
Када je живео Иван Равензанин? 
Д р . М и л о в а н Г р б а — Загреб. 

y својој кнјИЗи „Кронотакса сплитских надбискупа" Були и 
Бервалди, на стр. 116 до 151, расправлзају када je била утемелзена 
надбискупија сплитска, или, када je Иван Равек.анин постао први 
надбискуп сплитски. Дуго ce мислило да je надбискупија сплитска 
у т е м е л Ј е н а набрзо после р а з о р е н з З Солина, као ускрснута надбис-
купија Salonitanae ecclesiae. Тек Були и Бервалди покушали су 
археолошки и литерарно доказатида je то могло бити најраније на 
крају осмог века. Шиши , који тако1]е расправл.а o том y својој 
кнзизи „Повијест Хрвата", од 1925, стр. 290/5, вели да je Иван 
Равешанин могао бити бегунад из Равене носле Н з е н о г а пада под 
Лангобарде, 751. Главни извор, који нам опширно говори o Ивану 
Равешанину, то je Тома Архи1)акон, a он и оснутак надбнскупије 
сплитске и избор првог надбискупа y лиду Ивана Равен>анина веже 
за време кад су y Византији даревала двојида. „. . . legationem 
miserunt ad imperatores Constantinopolitanos . . . " «portantes sacrum 
rescriptum dominorum principum." „Accepta ergo iussione princi-
pum . . ." (Thom. Archid. Hist. Sal. p. 32/3.) 

Дакле на три места Тома спомин>е да су тада била два дара y 
Дариграду, па не може бити говора o забуни, o случајном плуралу. 
Усвојивши то Шиши , на стр. 282, испитује када ce дога1]ало да je 
дар имао сувладара, па утвр1]ује да je Хераклије себи окрунио су-
владара 4 VII 638, a Михајло III окрунио je себи за друга Василија I, 
26 V 866. Таквих je случајева б и л о и додније, али ce ти нас овде 
више не тичу. Буду и да ce оснутак сплитске надбискупије догодио 
свакако пре 866, Шиши држи да je највероватније да je то било 
лоткрај владе Хераклијеве. 

Шиши je ту пошао добрим путом, али ce зауставио прерано. 
Што ce више проучава Тома АрхиЈјакон, све ce више види колико 
je поуздан. 

Буду и да су Аварословени после пада Солина проширили 
своју власт од Солина и Трсата па до Титела на уш у Тисе y 
Дунав, не може ce говорити o осниваши сплитске архиепископије 
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пре него што je Карло Велики ту поганску аварску државу оборио 
с помо у славенских владара на Јадрану, који су y το време ве 
били хриш ани, али аријевди: Тома баш приписује y заслугу Ивану 
Равен>анину, не да je он Хрвате покрстио него што их je од ари-
јевске јереси очистио. „duces Gothorum et Chroatorum ab Ariane 
hereseos fuerant contagione purgati (35, XIII)". A ово „Gothorum" 
je метонимија за „Servorum", jep Тома на другом месту стр. 10/11, 
гл. IV вели: „1п terra uero Getarum [u belešci stoji „God. vat. tr . 
zagr. Gothorum, gotorum"]. quae nune Seruia seu Rasia nuncupatur". 
Према томе, Иван Равешанин био je први апостол славенски, за 
Србе јужне и за Хрвате северне Далмадије. На стр. 29 гл. VIII, Тома 
вели: „Salonitani . . . multo tempore in insulis comorati sunt". Дакле, 
0 Н И cy дуго чекали док cy ce сместили y негдашн>у Диокледианову 
палату. Ho могли cy ce многи Солишани и раније ту сместити, 
али права судбина тих градова на Јадрану решавана je тек миром 
изме^у Карла Великог и Бизантије, 803, и дефинитивним ахенским 
миром 812. 

Али je измеЈју 803 и 812 било разних преговора и с Карлом 
и с Византијом. Тако видимо y Документима Рачкога, на стр. 307, 
да су Донат, епископ задарски, и Бененат, дужд венедијански, 804, 
водили преговоре р а с е т ferentes; на стр. 310, да су 805 посланиди 
Далмадије ишли Карлу, да уреде односе Венедије и Далмадије; на 
стр. 311, да ce Никета патридије 806 налазио y далматинским во-
дама да Далмадију заузме, a 807 да ce исти Никета, који ce био 
усидрио y Венедији, вратио y Дариград, пошто je с Пипином био 
склопл,ен мир; на стр. 312, да ce Далмадија 810 одступа Никифору; 
a најзад, 811, стр. 313 долази y и,ариград Никифору посланство y 
KOM ce налазе Ајо Лангобард и Вилери дужд венедијански, a 812 
дар Михајло I. зет Никифоров, прима посланике Карла Великог и 
потвр1}ује мир који je Никифор с Карлом започево. 

y Теофановој Хронографији, изд. Бон. стр. 745, стоји ово : 
„Τούτω τΦ ετει, μηνΙ ζΙεκεμβρίω, ίνδικτιωνι ιβ', εατεφεν Νικηφόρος τον 
υίον αύτοϋ Σταυράκιον δια Ταρανίου τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου έν τω 
^μβωονι της μεγάλη^ς έκκληβίας εις βαΟιλέα", ШТО значи: „Исте године, 
меседа дедембра, индикдије 12, окруни Никефор сина свога Стау-
ракија по Таранију патриарху, на амвону велике дркве за дара. 
То je било 806, a Никефор je погинуо 811, дакле су од 806 до 811 
y Дариграду била два дара. A баш y тих су година правили мир 
Задрани, па je и онај sacrum rescriptum dominorum principum 
могао настати измеЈју 806 и 811, као што je и свака друга maritima 
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civitas која je 812 дошла коначно под Бизантију, тих година могла 
да уговара. 

Були и Бервалди утврдили су да je Иван Равеи>анин морао 
деловати y почетку 9. века, a по Шиши у, Сплит je морао бити 
основан y време кад су y Дариграду владала два дара. Обе ове 
тезе измирују ce мојим доказом да су баш y оно време кад je по 
Були у и Бервалдију морао живети Иван Р а в е 1 Б а н и н , y ЈДариграду 
била два д а р а y исти мах. Према томе могла je архиепископија y 

Сплиту настати 812 године, пошто Тома вели да ce Иван Равенва-
нин „MeljyTHM", пре него што je постао надбискуп, налазио y Сплиту 
и да je окупио око себе клер који га je изабрао за архиепископа. 
Није исклзучено да je и он био y оној дипломатској мисији која 
je за Сплит испословала онај sacrum rescriptum, као што je и Донат, 
епископ задарски, негда учествовао y таквом посланству. 

Тома јасно вели да je Иван Р а в е н Ј а н и н очистио „Готе и Хрвате" 
од аријевске јереси, Према томе он je био први „правоверни" апостол 
за славенске владаоде на Јадрану и први шихов архиепископ. Јер 
хрватски су ce кнезови отад према Сплиту односили пријазно и 
пла али д р к в и десетак, a пла а а е десетка почело je с даревашем 
Карла Великог. C тврднзом да je Иван постао архиепископ 812 
године слаже ce и то што Тома архиепископа Јустина, кога спо-
мин>е првог иза Ивана, ме е y годину 840. 

Résumé. 

D'après l'avis de l'auteur Johannes de Ravenna (Ivan Ravenjanin), 
le premier archevêque de Split (Spalato) vécut au commencement du 
IX* siècle, quand à Constantinople il y avait deux empereurs, Nicéphore 
et son fils Staurakios, entre 806 et 811 après J.-Ch. 


