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Sărbătoarea Sfântului Blasiu – Ziua orașului Dubrovnik
Ziua închinată Sfântului Blasiu, patronul Dubrovnik-ului, este o zi specială pentru locuitorii
orașului încă din 972, când s-a sărbătorit, pentru prima dată, această zi. Sfântului ocrotitor i sau ridicat numeroase statui între zidurile cetății, începând cu intrarea principală. Aceste statui
îl reprezintă ca pe un om bătrân care ține orașul în palmă, ca și cum ar încerca să-l apropie de
inimă și să-l cuprindă într-o îmbrățișare.
Sărbătoarea tradițională începe pe 2 februarie, în ziua Întâmpinării Domnului, cu eliberarea, în
fața bisericii închinate sfântului, a unor porumbei albi, care simbolizează libertatea și pacea, și
cu ridicarea bandierei Sfântului Blasiu pe Columna lui Orlando. Ziua propriu-zisă a Sfântului
Blasiu este pe 3 februarie. De vreme ce aceasta este și ziua orașului Dubrovnik, în timpul
sărbătorii, alături de evenimentele religioase, au loc și numeroase alte activități laice
organizate atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Restaurantele oferă delicatese specifice de
iarnă, ne putem bucura de diverse expoziții și concerte dedicate Sfântului Blasiu și, făcând o
plimbare pe zidurile cetății, putem vedea peste o sută de sculpturi în piatră ale sfântului
ocrotitor al orașului. Și nenumărate alte lucruri atrag atenția trecătorilor: frumoasele costume
populare specifice litoralului croat ivindu-se pe străzile orașului; bandierele colorate fluturând
în piața din spatele Columnei lui Orlando; trupele de mușchetari (numiți trombunjeri) defilând
cu arma pe umeri. Aceștia trag cu armele lor înainte de a intra în oraș, pe strada Brsalje, unde,
pe vremea Republicii, se exersa trasul cu armele de foc și cu tunurile. Coronițe de laur
împodobesc intrarea bisericii, în stil baroc, cu vitralii superbe, a Sfântului Blasiu. Moaștele
acestuia sunt purtate de demnitarii bisericești pe strada Stradun și de-a lungul cetății vechi,
într-o procesiune solemnă. Sub un baldachin se duce cea mai importantă relicvă: giulgiul lui
Isus. Pe parcursul întregii zile, preoții binecuvântează credincioșii, folosind două lumânări
încrucișate, deoarece se crede că Sfântul Blasiu apără și de boli, precum durerile în gât,
guturaiul sau gripa.
În cei de peste o mie de ani, de când se sărbătorește această zi, nu s-au schimbat atât de multe
lucruri. Ce-i drept, Dubrovnik nu-l mai are pe Rectorul său, ori pe nobilime, însă frumosul
palat din piatră al Rectorilor încă stă neclintit, alături de catedrala închinată sfântului protector
al orașului. Tradiționala sărbătoare a Sfântului Blasiu face parte din patrimoniul cultural
imaterial al UNESCO din 2009. Mulți diplomați, politicieni și oameni de afaceri din Croația
și din întreaga Europa vizitează orașul în această perioadă.
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