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Александра Фостиков 
 

ЧЕТИРИ ПИСМА КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 
ДУБРОВАЧКОЈ ОПШТИНИ О БОСАНСКИМ ДОХОЦИМА 

 

1397, мај 22; 
1397, новембар 15; 

1398, март 9; 
1398, после 3. априла, пре 20/25. маја. 

 
I Босанска краљица Јелена обавештава Дубровачку општину да, пошто је из-

дала повељу, ради које је посредовао протовестијар Жоре, а којом је испуни-
ла дубровачке захтеве о укидању царина Николића, сада шаље свог слугу 
кнеза Гргура Милатовића, с овим веровним писмом, ради наплате заосталих 
доходака, Cветодмитарског и Cтонског.  

II Босанска краљица Јелена потражује од Дубровачке општине да јој испла-
ти дуговане дохотке, Cветодмитарски и Cтонски, преко њеног слуге дворског 
Томаша Станојевића.  

III Босанска краљица Јелена потражује од Дубровачке општине да јој исплати 
дуговани Cтонски доходак, преко њеног слуге Твртка Влчетића (Вучетића).  

IV Босанска краљица Јелена овим разрешним писмом потврђује Дубровачкој 
општини акт исплате дугованог Cтонског доходка, путем њеног слуге Твртка 
Влчетића (Вучетића) захваљујући на предусретљивости и издатом новцу. 

 
I. La reine de Bosnie, Jelena, informe la Commune de Dubrovnik qu’après avoir 

délivré, sur l’intercession du protovestiaire Žore, une charte par laquelle elle satis-
faisait aux demandes des Ragusains concernant la suppression de péages perçus par 
les frères Nikolić, elle envoie à présent son serviteur le prince Grgur Milatović, 
chargé de cette lettre  d’accréditation, afin de recouvrir les arriérés dus au titre des 
tribus dits de la Saint-Dmitar et de Ston. 

II. La reine de Bosnie Jelena réclame à la commune de Dubrovnik le versement 
des tributs dits de la Saint-Dmitar et de Ston, et ce en faveur de la personne de son 
serviteur Tomaš Stanojević. 

III. La reine de Bosnie Jelena réclame à la commune de Dubrovnik le versement 
du tribut dit de Ston, et ce en faveur de la personne de son serviteur Tvrtko Vlčetić 
(Vučetić). 
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IV. Par cette lettre de quittance la reine de Bosnie Jelena confirme à la commune 
de Dubrovnik le versement du tribut dit de Ston, en la faveur de la personne de son 
serviteur Tvrtko Vlčetić (Vučetić) en [les] remerciant de leur obligeance et de la 
somme versée. 

 
Током владавине краљице Јелене Општина јој је као владарки 

Босне исплаћивала регалне дохотке: Mогориш, Cтонски и Cветодми-
тарски. У питању Могориша, Јелена је наставила политику свог прет-
ходника и супруга, краља Дабише, и обновила је његово уступање по-
родици Николић.1 Преостала два трибута Општина је исплаћивала кра-
љици. Тако је Јелени Cветодмитарски трибут исплаћен крајем августа 
или септембра 1396. за 1395, средином јуна 1397. за 1396. и крајем но-
вембра 1397. за ту исту годину,2 а Cтонски средином јуна 1397. године 
и крајем фебруара, као и почетком априла 1398.3 

1 Могориш су Николићи, према сачуваним подацима, подигли два пута: 13. 01. 1396. 
за 1395. и 10. 08. 1397. за 1396. Како је овај доходак за 1398. исплаћен војводи Радичу 
Санковићу, за краља Остоје, 1402. године, остаје питање коме је исплаћен за 1397 
(Ref 30, Cons. minus f. 29’); M. Динић, Дубровачки трибути (Могориш, Светодми-
тарски и Конавоски доходак, Провижун браће Влатковића), Из српске историје 
средњега века, Београд 2003, 723, нап. 57, 61, 63–64. (прештампано из: Глас СКА 
CLXVIII (1935), 203–257). О споменутим врстама трибута видети: К. Јireček, Dohodak 
stonski, koji su Dubrovčani davali srpskom manastiru sv. Arhangjela Mihajla u Jerusalimu 
i povelje o njemu cara Uroša (1358) i carice Mare (1497), Zbornik u slavu Vatroslava 
Jagića, Berlin 1908; M. Динић, исто, 712–755; V. Tripković, Oko „ustupanja“ Stona i 
Pelješca Dubrovčanima (1326–1333), ИГ 1 (1963) 39–60; С. Ћирковић, Историја сред-
њовековне босанске државе, 92; ИСН I, 343–344 (С. Ћирковић), 512–513 (Б. Ферјан-
чић); V. Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. I, Zagreb 1980; М. Живојиновић, Свето-
горци и стонски доходак, ЗРВИ 22 (1983) 165–206; ЛССВ, 746–748 (Р. Михаљчић); 
ССА 2 (2003) 99–142 (Ђ. Бубало); ССА 4 (2005) 197–200 (А. Фостиков). И за овај рад 
исписе из Дубровачког архива у вези са краљицом Јеленом уступио ми је проф. С. 
Ћирковић, на чему му срдачно захваљујем. 
2 Div Canc 32 f. 58’; N. Iorga, Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au 
XV-e siècle II, Paris 1899, 61, 70; К. Јиречек, Споменици српски, 103, бр. 55, 56; M. Ди-
нић, Дубровачки трибути, 735–736, нап. 55, 57–58. Према М. Динићу (исто, 736–
737, нап. 61) овај доходак исплаћен је краљу Остоји 8. 02. 1399. за 1398. годину, а ка-
сније и за године 1401–1402. Остаје нејасно коме је исплаћен за 1399–1400. Можда је 
Јелена добила овај доходак и за 1398. годину, па Остоја тек за 1399.  
3 Ref. 31. Cons. Rog. f. 110’; К. Јиречек, Споменици српски, 103, бр. 55, 58–59; N. Iorga, 
Notes II, 71–72; М. Петерковић, Исписи из Дубровачког архива за XIV и XV век, Архив 
Историјског института САНУ – Откупи, кутија 24. Одношаји Дубровчана са босанским 
владарима, лист 1. Зна се да је крајем новембра 1397. године краљица тражила да јој се 
исплате оба дохотка, али нема података да ли јој је крајем тог месеца дат и Стонски. У 
претходном случају када је Јелена истим писмом захтевала да јој се исплате ови дохо-
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У вези са потраживањем доходака, Cветодмитарског и Cтон-
ског, постоје укупно четири сачувана оригинална писма краљице Јеле-
не Дубровнику, три веровна (од 22. маја 1397, 15. новембра 1397. и од 
9. марта 1398) и једно разрешно (после 3. априла и пре 20/25. маја 
1398) којим потврђује да је примила Стонски доходак.4 Ради боље пре-
гледности, писма су посебно описана и дипломатички анализирана, 
док су просопографски и топографски подаци и преглед установа и ва-
жнијих појмова дати обједињени на крају.  
 

I 
Писмо краљице Јелене о потраживању  
Cветодмитарског и Cтонског дохотка  

1397, мај 22. 
 

Опис и ранија издања 
 

Писмо краљице Јелене од 22. маја 1397. године сачувано је у 
оригиналу. Према М. Динићу, налази се у збирци Diversa Cancellariae 
32, на листу 58.5 Према М. Пуцићу, писано је модрим мастилом.6 Да-
нас се чува у Државном архиву Дубровника. 

Опис писма дао је Гpeгop Чремошник у свом раду о босанским 
и хумским средњовековним повељама, према коjeм је ово веровно пи-
смо написао исти онај непознати писар, који је учио у школи Владоја и 
који је писао и писма краљице Јелене од 9. марта 1398, од априла 1398. 
и од 5. марта 1399. године. Према опису, писмо чини цели лист папира, 
прорезан унаоколо „данас 29 цм широк и 20 цм висок. Маргина износи 
горе 2 цм, лево 3 цм, десно до 1 цм, испод текста остаје 5,5 цм неиспи-
саног простора“. Писано је дипломатичком минускулом. У циљу укра-

ци, они су јој истовремено и дати средином јуна 1397 (писма од 22. маја и 15. новембра 
1397), а када је писмом од 9. марта 1398. године захтевала Стонски доходак, само је он 
и исплаћен (писма од 9. марта и после 3. априла исте године). Можда је исплаћен по-
четком децембра 1397. године – Ref. 30, Cons. Minus f. 10’; N. Iorga, Notes II, 68; М. Ге-
цић, Прилог босанској историји (1397–1399), ИГ 1–2 (1953) 56.  
4 Оваквих писама било је свакако више, пошто је постојала пракса издавања како 
веровних тако и разрешних писама – Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 271 бр. 
289; ССА 4 (2005) 201, нап. 1 (А. Фостиков). И исплата Mогориша Николићима, 13. 
јануара 1396. године, извршена је на основу веровног писма краљице (Ref 30, Cons. 
minus f. 29’).  
5 M. Динић, Дубровачки трибути, 736, нап. 57.  
6 М. Пуцић, Споменици србски II, 40.  
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шавања крст испред текста је „3 цм висок и брижљиво повучен, осим 
тога је прво слово К повећано на 2,7 цм, тако да почетак писма изгледа 
понешто монументалнији. Писмо је сложено на стари начин: Одозго 
6,5 цм доле, са леве стране 7 цм и са десне стране 10,2 цм унутра, тако 
да је писмо у сложеном стању 11,8 цм широко и 13,5 цм високо. У до-
њем делу сложеног писма направљен је кроз сва три поља прорез од 3 
мм, кроз који је сигурно била провучена трака око целог писма, а на 
њезине крајеве наливен црвени восак, и то само на леви прегиб“. Као и 
остала Јеленина писма, запечаћено је типаром средњег печата краља 
Стефана Дабише.7  
 Paниja издањa: М. Пуцић, Споменици србски II, 40–41, бр. 55; К. 
Јиречек, Споменици српски, 103, бр. 55; Љ. Стојановић, Повеље и пи-
сма I–1, 240–241, бр. 252.8 

Oво издање приређено је на основу фотографије оригиналног 
писма краљице Јелене, која се налази у Архиву Историјског института 
у Београду под бројем 49. 

  
Текст писма∗ 

 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

+ Kralévýstva mi vsésrýd~énäimý prätélémý knézú i vlastélémý 
i òp}ini grada Dúbrovnika da znaté po milosti |2| gŠospo¹da Boga 
vsédrý`itéla na{é kralévýsto(!) éstý dobrä i zdravo i ú dobrä sta-
ni Boga molé}é tako`é smo radi |3| úvidati i za va{é dobro zdra-
vié i dobro stanié i razúmismo kakò namý bi hoté porú~ili |4| 
posaòbiné po na{émý virýni slúzi gŠospo¹dŠi¹nú protovistarú @o-
réti o va{ihý poträbahý. I òŠd¹ na{ihý i mné sli{avý{é |5| po-
dobné molýbé koé vi porú~asté po ré~énomý protovistaräi @oréti. 
I vamý sé úmolismo na to i pisa|6|smo po na{oi povéli i ú vamý po-
slasmo po na{émý virýnomý slúzi knézú Grýgúrú Milatotovi}õ 

7 М. Пуцић, Споменици србски II, 40; G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, GZM n. 
s. IV–V (1949–1950) 145–148, бр. 31, 33, 34; P. Anđelić, Srednjovjekovni pečati iz Bosne 
i Hercegovine, Sarajevo 1970, 33–34, 96, т. VII, сл. 11; ССА 3 (2004) 132, 134 нап. 26 
(А. Фостиков).  
8 О главним карактеристикама ових издања извора већ је било речи у ССА 2 (2003) 
186; ССА 3 (2004) 126 и ССА 4 (2005) 194 (све А. Фостиков). Видети и: А. Фостиков, 
Повеља краљице Јелене, ССА 5, нап. 1.  
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер и Татјана Суботин-Голубовић.  

 190 

                                                 



Четири писма краљице Јелене дубровачкој општини 

10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 

|7| so òvimi mi listomý i {to poslasmo takoé k vamý ré~énoga 
knéza Grýgúra po na{é dohotké koé |8| sté davali srýbýskoi g(ospo)-
di i potomý gŠospo¹dŠi¹nú kralõ Tvrýtkú i gŠospo¹dŠi¹nú kralú Ði-
panú Dabi{i. I ú toi sté |9| úvitni na{émú kralévýstvú da daété 
namý ⋅v×⋅ tisú}i pérpér na Dmitrový d(ý)ný i pétý satý |10| pérpér 
koé sé daõ na Vlasiný d(ý)ný za stonýski dohodaký. Da búdi vamý 
úgodno poslati k namý ré~éné |11| dohotké po knézú Grýgúrú Mila-
tovi}ú na prä~ý9 éré namý é poträbaný knézý Grýgúrý i na iné ra-
bo|12|té némoité ga údrý`ati. I ðo vamý govoräi knézý Grýgúrý 
òdý na{é strané virúité mú na{é |13| sú rä~i. 

|14| Pisano po liti ro`astva Hrstova ⋅~×⋅t×⋅½ ×⋅z×⋅10 litoò |15| 
miséca ma`a na ⋅k×⋅v×⋅ d(ý)ni. 

Споља: Kralévýstva mi vsésrýd~énäimý prätélémý knézú i vla-
stélémý òp}ini grad(a) Dúbrovnika  

Ниже: a di XII giugno 1397.11 
Додатна белешка: На основу овог писма, дохотке за претходну 
годину, светодмитарски и стонски, 14. јуна 1397. примио је: 
Egregius vir dominus Ghergur Millathouich, nuncius et ambassator 
serenissime domine, domine Helene, regine Bossine.12 

 
Превод писма 

 
Од краљевства ми веома срдачним пријатељима: кнезу и властели и 

општини града Дубровника. Да знате да је милошћу Господа Бога све-
држитеља, наше краљевство добро и здраво и добром стању. Ради смо, 

9 räé~ý читају Пуцић, 41, и Стојановић, 241. 
10 ⋅~×⋅t×⋅v ×⋅i×⋅ читају Пуцић, 41, и Стојановић, 241.  
11 Како је снимак адресе на спољној страни писма остао недоступан, адресу и запис о 
дану регистрације доносимо по читању Пуцића и Стојановића, која се разликују у две 
речи (kralèvýstva – kralévýstva, präàtélémý – präàtélémý), које су дате по Љ. Стојанови-
ћу, пошто је спољна адреса углавном идентична са унутрашњом инскрипцијом. Уп. 
С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 92 (1913), 177, 184; ССА 3 
(2004) 127, нап. 10 (А. Фостиков).  
12 Белешка је дата према читању К. Јиречека, Споменици српски, 103, бр. 55. Према 
М. Динићу (Дубровачки трибути, 736, нап. 57), Гргур Милатовић је том приликом 
подигао 2000 перпера за 1396. годину. Према исписима С. Ћирковића  (Div. Canc. 32 
f. 58’), Гргур је такође овом приликом подигао оба дохотка.  
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такође, да сазнамо и о вашем добром здрављу и добро стање, за шта се 
Богу молимо. Разумели смо да би сте желели да нам посебно, по нашем 
верном слузи, протовестијару Жорети, поручите о вашим потребама. И 
пошто сам и од наших слушала молбе сличне онима које сте нам пору-
чили по споменутом протовестијару Жорети, пристали смо на то и пи-
сали смо у нашој повељи коју смо вам послали по нашем верном слузи 
кнезу Гргуру Милатовићу, заједно са овим нашим писмом. И тако по-
сласмо к вама споменутога кнеза Гргура по наше дохотке које сте дава-
ли српској господи и потом господину краљу Твртку и господину кра-
љу Штипану Дабиши. И по њој (повељи) сте обавезни нашем краљев-
ству да нам дајете две хиљаде перпера на Митровдан и пет стотина 
перпера, које се дају на Власијев дан за стонски доходак. Будите љуба-
зни па нам пошаљите речене дохотке по кнезу Гргуру Милатовићу што 
пре, јер нам је кнез Гргур потребан, па га немојте ни задржавати због 
других послова, а оно што вам говори кнез Гргур у наше име – верујте 
му јер то су наше речи.  

Писано 1397. године од рођења Христовог, месеца маја у двадесет 
други дан.  

Споља: Од краљевства ми веома срдачним пријатељима кнезу и вла-
стели и општини града Дубровника. 

Ниже: Примљено 12. јуна 1397. 
Додатна белешка: На основу овог писма, дохотке за претходну годи-

ну, светодмитарски и стонски, 14. јуна 1397. примио је: Изврсни муж 
господин Гргур Милатовић, посланик и амбасадор пресветле госпође, 
госпође Јелене, краљице Босне.  
 

Дипломатичке одлике 
 

Веровно писмо краљице Јелене Грубе почиње симболичком ин-
вокацијом, карактеристичном за босанска и дубровачка писма, на коју 
се наставља скраћена верзија интитулације краљевства ми, а затим 
следи инскрипција у којој се наводе кнез, властела и општина.13 Након 
кратке и уобичајне промулгације да знате, саопштења о добром стању 

13 Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 90 (1912) 85–86, 94. О 
инскрипцији босанских владара у писмима Дубровнику, видети исти, Студије о срп-
ској дипломатици, Глас СКА 92 (1913) 180–183. О интитулацијама и инскрипцијама 
коришћеним у документима краљице Јелене видети и: ССА 3 (2004) 131–132 (А. Фо-
стиков); ССА 4 (2005) 204 (иста). Видети и даље.  
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краљевства и изражавању добрих жеља Општини, Јелена истиче улогу 
протовестијара Жорета у интервенцији.14 Из експозиције се виде исто-
ријски подаци о писању и слању повеље у Дубровник коју је у име Оп-
штине тражио протовестијар Жоре, као и да је дату повељу доставио 
кнез Гргур Милатовић. Иста личност, како се каже у диспозицији, тре-
ба да подигне дохотке на њено име.  

Остаје нејасно зашто је краљици тада био потребан кнез Гргур 
Милатовић. Истог дана када је он донео повељу о укидању царина и 
ово писмо у Дубровнику је одлучено и да се Жорету Бокшићу након 
успешног посредовања дају нови задаци на двору, да код краљице за-
тражи да потврди привилегије својих претходника, као и да уреди да 
двор плати дуг босанским трговцима. Том приликом одлучено је и да 
му се не спомиње посланство краљици.15  

Приликом датирања прво је наведена година од рођења Христа, 
исписана цифрама за које је писар користио вредност слова из глаго-
љице, као и дан у месецу, док је месец исписан словима.16  

Ово писмо краљица Јелена написала је након издате повеље о 
укидању царина на Маслини пред Стоном и у Сланом, које су успоста-
вили браћа Николићи и на које се Дубровачка oпштина жалила краљи-
ци, тражећи да се исплата доходака одгоди до потврде о њиховом уки-
дању.17 Пошто је ово не само веровно писмо већ и пропратно, које је 
донесено у Дубровник с траженом повељом, вероватно да је стога и 
његов изглед нешто свечанији у односу на остала њена писма, о чему 
сведочи не само гореспоменуто украшавање, већ и коришћење имена 
Стефан у облику Штипан (Штефан).18 

14 Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 96 (1920) 10. О улози 
Жорета, видети : А. Фостиков, Повеља краљице Јелене, ССА 5.  
15 Изгледа да Дубровчани нису желели да краљица буде обавештена о њиховим пла-
новима преурањено (Ref. 30, Cons. Rog. f. 99’ 12. 06. 1397). О проблематици коју је 
изазвао погрешан препис ове одлуке видети N. Iorga, Notes II, 69. М. Гецић, Прилог 
босанској историји, 55–63, донocи тачно читање ове одлуке од 12. јуна 1397. године. 
Уп. С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, 370, нап. 4. Видети и 
под Просопографски подаци.  
16 О датирању временом у босанским актима: Ст. Станојевић, Студије о српској ди-
пломатици, Глас СКА 132 (1928) 36–41. И овде се јавља копа. А. Фостиков, Повеља 
краљице Јелене, нап. 33.  
17 А. Фостиков, Повеља краљице Јелене.  
18 С. Ћирковић, Сугуби венац. Прилог историји краљевства у Босни, Работници, вој-
ници, духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997, 290 (Прештампа-
но из: Зборник ФФ у Београду VIII–1 (1964)).  
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II 
Писмо краљице Јелене о потраживању 
Cветодмитарског и Cтонског дохотка 

1397, новембар 15 
 

Опис и ранија издања 
 

Писмо краљице Јелене од 15. новембра 1397. године сачувано је 
у оригиналу. Према М. Динићу, налази се у збирци Diversa Cancellariae 
32 на листу 99.19 М. Пуцић каже да је адреса писана модрим масти-
лом,20 а да је и писмо писано модрим мастилом обавештење даје К. Ји-
речек.21 Данас се чува у Државном архиву Дубровника. 

Према Г. Чремошнику, ово веровно писмо је „15 цм висок одре-
зак од 22 цм широког листа. Маргине износе горе 1,5 цм, лево 1,5 цм, 
десно 1–3 цм, испод текста је 6 цм празног простора“. Написао га је 
Томаш Лужац. То је и последње сачувано писмо које је дело његове 
руке. Сложено је на стари начин „одозго 4 цм доле, са леве стране 5,7 
цм, са десне 7,2 цм унутра. Кроз оба превоја и кроз адресно поље про-
резана су два прореза, очито за траку, али је та откинута. Црвени восак 
наливен је опет на састав и то ¾ на леви, ¼ на десни прегиб.“ И ово ве-
ровно писмо такође је запечаћено средњим типаром краља Дабише.22  

Paниja издањa: М. Пуцић, Споменици србски II, 41, бр. 56; К. Ји-
речек, Споменици српски, 103, бр. 56; Љ. Стојановић, Повеље и писма 
I–1, 241, бр. 253. 

Oво издање приређено је на основу фотографије оригиналног 
писма краљице Јелене, која се налази у Архиву Историјског института 
у Београду под бројем 50. 
 

Текст писма∗ 
 

 
 
 

+ Òd gospoé kralicé svoimý si po~ténimý srýd~anim(ý) präàté-
lèm(ý) knézú i vlastélémý grŠa¹da |2| dúbrova~koga: da znaté b(o)-
`iòm(ý) milos({)tõ zdravo smo i to`dé smo radi ~úti od vasý |3| 

19 M. Динић, Дубровачки трибути, 736, нап. 58.  
20 М. Пуцић, Споменици српски II, 41.  
21 К. Јиречек, Споменици српски, 103, бр. 56.  
22 G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, 146, бр. 32. Видети и нап. бр. 8. О Томашу 
Лужцу видети: ССА 4 (2005) 174, 188–189, са старијом литературом (С. Рудић).  
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер и Татјана Суботин-Голубовић.  
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5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 

i da znaté éré poslasmo k vamý slúgú na{éga úku}noga Toma{a Sta-
noévi}a. |4| Molimo vasý kako srýd~ané präàtélè údaité namý do-
hodaký srýbýski koi sté |5| davali gospodi srýbýskoi ò dmitrovi 
dnévi dvi tisú}i pér(ý)pérý |6| i potomý kralõ Tvrýtkú i kralõ 
Dabi{i i stonskih pétý satý pér(ý)pér(ý) |7| koé sé daõ na Vlasiný 
d(ý)ný éré imamo ih poträbú za sada. Molimo vas(ý) |8| toi namý 
údaité po ré~énom Toma{ú Stanoévi}õ. Pisano na Moi|9|ðrä ⋅é×⋅ì×⋅ 
d(ý)ný m(isé)ca23 novémbra pod liti ro`ýtva Hrästova ⋅~×⋅t×⋅½ ×⋅z×⋅24 
litò 

Споља: Kralvýstva mi srýd~énäimý i po~ténimý präàtélèmý kné-
zú i vlastélémý i òp(ý)}ini grada Dúbrovnika 

Ниже: R(ecepta) a di XVIIII nouembris 1397 (...) per Tomasium Sta-
noeuich ambaxatorem (...)25 

Додатна белешка: На основу овог писма, светодмитарски 
доходак у висини од 2000 перпера, 24. новембра 1397. примио је: 
Thomas Stanoeuic, посланик domine Helene, regine Bossine.26 

 
Превод писма 

 
Од госпође краљице својим поштованим срдачним пријатељима кне-

зу и властели града дубровачкога. Да знате да смо божијом милошћу 
здрави и што исто бисмо били ради чути о вама. И да знате да смо по-
слали к вама нашег слугу дворског, Томаша Станојевића. Молимо вас 
као срдачне пријатеље, да нам дате српски доходак, који сте давали 
српској господи, две хиљаде препера на Митровдан, а потом и краљу 
Твртку и краљу Дабиши, и стонских петсто перпера, које се дају на 

23 Реч m(isé)ca Пуцић, 41, није уопште прочитао.  
24 ⋅~×⋅t×⋅v ×⋅i×⋅ читају Пуцић, 41, и Стојановић, 241.  
25 Како је снимак адресе на спољној страни писма остао недоступан, адресу доносимо 
по читању Пуцића и Стојановића, која се разликују у две речи (kralèvýstva – 
kralvýstva, òp}ini –  òp(ý)}ini), које су дате по Љ. Стојановићу, док и запис о дану ре-
гистрације доносимо према читању Пуцића и Чремошника, који су дали потпунији 
запис од Љ. Стојановића. Док је Пуцић прочитао реч ambaxatorem, Чремошник ову 
реч није уопште прочитао већ само aurifi(...) и стога је изнео мишљење да је вероват-
но у питању реч златар. Адреса испод које се налази запис дубровачке канцеларије 
окренута је за 90 степени према тексту у унутрашњости. Видети и нап. бр. 11.  
26 Белешка је дата према читању Јиречека. Одлука о исплати трибута забележена је 
дан раније (23. 11. Ref 31, Cons. Rog. f. 104’). Видети и нап. бр. 20. 
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Власијев дан, пошто су нам сада потребни. Молимо вас то нам дајте по 
споменутом Томашу Станојевићу. Писано на Моиштри петнаестог да-
на, месеца новембра, лета Господњег 1397. године. 

Споља: Од краљевства ми срдачним и поштованим пријатељима кне-
зу и властели и општини града Дубровника. 

Додатна белешка: На основу овог писма, светодмитарски доходак у 
висини од 2000 перпера, 24. новембра 1397. примио је: Томаш Стано-
јевић, посланик госпође Јелене, краљице Босне. 
 

Дипломатичке одлике 
 

Писмо је писано према формулару по комe су писана и нека 
друга њена писма: након симболичке инвокације следи кратка интиту-
лација Од госпође краљице и инскрипција у којој наводи кнеза и вла-
стелу, а затим промулгација да знате, којој следи учтиво распитивање 
за здравље. Ипак, део инскрипције је различит. Уместо карактеристич-
ног дела општини града Дубровника који се као део унутрашње и 
спољнe адресe јавља у њеним писмима, овде иако спољнa адресa тако 
гласи унутрашњa представља изузетак и ту стоји града Дубровачкога.27 

Писмо је датирано годином од рођења Христа, исписаном ци-
фрама за које је писар користио вредност слова из глагољице, као и за 
дане у месецу, док је месец навео словима. Том приликом, писар наво-
ди прво дан, затим месец и на крају годину.28  

 
III 

Писмо краљице Јелене 
о потраживању Cтонског доходка  

1398, март 9. 
 

Опис и ранија издања 
 

Писмо краљице Јелене од 9. марта 1397. године сачувано је у 
оригиналу. Писано је модрим мастилом, као и адреса на њему.29 Нала-
зи се у збирци Diversa Cancellariae 32. Данас се чува у Државном архи-
ву Дубровника. 

27 Иначе, у босанским и дубровачким писмима спољна и унутрашња адреса углавном 
је истоветна – С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 92 (1913), 
177, 184; ССА 3 (2004) 127, нап. 10 (А. Фостиков), видети и писмо I.  
28 Видети нап. бр. 17.  
29 М. Пуцић, Споменици србски II, 42; К. Јиречек, Споменици српски, 103 бр. 58.  
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Опис писма дао је Г. Чремошник. За ово веровно писмо „упо-
требљен је од табака папира један лист, чија висина је положена као 
ширина, али је од бивше ширине од 22 цм која постаје висином одреза-
но 7 цм, тако да сада висина износи само 17 цм. Горња маргина износи 
3 цм, али је у њу уписан један део датума. Лева маргина је 2,2 цм, де-
сна 1 цм широка, испод текста остаје 9,5 цм празног простора. У преса-
вијању писма има једно незнатно одступање према ранијим случајеви-
ма. Одозго је пресавијено 3 цм доле, одоздо 2,7 цм горе, са леве стране 
11 цм и са десне стране 6 цм унутра. На оном делу на коме се горњи и 
доњи превој још не састају (тога дела има 11,3 цм висине) прорезана су 
један испод другог кроз сва три поља два прореза од 7 мм, кроз која је 
сигурно била провучена трака од папира, наливен црвени восак само 
на десни превој и ударен типар“. И ово веровно писмо написао је већ 
спомињани непознати писар и такође је запечаћено средњим типаром 
краља Дабише.30  

Ранија издања: М. Пуцић, Споменици србски II, 42, бр. 58; К. Ји-
речек, Споменици српски, 103, бр. 58; Љ. Стојановић, Повеље и писма 
I–1, 242–243, бр. 255.  

Ово издање приређено је на основу фотографије оригиналног 
писма краљице Јелене, која се налази у Архиву Историјског института 
у Београду под бројем 51. 
 

Текст писма* 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

Litò ro`astva Hrästova ⋅~×⋅t×⋅v×⋅i×⋅31 litoò 
|2| + Kralévýstva mi po~ténimý i vsésrýd~énimý präätélémý kné-

zú da vladúðémú grada Dúbrovýnika vlastélémý |3| i òp}ini {to 
poslasmo k vamý na{éga slúgú Tvrýdka Vlý~éti}a da namý po némý32 
údasté dohodaký |4| pétý satý pér(ý)pérý koé davaté za Stoný na Své-
toga Vlasa d(ý)ný. Timai búdi vi úgodno po ré~énomý |5| na{émú 
slúzi údati tai dohodaký. Pisano misica marý~a na ⋅ê×⋅ d(ý)ný. 

Споља: Kralévýstva mi po~ténimý na{imý i vsésrýd~anim(ý) prä-
àtéläémý knézú vladúðémú grada Dúbrovýnika vlastélémý i òp}ini 

30 G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, 146–147, бр. 33. Видети и нап. 8.  
31 ⋅~×⋅t×⋅v ×⋅i×⋅ читају Пуцић, 42, и Стојановић, 242.  
32 po némý нису прочитали ни Пуцић, 42, ни Стојановић, 242.  
* Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер и Татјана Суботин-Голубовић. 
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10 Ниже: Portata per Tvertcho 1398 die mensis marcii.33 
Додатна белешка: На основу овог писма, стонски доходак у 

висини од 500 перпера, 3. априла 1398. примио је: Tuertcho 
Vocetich, nuncius, domine Helene, regine Bosine.34 

 
Превод писма 

 
Лета Господњег 1398. године. 
Од краљевства ми поштованим и веома срдачним пријатељима: кнезу 

који влада градом Дубровником, властели и општини. Послали смо вам 
нашег слугу Твртка Вучетића да нам по њему дате доходак, петсто 
перпера које дајете за Стон на дан светог Влаха. Ако вам је згодно, да 
нам, по нашем споменутом слузи, дате тај доходак. Писано деветог да-
на, месеца марта.  

Споља: Од краљевства ми нашим поштованим и веома срдачним при-
јатељима кнезу који влада градом Дубровником, властели и општини. 

Ниже: Донесено од Твртка, 1398, дана месеца марта. 
Додатна белешка: На основу овог писма, стонски доходак у висини 

од 500 перпера, 3. априла 1398. примио је: Твртко Вучетић, гласник, 
госпође Јелене, краљице Босне. 
 

Дипломатичке одлике 
 

И ово веровно писмо готово је идентично по свом унутрашњем 
формулару претходним писмима краљице Јелене. Након симболичке 
инвокације следи кратка интитулација краљевства ми и инскрипција 
у којој наводи кнеза и властелу. Ипак, у овом веровном писму нема 
никакве промулгације,35 нити учтивог распитивања о здрављу. Оно 

33 Како је снимак адресе на спољној страни писма остао недоступан, адресу и запис о 
дану регистрације доносимо по читању Пуцића и Стојановића, која се разликују у 
једној речи (kralèvýstva – kralvýstva), која је дата по Љ. Стојановићу. Видети нап. бр. 
11 и 25. Иако је остављен празан простор за дан у месецу, датум никада није уметнут 
– G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, 147, бр. 33.  
34 Белешка је дата према читању К. Јиречека. Одлука о исплати забележена је дан ра-
није, 2. априла (Ref 31, Cons. minus f. 22’).  
35 У босанским повељама и писмима промулгација није коришћена толико често ко-
лико у дубровачким – Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 94 
(1914) 236. Од сачуваних писама краљице Јелене, у последња два, од 9. марта и од 
априла или маја 1398. године, као и оном које пише као Груба од 13. марта 1399. го-
дине, нема никакве промулгације, док остала садрже различите варијанте.  
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што је необично да је на сам почетак писма стављена година његовог 
писања Лета Господњег 1398. године у посебан први ред, док се оста-
так датума, односно дан и месец налазе, према обичају, на крају доку-
мента, чиме је датум подељен у два дела. Изгледа да је овде писар ко-
ристио стари босански формулар настао под утицајем старог дубро-
вачког, где се година писала одмах на почетку иза инвокације. У овом 
писму година се наводи без инвокације. Писмо је датирано годином 
од рођења Христа, исписаном цифрама за које је писар користио 
вредност слова из глагољице, као и за дане у месецу, док је месец на-
вео словима.36  
 

IV 
Писмо краљице Јелене којим потврђује 

да је примила Cтонски доходак  
1398, после 3. априла, пре 20/25. маја. 

 
Опис и ранија издања 

 

Писмо краљице Јелене сачувано је у оригиналу. Писано је мо-
дрим мастилом, као и адресa на њему. Према М. Пуцићу, налази се у 
збирци Diversa Cancellariae за 1396. годину.37 Данас се чува у Држав-
ном архиву Дубровника. 

Опис писма дао је Г. Чремошник, према комe „за ову признани-
цу на примљени доходак употребљен је на исти начин као у претход-
ном писму један лист од табака, од чије ширине која у нашем писму 
постаје висином одрезано 3 цм (а и од првобитне висине је одрезано 
око 2 цм). Горња маргина износи 4 цм, лева 2,5 цм, десна око 3 цм, ис-
под текста остаје 9,5 цм неисписаног простора. Ово последње Јеленино 
писмо представља новост с обзиром на пресавијање и кувертирање пи-
сама. Испод писма је, наиме, најпре направљена плика од око 4,8 цм, 
тако да је тиме сада сав неисписан простор испод текста прекривен од 
ње. Кроз плику и папир прорезана су у међусобној удаљености од 1 цм 
два вертикална прореза, кроз њих је са полеђине (дакле са адресне стра-
не) провучена 4 мм широка до данас сачувана трака од папира, преко 
њезиног састава је са предње стране (то је с стране текста) наливен 

36 Видети нап. бр. 17. О утицају старог дубровачког формулара нa стари босански 
формулар – Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 157 (1933) 
167–176.  
37 М. Пуцић, Споменици србски II, 42; К. Јиречек, Споменици српски, 103 бр. 59.  
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црвени восак и на њега ударен типар средњег Дабишиног печата... Тек 
када је под писмо на тај необични начин ударен печат, пресавијено је 
одозго 4,5 цм доле, са леве стране 5 цм и са десне стране 11 цм унутра, 
тако да је у сложеном стању писмо 12 цм широко и око 10 цм високо, 
али на тај начин сложено оно остаје отворено, јер га печат никако не за-
твара. Да ли је било писмо после тога метнуто у какав други омот, или 
на другачији начин затворено, не може се констатовати, али у отвореном 
стању зацело није експедитовано.“ И ово веровно писмо написао је већ 
спомињани непознати писар.38  

Paниja издањa: М. Пуцић, Споменици србски II, 42, бр. 59; К. Ји-
речек, Споменици српски, 103, бр. 59; Љ. Стојановић, Повеље и писма 
I–1, 243, бр. 256.  

Oво издање приређено је на основу фотографије оригиналног 
писма краљице Јелене, која се налази у Архиву Историјског института 
у Београду под бројем 52. 
 

Текст писма∗ 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 

+ Kralévýstva mi mnogopo~ténoi i vsésrýd~énoi bratiì knézú, 
vlastélémý i òp}ini grŠa¹da Dúbrovýnika: úznasmo kako sté dali 
|2| na{émú slúzi Tvrýdkú Vlý~étiäú dohodaký na{ý ⋅é×⋅ sýtý pér(ý)-
pér(ý) koi sté namý |3| imali dati na Vlasiný dný koi é minúlý, a 
tai dohodaký imaté davati kralévýstvú mi |4| za Ston. I za toi 
dobri sté ú~inili zahvalamo vi39 kako brati i vsésrýd~énimý pri-
ätélémý |5| éré sté vaségda ú vsémý ~inili virýno i srýd~éno i na-
{émú kralévýstvú. Tako`dé `é i napräda |6| úpvamo va{ú präzaný 
ú vsémý va{omý volomý. Läta `é ro`astva Hrästova tisúðno i 
tri|7|sta i dévétýdésétý i òsmoò läto.  

Споља: Kralévýstva mi mnogopo~ténoi i vsésrýd~énoi brati i 
priätélémý knézú vlastélémý i òp}ini grŠa¹da Dúbrovýnika40 

38 G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, 147–148, бр. 34. Видети горе и нап. бр. 8.  
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер и Татјана Суботин-Голубовић.  
39 vamý погрешно чита Стојановић, 243. 
40 Како је снимак адресе на спољној страни писма остао недоступан, адресу доносимо 
по читању Пуцића и Стојановића, која се незнатно разликују (у једној речи: kralèvý-
stva – kralvýstva), која је дата по Љ. Стојановићу. Видети и нап. 11, 25 и 33.  
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Превод писма 
 

Од краљевства ми веома поштованој и веома срдачној браћи: кнезу и 
властели и општини града Дубровника. Сазнали смо да сте дали нашем 
слуги Твртку Вучетићу наш доходак, петсто перпера, које сте имали да 
нам дате на Власијев дан, који је прошао, а тај доходак треба да дајете 
краљевству ми за Стон. Захваљујемо вам, као браћи и веома срдачним 
пријатељима, за то што сте добро поступили, јер сте свагда у свему по-
ступали верно и од срца према нашем краљевству. Такође се и убудуће 
уздамо у ваше пријатељство у свему и у вашу (добру) вољу. Лета Го-
сподњег 1398. године. 

Споља: Од краљевства ми веома поштованој и веома срдачној браћи 
и пријатељима, кнезу и властели и општини града Дубровника. 
 

Дипломатичке одлике 
 

Формулар овог писма одговара осталим писмима краљице Јеле-
не Дубровнику. Садржи симболичку инвокацију и кратку интитулаци-
ју. Ни овом приликом нема промулгације нити распитивања за здра-
вље. Писано је као уобичајна разрешница о рачуну.  

Ипак, инскрипција гласи другачије него у осталим краљичиним 
писмима. Овде први и једини пут Јелена ословљава Дубровчане као бра-
ћу: веома поштованој и веома срдачној (свесрдачној) браћи, кнезу и вла-
стели и општини, не само у унутрашњoj него и у спољноj адреси. Тако 
их није ословљавала чак ни у свом писму из времена после своје влада-
вине. У самом писму ословљава их као браћу поново, када им захваљујe 
на исплаћеном Cтонском доходку. Том приликом говори о њиховом ва-
зда верном и пријатељском понашању према њеном краљевству, додају-
ћи да се и убудуће узда у њихово пријатељство и добру вољу. У сачува-
ним писмима и повељама босанским која је анализирао Ст. Станојевић, 
оваква инскрипција није уобичајна и јавља се још у случају писма краља 
Остоје Дубровнику из 1418. године. У свом обраћању Дубровчанима бо-
сански владари су користили реч пријатељи.41  

Датум. – Писмо је непотпуно датирано, само годином од рођења 
Христа, исписаном цифрама за које је писар користио вредност слова из 

41 Браћом се Дубровчани називају и у неким српским актима Општини, посебно од 
времена деспота Стефана Лазаревића – С. Станојевић, Студије о српској дипломати-
ци, Глас СКА 92 (1913) 178–185, 193–195. Реч браћа коришћена је међу пријатељима 
да би се истакла њихова међусобна наклоност и присност – ЛССВ, 63 (Р. Михаљчић); 
ССА I (2002) 112 (С. Бојанин).  
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глагољице.42 Као датум његовог настанка Љ. Стојановић је одредио вре-
ме пре 3. априла те године. Међутим, овакво датирање није могуће о че-
му у прилог говори неколико чињеница. У самом писму краљица Јелена 
се захваљује ради исплаћеног Cтонског дохотка на име Твртка Влчети-
ћа. Одлука да се доходак да краљици донесена је најпре 29 марта, а за-
тим и потврђена 2. априла.43 На основу тога, Твртко је споменути дохо-
дак подигао следећег дана, 3. априла.44 Према М. Петерковићу 29. марта 
је такође одлучено да се трибут да, али и да посланик донесе разрешни 
рачун, односно краљичину потврду да је примила Cтонски доходак у ро-
ку од два месеца. Такође, М. Петерковић наводи и да је захтевану потвр-
ду донео исти Твртко Вучетић 25. маја те 1398. године.45 Стога сматра-
мо да је ово писмо могло да настане најраније тек након исплате Cтон-
ског доходка, односно 3. априла, а вероватно и касније, са обзиром на то 
да је ово писмо примљено у Дубровнику тек 25. маја.  

Каснијем датуму настанка овог писма ишла би у корист тада 
актуелна политичка ситуација у Босни. Унутрашњи немири за које се 
знало у Дубровнику још 21. марта, довели су до смене на престолу. 
На место Јелене на краљевски трон, вољом властеле ступио је крајем 
маја Стефан Остоја, чије се име први пут јавља у дубровачким одлу-
кама 20. маја и који се као новоизабрани краљ спомиње у Дубровнику 
10. јуна. И поред нереда Дубровчани су краљици исплатили заостали 
Cтонски доходак. Стога Јелена, пишући писмо у таквој ситуацији, ве-
роватно и користи реч браћа, у обраћању Општини, како би истакла 
међусобну наклоност.46 

Како је ово уједно и последње сачувано писмо краљице Јелене, 
потребно је истаћи и да њена писма према традицији босанских писама 
углавном немају ни једну салутацију. Једино у њеном писму Општини 
које пише као Груба, од 5. марта 1399. године, јавља се салутација на 
почетку, смеран поздрав.47  

42 О датирању у босанским актима: Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, 
Глас СКА 132 (1928) 36–41.  
43 N. Iorga, Notes II, 71–72. Видети и нап. 35.  
44 Div. Canc. 32 f. 130’ (3. 04. 1398); К. Јиречек, Споменици српски, 103, 59; М. Динић, 
Државни сабор, 253, видети и изнад.  
45 Ref. XXI f. 112 b’. М. Петерковић, Исписи из Дубровачког архива, кутија 25: Финан-
сије, лист 22.  
46 А. Фостиков, Јелена Груба, босанска краљица. Босна крајем 14. века (1395–1399), 
Браничевски гласник 3–4 (2006), са старијом литературом (у штампи).  
47 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 92 (1913) 205–206; ССА 
3 (2004) 126–127 (А. Фостиков). 
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Просопографски подаци 
 

Протовестијар Жоре, 192 (страна), 5, 7 (редови у издању) – 
протовестијар Жоре Бокшић. Видети под Просопографски подаци у А. 
Фостиков, Повеља краљице Јелене, ССА 5. 

Kнез Гргур Милатовић, 192, 9; 193, 11, 16, 17, 18 – Кнез Гргур 
Милатовић, син тепчије Милата, прво кнез, а затим и војвода. При-
мљен је, заједно с братом Санком, 1391. године за дубровачког грађа-
нина. Јавља се као сведок од „хумске земље“ и кнез на повељи краља 
Дабише од 15. априла 1392. Након смрти Дабише, остао је на двору 
краљице Јелене. Као њен посланик и амбасадор, боравио је у Дубров-
нику почетком априла и средином јуна 1397. године. Том приликом је 
донео Јеленину повељу о укидању царина у Маслини и у Сланом, као и 
њено веровно писмо, ради подизања Cветодмитарског и Cтонског до-
ходка. Први пут спомиње се као војвода 1407. године. Остаје нејасно 
тумачење одлуке од 12. јуна 1397. у којој се спомиње посланство кра-
љици Јелени и кнез Гргур који о томе не треба ништа да зна. Према Ф. 
Шишићу, Ј. Радонићу и Poviesti групе аутора, у питању је био Гргур 
Николић, док је према В. Ћоровићу и М. Динићу, кнез Гргур заправо 
кнез Гргур Милатовић. Како се зна да је 12. јуна кнез Гргур Милатовић 
предао повељу и писмо Општини, вероватно да се он и спомиње у од-
луци од истог дана. 

Извори и литература: М. Пуцић, Споменици србски II, 40–41, бр. 
55; К. Јиречек, Споменици српски, 103, бр. 55; Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 240–241 бр. 252; F. Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i 
njegovo doba (1350–1416), Zagreb 1902, 127; Ј. Радонић, О кнезу Павлу 
Раденовићу. Приложак историји Босне крајем XIV и поч. XV века, Но-
ви Сад 1902, 15; M. Динић, Дубровачки трибути, 219, 234, нaп. 57; В. 
Ћоровић, Хисторија Босне I, Београд 1940, 355; Poviest hrvatskih zema-
lja Bosne i Hercegovine I, Sarajevo 1942, 371; М. Динић, Државни сабор 
средњовековне Босне, Из српске историје средњег века, Београд 2003, 
253, нaп. 13; М. Динић, Хумско-требињска властела, Из српске исто-
рије средњег века, 350–351; М. Гецић, Прилог босанској историји, 58; 
P. Anđelić, Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bo-
sne, Sarajevo 1982, 124, 138; ССА 2 (2003) 180 (Ј. Мргић-Радојчић); С. 
Рудић, Босанска властела у XV веку (необјављена докторска теза), Бео-
град 2004, 67–68; А. Фостиков, Повеља краљице Јелене, ССА 5, нaп. 23. 

Kраљ Твртко, 193, 12; 197, 7 – краљ Стефан Твртко I. 
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Kраљ Штипан Дабиша, 193, 12; 197, 8 – краљ Стефан Дабиша. 
Видети под Просопографски подаци у А. Фостиков, Повеља краљице 
Јелене, ССА 5. Видети и нап. бр. 19. 

Kраљица, 196, 1– краљица Јелена. Видети под Просопографски 
подаци у А. Фостиков, Повеља краљице Јелене, ССА 5. 

Слуга дворски Томаш Станојевић, 197, 4, 10 – Томаш Стано-
јевић боравио је као посланик краљице Јелене и пре краја децембра 
1395. године у Дубровнику, видети: ССА 4 (2005) 194–195, 198–199 (А. 
Фостиков). Исти Томаш боравио је у име краљице у Дубровнику и по-
четком децембра 1397. Неки Томаш Станојевић јавља се као посланик 
у Дубровнику 1423. године. Вероватно је у питању иста личност. 

Извори и литература: Ref. 31, Cons. minus f. 10’ (3. 12. 1397); P. 
Živković, Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u 14. i 15. 
stoljeću, Tuzla, 1986, 179. Видети и нап. бр. 20 и 27. 

Cлуга Твртко Влчетић (Вучетић), 199, 4; 202, 3 – јавља се као 
Јеленин посланик и крајем 1395. године, видети ССА 4 (2005) 203, 205 
(А. Фостиков). 
 

Установе и важнији појмови 
 

О појмовима кнез дубровачки (192, 1; 196, 2; 199, 2; 202, 1); вла-
стела дубровачка (192, 1; 196, 2; 199, 3; 202, 2); слуга (192, 5, 9; 199, 4, 7; 
202, 3); господин, госпођа (192, 5; 193, 12; 196, 1); протовестијар (192, 
5, 7); повеља, лист (I, 6, 7); кнез (6, 7, 11, 12) видети: А. Фостиков, Пове-
ља краљице Јелене, ССА 5 под Установе и важнији појмови. 

И о следећим појмовима већ је писано у претходним бројевима 
Старог српског архива: дохоци (193, 11, 15), доходак српски (Cветодми-
тарски доходак) (197, 6), Cтонски доходак (197, 8; 199, 5, 7; 202, 3–5) – 
ССА 4 (2005) 199 –200 (А. Фостиков); српска господа (193, 11; 197, 6) – 
ССА 4 (2005) 199 (А. Фостиков); перпера (192, 14; 197, 7, 8; 199, 5; 202, 
3) – ССА 2 (2003) 140 (Ђ. Бубало); укућни или дворски (197, 4) – ССА 1, 
128 (Р. Михаљчић); ССА 2, 86 (Р. Михаљчић); браћа (202, 1, 6) – ССА 1, 
112 (С. Бојанин). 
 

Топографски подаци 
 

Моиштре, 197, 10 – Моиштре код Високог. Ту се налазио један 
од привремених владарских дворова. Први пут се спомињу у повељи бо-
санског бана Стјепана II Котроманића 1323. године. Твртко I је ту издао 
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повељу војводи Хрвоју Вукчић Хрватинићу 1380. године именујући га 
војводом. Представљале су једно од верских средишта. Ту су налазила и 
хижа (самостан) дједа и крстјана босанске цркве. Ово је уједно и њихов 
последњи спомен. Данас постоје Доње и Горње Моштре. 

Литература: М. Vego, Naselja bosanske srednjovjekovne države, 
Sarajevo 1957, 78; М. Поповић, Владарски и властеоски двор у средњо-
вековној Босни. Прилог проучавању физичких структура, Зборник за 
историју Босне и Херцеговине 2 (1997) 1–2. О крстјанима: С. Ћирко-
вић, Историја средњовековне босанске државе; исти, Дуалистичка хе-
теродоксија у улози земаљске цркве – Босанска црква, Работници, вој-
ници духовници, Београд 1997, 214–237; ЛССВ, 333–334, 496–497 (С. 
Ћирковић). Супротно мишљење о богумилству изнео је у новије време 
М. М. Петровић, Помен богумила-бабуна у Законоправилу светога Са-
ве и „црква босанска“, Босна и Херцеговина: од средњег века до нови-
јег времена. Зборник радова са научног скупа, Београд 13–15. децембар 
1994, Београд 1995, 263–283. Уп. Е. Миљковић, Муслиманство и богу-
милство у историографији, исто, 285–295.  
 Стон, 199, 5; 202, 5 – видети под Топографски подаци у: А. Фо-
стиков, Повеља краљице Јелене, ССА 5. 
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