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Aiic1Tpn,a,i· Ра9 wворu.о"ЈlеW19(Ч1НОiбосонској краљшщ Јелени, .uл9а 
LIМLI наzовешашјо и 9а. је. ·билл uciiiopujcкa лuчносш. Њена вла9ав1иш 
йpegciii4e..ъo 11щlµррешу;r. Нf!!Ц!/f CJЧ?iiil.L своw !4ЈЖа, краља Дабии1е, а йре 
9оласка на йресиiо C(J()ta сшfр,;, lfuje позиа�10 да лије Јелена крунuсана и .:ада 
је то _,.,огло да се догоди. :Јелена се инт1111,улиса1а као краљица Србина,. 
Бос11е Пр1шорја U Западних С/!lрана U /( lt/O.\fe.] 

..fri�· • • � 

Када се rQвори о:Босни крајем 14 .  и �очеfком 15. века, треба. 
имати у виду њен посе&ш;·.вазални однос премавлада.\>има Уr.арск�. У 
ово време Од!fОСИ Босне и У rарск�улазе у фазу оштрих сукоба, у току .. 
којих је краљ Жиг.МУ.Нд тежио да Босну подвргне што чвршћој 
власти_. 1 Смрт краљице Марије и истиnањеЛаЈiислава' Напуљског, као 

1 Краљ Жиrмунд Луксембуршки признао је nnулукраља Тертiсу 1 тtк пред 
његову сwрт. Ткrулу кра.а, ?Ј(иrму1tЈ1је такође nриз�о и његовом иаслед�ш�-у, 
Стефану Дабиwн. Ипак-и пре коначне гюбеnе нацДаоиwо.1 к'одДобора, ЖнгмуН.!lје 
тежио да признату титулу босанског ,сраља пренесе на себе. Још лета 1393. го;шне у. 
својој !ЈОвељ11 верности угарс,сом вnадару, војвода Хр�је Вукчић из Доњих Крајева 
изјављује .1а he у свим сirучајевима остати уз свог краља, �нм у случају да наладне 
владара Уrарске. Након сукоба,кодДобора.јуна 1394;босанска властела np1tcтa.1aje 
да Жигмунда npll)lвaтli за владара након смрти Стефана Дабнwе. Том при.11t•ом 
Дабиwаје yвpwlleн-y ред уrарскнх вазала, �о је дост9ја11ственнк yrapcкor •ра,ъа. 
и добио ·титулу :ауnана Шомоl)ске ,о.-уnаније. Т .  Smiёiklas, Diplomatiёki zЬornilt 
Jcraljevim, Hrvatske; Dalinacije i Slavonije. XVIII (1395-1399); За-греб 1990, 60 бр. 46·� 
С. Ћирковић, «О Ђаковач .. -о.., уговору», ИГ 1-4 ( 1962) 3-1 О; С. Ћмрко,иll, (1-гј,би 
венац. Прил� ш:.,/ЈОрији .1qЮ,ьевсmда у Босни, Работници, војниц11, духрвн1щн. 
Друштва среДЊОliСковноr' Баnкана, Беоrрад 1997,, 294-'295 (Прештам11ано из: 
Зборник ффБ VШ-1 (1964)). О односима Босне и Угарске, видети: С. Ћирк9в11ћ, 
Историја средњоirе,;(}(Јне. босш,ске државе, Београд 1964; С. Ћирковић, Сугубџ 
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претедента на престо, само су довели до усложњавања веl1 1юстојећ11х 
односа.� У11) 1рашњи догађаји у Босни 11рсма рсч11ма М. Дш1иhа 
постају реф.'tе/\с тог су,.:оба или борбе О/\О угарс1.ог прес1110.1а. 

Истовреме1Но т11 односи утичу на оне између Босне и Дубровника. ко
ји је остајао уз Жигмунда, не мењајући страну у том угарском 
династичком'-'> кобу.Ј 

Владар11 на престолу после краља Твртка. били су 11римора11и да 
изаберу страну фактичког владара или нротив-краља. l la прихватање 
или промену .:�ате стране све већи утицај имала је и властела, моћни 
великаши кој11 су тежили стварању самосталних феудалних области. 
попут војводе Хрвоја Вукчића.4 

Смрћу Стефана Дабише. 8. септембра 1395. године. 11итање 
односа Бос1Не ка Угарском краљевству, поново је отворено. Изгле.:�ало 
је. даје пут краљу Жигмунду да оствари своје 11ретензије и окруни се 

за краља Босне. коначно отворен, на основама тзв. Ђаковачког уго
вора. Таква промена довела би до нове форме угарске масти 11ад 
Босном. Босна не би више била формат1и вазал Угарске. веh би 
уrарск11 краљ постао њен фактички rос1юдар. Ипак на овом путу ка 

t11!11u11. 292-2\i/8; Р. Zivkovic, Tvrtko II ri,г1kovic. Воsпи II р,тој po/oviпi XV 1·eka. 
Сарајево 1981; М. Anfic, Puta11ja klamu. Ugu,·sko-liп•ut�ku kгoljevstvo i Воsпа 11.\'/1'. 
stolj!!i:u, Задар-Мосrар 1997. Последље 11ав.едс110 дело. аутора М. А11ч11ћа, 11рат11 
детаљно ове односе само до почетка деведесет11х год11на 14. века, закључ110 са 
В11адав111юм кра:ъа Твртка 1. 

� Ово је посебно видљ11во почетком 15. века. када је Лад11славу одговарало 
:ia nр11.ооб11је 6ос11у на своју страну 11ризнавањем краљеве·, ва Босне као свог 
форма.11юг ваза.1а. алн без nрстею11је да 11 сам по11�се кр� 11) ове државе 11 1406. 
1од1111сооје 11 11рюнао Босю1 1 ра111ще 11з времс11а KyJ11t11a бана. Оваков ко�tnромнс 
11а баз11 формал11оr вазалног односа пр11хват110 је 11р11врсмс110 11 краљ Ж11гму11д 1415. 
године. С. Ћ�tрков11ћ, Сугуб11 ве11а11, 294-295. О од1iОС11,1а боса1iск11х владара 11 
Угарске в11деп1: 11сто, 292-298. О владав111111 11 11оложају краља Ж11гму11да у 
Yrapctioj в11дет11: [. Ma/;11s;, Kaiseг Sigis1111111d in Ungum /ЈtГ-/-IЗ7, Budapesl 1990. 

з М. Д1111111\, Државт1 сабир сред1ьовеков11е Бо,·11е. Из српске 11стор11је 
средњега века. ь«tград 2003, 284 {l lрештам11а110 11з: Државн11 сабор средњовековне 
6ос11е, САЈ 1, Београд 1955). В11дет11 1111з11ад 11аnомс11е бр. 1 11 2. 

� С. Ћ11рковиh, /1с111ор11ја, 177-185; В11дет11 11 на11омену изнад, бр. 1. О 
војводtt Хрвоју: Ф .  SШс, Vojvoda Hrvoje i'uk,'ii· lft-vuti11if: i 11jl!govo doba, Загреб 
1902; Ј. Мргн'h-Ра.1ојчнh,До1ь11 краји. Крај1111а ср1:д1ьовсл·ов11е Ь-о,·11е, Београ.д1 2002. 
Треба 11мат11 )/ вitl)' даје заправо 11осле смрти Твртка 1, доШЈlо до брзнх промена 11а 
11рестОЈ1у, np11 че,1у стварна власт 11релази у руке з11ачај11е властеле. До нове 
стаб11Люащ1је кра:ьевске в.ласт11 долази тeli за време дру1 е владавн11е краља Твртка 
11. М. Д111шl�, Ба11.и11 од 1018. до 1./99., Из српске 11стор11јс средљега века, Београд 
2003, 52; Истн,Др.жав11и сабор. 296. 
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престолу, )Кnгмунду се. испречила краљица Јелена, удовица краља 
Дабише, којај� nостала но/iа владарка.Босне:\ 

Владавином краљице Јелене, бавио се већи број ayropa у оквиру 
синтеза о босанској средњовековној историји." 

Посебну пажњу Јелени посветили су Г. Чремошник7 и М. Гецићs. 
Иако је Јелена била кратко време на власти, уПр<!,ВО је у вези ње, 
постављен велики број питања у историографији, од којих је два, која 
су изазивала полемику, да ли је Јелена истовремено и Груба.9 и ко је 
фантомски претедент на босански престо 11

' решила споменута М. 
Гецић. 

Питање самозваног босанског краља Икача расветлио је С. 
Ћирковић. 1 1 Стога је шuъ овог r1рилоrа да проба да осветли њен живот 

S С. Ђирковић, llc,�opuja; 173-175. 
6 V .  Кlaic, Poviest Воsпе dopnJ(IOSti kraljevsn·a, Zagrc:b 1882; F. �i�ic, Vojvoda Hrvaje; 

В. Ћоровиh1 Хисторија Босие, Београд 1940; Povie.s1 hrvatsk.ih ;ета/ја, 8Q,Sfte i Hercegovine /, 
Napn.-dak, Satajc,·o 1942; С .  Ћир•ое�сh, 1 (сторија. 

7 Г. Чрс>tош1111к, Босанска ,раљицаlруба, Годиш1ьах ИД БиХ lV (1952) 147-163. 
8 М. Г сuић, Пр,щ,г босанској историји ( 1397-1399), ИГ 1-2 ( 1953) 55-{)3. 
9 Главне тачке ослонuа М. Геu11ћ, биле су: шu.rробнн натпис Внrња 

Милошевића у ком се наводе босански владари по реду (Стјеоаи 11, Твртко 1, 
Дабиша, Груба II Остоја), ч11њен11ца даје писма Јелене и Грубе пн� ист11 писар, на 
wтаје указао Г .  Чремоwник, и повезаност Грубе сал11чностима из околине краљнuе 
Јелене. Г .  Томовић, Морфо,1огија ћириличю,х натписа на Балкану, Београд 1974, 95 
бр. 88; G. ёremo�nik, Bosanske i humske povelje srednjeg vijeka, GZM n .  s .  IV-V 
(1949-1950) 145-148, 156-157; М. Гецић, Пето. Ипак· није -посветила довољно 
пажње питању печата Стефана Даб11wе, који је кор11стила Јелека-tруба да печати 
своја писма. О току ове расr,раве видет11: С. Ћирковић, !1сторија, 185 нап. 16; А. 
Фосн,ков, Пис.110 босанске кра,ыще Је:,енг ГрубеДубровни•Ј' 11 одговорД,·бровча11а, 
сел 3(2004) 1з 1-1зз. 

10 Услед norpew11O проч,пане оо.пуке од стране Н. Јор1·е, 11cr1a11O је да се jow 
лета 1397. године јавља неки нови босански краљ. Као могући претеденти, узимаюt 
су у обзир Остоја и Твртко 11. N. Jorga, Notes et ext,·aits pour seтvir а l '1istoire des 
croisades ои х1,·-е siuc/e ll, Paris 1899, 69 .  М. Гецић је донела тачно читање ове 
одлуке од 12. јуна 1397. године, ч11ме јс показала да се у то ј одлуuи уопште и не 
спомиње краљ, већ краљ,ща. М. Гец11ћ, Пето. 56, 58. Овај погрешно r�р0читани 
податак довео је 11 до полемике око питања које кнез Гргур, којн се спомиње.у овој 
одлуu11, в11дет11: А. Фост11ков, Четири т1с.11а ,раьице Јелене Грубе дуброоачкој 
Општин11увез11 босинскt«дохџдака, ССА 5 (у штампи). 

11 Икач је 6110 пореклом славонски пле.мић, син Иктора, којије 11мао поседе у 
Орљави II Провчн у nожещкој жуr1а1111ј11. Припадао је кругу стар11х противника 
краља Жигмунда, та,о да се заправо пре може сматрати супарником yrapcкor 
краља, него босанске краљиuе. Према мншље�ьу С. Ћирковића за босанског краља 
прогласио се 1396. године после бнтке код Н.1коnоља. Исте гош111е уб1111е су га 
Жнrмундове пр11стал,ще. С .  Ђ11рковић, flcmapuja, 176 н .  4. 
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И владавину12
, ОД п·рвих спомена до несiанка'ii�·извЈр{1 ! 

Порекло краљице Јелене, ДО сада није расветљено, као ни порекло 
њеног мужа краља Стефана Дабише.13 У сваком случају ; ак6 се f!рихвати да 
је Дабиша био брат кра.ља Твр,ка 1, Јелена је морала да ·буде личност из 
властеоског сталежа, ћерка неког уrледног властелина, како би родбинска 
веза куће Котроманића могла да буде оправдана. 14 Остаје непознато и време 
rьеноr рођења.15 

Њено име почиње да се јавља у изворима, тек након доласка ' 16 Дабише на престо. Први пут се спомиње се у одлукама дубровачких 

већа као краљица Јелена, 12. О 1 .  1392. године, током заседања 

Велико�· већа о упућивању амбасаде у Босну "споменутом господину 

1: За ову приш1ку, као н за обрад.у докумената насталих у односима Јелене н 
Дубров11ика (ССА 4 (2005) 11 ССА 5 (у штампи)), исписе одлука из Дубровачког 
архива, везане за Јелену, устуr�но м·1t је С. Ћ1tрковић, даље: С. Ћирковић. 
Уступ.ь.:1111 11сп11с11. Такође се захваљујем н Д. Кунчер, ради помоћи око тумања 
појед111111х омука на латинском и француском језику. 

1з Даб1twа назива Твртка својим братом нли старијим братом. Љ. 
Стоја11ов11li. Стар<!. српске nQ(lt!.Ьc? 11 nuбta 1-1, Београд-Сремски Карловци 1929, 
174, 177. 179. О -родб11нској везн између Твртка и Дабише видети: С. Ћирковић, 
Историја, 170; С. Рудић, Пооеьа.Ари,ьа С111сфа11а Д11бише кћерци Ста1111, ССА 4 
(2005) 180 11. 15. О Зf1ачсњу 11аз1-1ва брат: Леk·сико11 српско.: средње;: века, Бео1·рад. 
1999, 63 (Р. М11хаљчиl\); М. Б11агојев11п, Сродств,та flU:p. >tш,·oлoг1tja и друu1111в,ша 
x1tjepapx11j11 у сред1оов,:коо11иј Срб1tј11, Зборн11к Ет1юграфског Музеја у Београду 
(200 1) 1 15-124. 

1, Po,,iest l1rvatskih =ета/ја Bosne i Heгci:go••i1·1e· 1, 350. Иflституцнја брака 
нмаЈ1а је юмеђу осталог 1а щ1љ н стварање у1·лед1111х 11 1начајннх родбинских веза 
юмсђу ВЈtадарске куће " моћ>1с оластс11е. и1111 ,омсђу rа�личит11х яннастија. О 

111ачају rюроднчних веза сведоче н речи коморника херцега Стефана, да се у Босни 
скла11а брак имеlју оста.11ог 11 "wто чннн част орођавање то,.. С. Ћирковић, Почте1111 
вшт:1Пр11б11слав Вукотиh, Збор111tк ФФБ Х-1 ( 1968) 259-260. О значају политичког 
брака, в1щети и Р. Раю1h, Од &Јдокије А11/џо до А11" Каuтакуз1111е. 811За1т11tјске 
11(:Gecme у сред1оооеков111ш срnсю1.11 .1е1.н, ьа11а, Косаче оснивачи Хсрцегови1-1е, 
Збор11ик радова са научног скупа, Гацко 20-22 септембар 2000, Билећа · 
�·ацко-Београд 2002, 507-5 14. 

1s Ако је са Дабншом имала заједничку кћи Стану, и у дату унуку, Владику, 
могла је 11мапt ако се узме у обз11р трајаље реr1родукп1вног периода, најмање 40 
�·одина, када је ступила на 11ресто. О С1·аf1И 11 Владици: С. Рудић, ffcmo, 173-192. 
В11дспt II даље. 

16 Стефаи Дабиша, дошао је на престо после смрп1 краља Твртка, којн је 
nрем�н,уо око I О. 03. 1391. год1t�1е. без всћ11х потреса. О владавини краља Дабише: 
P()vies/ h,-.,atskih zemalja Bosne i Hш·cegovine 1; С. Тн1рковић, Историја, 165, 169- 174. 
8н11ети и нап. \ .  Овом приликом остали су ми недоступни магистарски рад Ћ. 
Towнha, Бо,·а11ска др.ж<111а за владавu,.111 крtLьа Добише (у рукопису) и чланак А. 
Ник111iа, Stjepan Dabisa (' - + Ј 395.), Ljubuski kгај, ljudi i vrije111-e: zbomik znanstvenog 
sinipozija odrurюg u Ljubusko111 1 1. i 12. kolovoza 1995. Ure:dio А111е F. Markotic, 
ZIRЛL. Моs1аг, 1996. 
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краљу и госпођи.краљици eius consorti de bonis et avere nostri coпшnis, 
pro honore civitatis nostre,,. 17 а последњи у време када је иа трону већ 
био краљ Остоја, под народним именом Груба, у дубровачком писму 
од 18. марта 1399. године, насловљеном иа њу. Под овим именом 
забележеt1аје и у натnи�у-Виrња Милошевића. 1

� Током овог периода 
јавља се у документима, која се моrу подеЈЈити. у тр.и групе; . прву 
насталу у доба краља Дабише, друrу за време њене владавине Босном 
и трећу, насталу на почетку владе краља Остоје. 19 Од аката 
произишлих из њене -канцеларије, сачувано је укупно седам до
кумената, пет оригиналних писама10 и једно у препису.:1 и једна 

11 N. Lonz.a, Z. Sund,·ica, Odluke dubrovackih vijei:a I 390-1392,Zagrcb-DL1b1·0,·11ik 2005, 
352. И�пср,:са11-гно р.:ч consorti ј.: субста11тиu od 11а1·. co,1s>()rts, consortis- са 111ач..:њсм ссс·rрэ, 
брат, савш1дар, али и су11руж11ик, а у н,. consortc- као 1tмс111ща означава cy11py1·a/cynpy1y, а 
као r1 р1,дсв 11cцrro сродно. М. Divkovic, Latinska hrvatski ,j,cnik, Zagreb 1900. 237: И. К11ај 11. 
l l111a.1uja11c,o ср11ски речник, Бсо.-рад 2003i. 186, у11. са Ј. �-- Nicrшcycr, Medie fa,iri-imtis lexicon 

minus, l,cidcn 1976, 256-257. Једно дуброеачко ,юсланство 11осеп,ло је ,раља Лаб"шу и 
Jc11c1ty у двору у Трс..-т1tв111щ1t. Љ. Стоја1юв1tћ, Старе српске пооеље и п11с.11а 1-1. 173: Љ. 
Стоја1юв11h. Старе ср11ске повеље и писма 1-2. l lp1tpeдиo. юрад110 рс1·11стар .10кум.:11ата " 
до11у11с и 11с1·1равке Ст. Куљбаки11. Бсо1·рад-Срсмс.1< Кар; 1овu11 1934. 479 бр. Xl.:111: V. Klaic. 
Ро, ?.st !Josne. 198. 

м Г. Том-,вић, Морфоло;. ia ћ"р1U111чк1L\. щ ·11111са 11а Б(.1;1К(, ·у. 95 бр. 88: А. 
Фо<.:тнков, Пш.:,. > боса11с.е ,ра 1ще Јеле11е, 12� 130. По.што је у tароду била 
1·10з1tата под ов, А име110м, о чем) свt .1о•н1 11оме11_ rи натш,с B11rh 1 : 111лошев11liа, 
није снгур�10 када је име Је,,ена узе,,а. 1 Ьен су11ру1·. 1.абнша. постав,t , ,.раљ понео је 
име Ст.:фан. С. Ћ11рковнl1, Исторuја, 170. О титуларном 11мену Стефан: С. 

Марјановић-Душанић. Владарска идеологија l·le.11aњ111ia. )..(Јшломатнчка студија. 
Бео1·рад 1997, 42-59; Р. Михаљчић, Владарс,е 11111111у.,1е 06.11ас1111х ,:осподари. Београд 
2001, 205-239. Да лнје тада и Груба понела ново нме 11 у ком контексту ю,је 11ознато, 
као 1111 да 111-1 је име Јелена нм ало 1, 1tеки титуларни карактер. Њега су носиле и друге 
гюзнате жс11с како српских 8Јlадара тако 11 властеле. 

,� Како су ова докуме1па налазе објављена углав110м у исп1м збнркам.а 
пр11ме11а ове поделе довела 611 до понављања 11стих 1tаслова. Стога су ова 111дања 
1tаведена хронолошким редом: Ј. Lvcii, Ое Regnu Da/matiae et Croatiae /ibгi sex, 
Vindoboпae MDCCLVII, 258; N. Jorga, Notes 11, 5 8 -59, 61 ,  64, 68-72; F. Miklosict1, 
Мо11и111е111а SегЬiса spec1a111ia historiam Se,·blae, Basniae, Ragusii. Vindobonae 1858, 
220-222; Љ. Стојановић, Старе српске пове.-ье II писма 1 - 1 ,  172-175, 178; N. Lon:za, z. 

Suпdrica, Odluke dub,-ovackih vijei:a /390-/ 392, 352; С. Рудиh, Исто, 1 73-192; А. 
Фостиков, Пис.но баса11ск.е ;;,раыще .Јелеие, 125- 140; Иста, Пис.но дубровачког к11еза 
11 от111111ше баса11ској кра,ьицu Јсле1111 Груби, ССЛ 4 (2005) 193-200; Poviest lirvatskih 
zemalja Ваsпе i He1·cegovi11e 1, 35.3. Видети нап. бр. 20, 21 ,  22. Видети 1t даље. 

:ю М. Пуцић, С110.,ш11щи cpncкll, књига 11, Београд 1862, 40-42 бр. 55, 56, 58, 
59; К. Јиреqек, Спо.11е111111и српски, Споменик СКЛ 1 1  ( 1 892) 103 бр. 55, 56, 58.59; Љ. 
Стојановић, Старе српске пове,ье и 11ис.11а 1-1, 24()-243 бр. 252, 253, 255, 256; А. 
Фостиков, Пuс.,,о боса11,·ке к.раљице Јеле11е, 125-140; Иста, Четирll пис.,1а. 

21 Иста, Акт баса11ск:е краыще Јеле11е Грубе о разреше,ьу рачуиа 
протовестијараЖоре Бокшића, ССА 4 (2005) 201-2,07. 

,, 1 
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,повеh.а којом,укида l(ар:ин� у�Маолинама: и Gл*�ом{-gд111тrмэ:ја· t З97: 
године;'такође У препису.�2

� .fj"'! • •.. т� 'JI"' ,!�!�- ,--, 1� • · . .  , 

· °'Није· познато шта се' тачно догодило након :смрти Стефана 
Д�б11ше и' како је Јелена ПОСТЩiа,кра.iъица Босне. :Најв�роватније'је да 
је у_·том тренутку и она :боравила поред'њеrа ·у .СутЈесци'}-Њено 
проглашење за новог владара није прошло •о'нако �безболно као 
Дабишино. По првим вестима, очекивало се да' краљ Жигмунд 
преузме власт. Он је почетком• новембра боравио -у: Срему; близу 
босанских граница. Иако је одлучено ·да уђе у Босну са својом 
војском, до тога ,·ије дошло. Из Срема вратио се за Будим ради 
преговора са брат ,м ВаЦЈЈавом и n. ,анова о царској круни. Исто
времено услед бро_ 1их присталица·Јlадисла 1а Наr,уљскоr ни љегов 
положај у Угарској ·ије био у потпуности осr1гура1 . 

У Бо,;ни су п. ,стојале две стране. једна кц а се залагала за 
извршење обавеза према угарском краљу и друr .1. за самосталну 
државу и представника домаће династије. На челу присталица 
краљице Јелене, налаз·ю се Ђурађ Радив()јевић, њен зет. Према 
касн·ијој нричи Дубро, чана, он је у врсм; смрти кrаља Даби ше 
боравао у Бобовцу, а сЕ )ју пород щу јс склонио у Дубро щик, где је и 
сам нешто касније дошао. па е краљ Жигмунд тра.кио његово 
изручење.:3 1 lошто Жи1·мунд 1шје прешао у Босну, његове присталице 
су без очекиване номоћи моране да одустану од даље борбе. Ипак, 
изгледа да су сукоон нотрајали још неко време. Веће умољених је још 
30. октобра отеза:ю да исплати моrориш Николићима. и поред 

:: F. Miklosicl1. Mo1111111,mtaSeгblca, 229-230 бр. ССХХ; Љ. Стоја,юв�,li, Старе 
српс1.е пове,ье 11 11110:.110 1-'\, 239-240 бр. 251; Љ. Стоја11ов11ћ, Старе ср11с1.е пове.ье 11 
п11с.11а 1-2, 496 бр. 251 ; С. Новаков11ћ, За1.011е1.и с110.11е111щи српс1.ш дрзк:ава 
средљега веА·а, Беоrрад 1912, 212-213 бр. LXXII (непоmуво). Нов11је издање: А. 
Фостиков, Повеьа кра,ыщt: Једt:11е юIезу 11 011111111111111 дубровачкој: О ук11да1ьу цар111Iа 
у Масл1111а11а и Слш,о.м, ССА 5 (у штамт,). •· 

2.Ј Т. Stnifiklas, Ofplomatiёki =bomik. 72-73 бр. 57-58; С. Ђирков11ћ, /'/сторија, 
175 н. 1 ;  Р. Andclic. Bobovu,· i Kraljeva Sшjeska -stolna mesta Ьosanskih v/adara II X/V i 

XV stoljecu, Sarajcvo, 1973, 139-140. Ђурађ ес 11 касн11је склањао у Дубров1111к, пред 
nр11ста111щ11ма краља Остоје. О Ђур�у II пород1щ11 Рад11војев11hа, в11дети: Љ. 
Ковачевић, З11а\/е1111те срт:кџ властеоске пиродuце, Годишњица НЧ 10 (1888) 
199-2 14; С. Рудић, /iсто, 173-192 са старијом литературом.'Услед неюоесностн 11 
бpalia Н11кот1lн1, r1р11ста111ще Даб11ше и Јелс11с II сродн11uи династије Котроманића, 
по женској 11111111ј11, су пре 28. августа 1395. тражили право аз11ла у Дубровнику. С. 
Ћ11рков11ћ, Ус111)'nье1111 11с1111с11; М. Д11н11ћ, Ху. 11ско-11iреби11,с,,а в,1ас1111иа, Из српске 
11сторије срсдњс,-а века, Београд 2003, 325; А. Фостиков, Повеьа 1.ра,ыщеЈеле11е. 

1 
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1- JlJ!.e!'liнiiix. Ъотр.tжи'i�н1а:,�. � заi.Г кра.i�ицу, Јелена је зiiait'ичйti-· пpo-
t �,· 1 .i ;r -� � r _f,..••· • · 1 � ·  

• 
·
, 

'
.

'' • • '• • 
• 1 1  глашена: пре -22.' децё�бра · 1395с' године. Тог. дана, Оnшпiна је· dдлу-�� ••. ,. ,- . . . . .  . ... ,. . .  ,ц н-.!h:... ' •· ·' •:•·, ; • • Ј • • чила да ЈОЈ упути -посланство·ради потврде старих привилегиЈа, а у 

ri�d�tY 'од 27.' дец�1,iбра, Дубровчани јој изражавају радост због 
вас'/;јЈСакраљевсmiЈа.25 •: ' '  
,.,, !�;, На трон је прЬl.ii миi.uље\.ьу М. Динића Јелена ступила управо 

одлуком властеле, пошто на то није имала никаква права, осим. ,;�рава 
на избор.�6 Први пут на босанском престолу нашла се и званично 
жена'. Ова одлука била је компромисна. Иако није испоштован 
Ђаковачки уговор, и Жигмунд није ступио на rрон, на њему се није 
нашао ю1 нови владар· из ,диш,стије Котромаr ића.�7 Избор Јелене за 

, 24 Ref30. Cons. Rog. f. 83'30. 10. 1395. С. Ђ11ркuв11Г1, Ус111уп.ы1111 11сп11с11: М. 
Динић, ДуброоачА·11 111рибу111и (МО<'орши, Све111од.11иmарс1-11 11 Ко11аоос,·11 дохода1-, 
Пров11жу11 браће Влат1-ов11ћа, Глас СКА CLXVIII (1 935) 218. Још 4. јануара 
следеће, 1396, веliало се о одговору !)осанској краљнщ,t. Коначно према од.11ущt 
Малог Већа мог,1риш за 139�. 1·од11ну 11сплаl1е11 јс 13. јануара H11кoлi1liy. који јс са 
собом нмао овт.шћење крал ;щс Јелене. N. Ј, ,,·g,a, Noies fl. 58-59; М. Ге1тћ, llc·mo, 
55. Давање мо,·-Јр111uа Нико; 11ћ1ша обнов1ю ј :  jvw краљ Даб1tша окiобра 1393. О 
давању мorop11u1a Њ1кол ић.1м; , в1щепt: М. Д11ниli, ДРбровачк.1 трt1б)'11111, 216. 

· 2 18 -222. О 11Рро:нщ11 Никол�,ћ�. М. Д1шић, .1: 11с1-о-111ребшьс·1-а в:1ас111е.ю, 321-333: 
С. Рудић. //,,1ю. 186, са стариј ,м лнтературо� Према 11с111юша С. Ћнрковн\iа :!6. 
1 1 .  1 395. го.1,11�<: М11л11шаје б('lµав1ю у Дубров111.ку. у 1ше Јслс11с. Rcf'. 30 Co11s. 111inus 
r. 22' - са <:т ран<:: рго b1·ocl10 Millisse. lte111 сарtшн 1·uit dc Љсiснdо poliza111 е de solu�нdo 
рго expensi, Гa<:tis рго brocho Missaнi Nikolich qui vcr1it р1-о parte do111i11e regiнe Bossi11e 
Ragusiu111 р,·о diebus decen1. С. Ђирковнћ, Ус111упьс1111 ис11ис11. Овај податак М. 
Диинliјс ·1�бл сжио под 26. 1 О. 1396. М. Ди11иli,Дубросач1-11111ри6у11111, 219. 

:s 1\11. Пуц11ћ, C110,111!11111jt1 сръбсю1 /. l 1р11мсдбс I бр. 6; V .  Klгic, G<1scl1icl11t.: 
· BoJniens. l_cip,:ig 1885. 269-270: А. Фостиков. П11с.110 д_1·6рооа•11-и<' теза II om111111me 
бос011с1-ој Ар1н111111.Јеле1111. 193-200 11. 24. 

:6 М. Ди1щ\i,Др.ж:(щ1m сабор, 253. Овај сабор или pycai·, како је то још М. 
Динић указао б,ю је ближи у,·ар.:ком држав,юм сабору не1·0 српском 11рема 
фу111щ11јама 11 снази. Скупшт1111а властеле имала је право избора краља из ,-ylie 
Котроманића, nраво на отпор краљу 11а чак 11 11а њеr·ову смену са власт1t. Ту су 
решавана и Пltтања из унутрашње и спољне 1101111тике. С. 1'111рков11ћ, S,1,botJ'· Пр1ио,: 
ис111ориј11 сmалешкw: с,ут111111111а 1-од Јуж·1111х Слове11а, Рабоп111щ1, 336-340, 337. 

�7 М. Д11ю11i, Др:,,сов1111 сибор, 291. И сам краљ Ж11гмунд нашао се на 
нрестолу Угарске прво као �iуж. а затим и као удовац легалне наследн1ще круне, 
краљ,щс Марије, којаје r1рем1111ула 11е..:01111ко месеци ра1111је, 17. 05. 1395. год1tне. У 
том тренутку је и његова власт у Угарској била 11ољуљаf1а, јер је 11ео nнемства 
сматрао, да пошто је Марија умрла, 011 губ11 право 11а 11ресто. М. Suпjic, Dalmacija 11 

XV stoljei:11, Sarajevo 1967, 35-37. Да т,је босанска вла<..-тсла за проглашење Јелене за 
краљ1щу нашла узор управо у владавини краља Жигму11да у Уl'арској 11ли 11е, није 
1юзнато. Ипак, вероватно је да у тој с1пуа1111ји Ж11гмунд н1tје могао да реагује 
непризнавањем Јелене, и да'јој одрек11с 11раво 11а 11родужење ВЛЭl\авине супружника 
на коме је нстовремено 11 сам заснивао своје право на угарску круну. 
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КР._�':'т'�&,&Ј.(�У.�1': �IЗбQl?,� fl.<!, ��1,�?:И[.!��<? ... !1.P-Q[�Щfel�.e.,r,�� 
влaд�P�:i:;,.�RCff:i:(._f3/'f<? . Је леrЗf!и�рв�о 1_ f!>�HY,,, �!ЈР.,, по_стоЈ�ћу. у Л�/У, 
краљ!Щ<?, ?il!'�'\SblQ'�rцa_ и удО!ЈИЦ� �Р�; _f{а��t:;,Ј,f�ГЛЏ ј� да �):?� -, 
дужи влада�ину,у његово име. Титулу краљице, Босне, Жиr;мунд Је, 

�- l •1•1 . tit: •.�t•.,t ' • ' . . � , ..... 1.. .• 1. ,z . .'" • • ) . • ... , • 

Јелени nр�:ш,ю, и након 11ромене-на престолу, Босн�·Је наставила да. 
' -· •• t 'f. • • . . .• . . ' . . . . " . . � .. 

буде верf!а угаре.ком владару. Какав споразум је по_водом тог питања 
склоп.ље;.;; ни}е П<?Знато.:� . . . "• . . . ) 

Осим Радивојевића, уз Јелену .су стали пре краја октобра и њени_ 
сродници Николићи.�У Ко је још у првом тренутку ()ио уз нову 
краљицу' није познато. Уз њу су ·морали пристати и други _важнији. 
великаши, да би била прихваl1е11а на станку. Вероватно је даје међу 
њима био и Хрвоје Вукчић, који је и касније токо.\.f Јеленине 
владавине, наставио да одржава добре односе и са њом и са краљем 
Жиrмундом.30 У својој повељи Дубровчанима из маја 1397. године 
Јелена осим војводе Хрвоја, истиче у том тренутку као најутицајнију 
босанску властелу кнеза Павла Раденовића и војводу Сандаља 
Хранића, додајући на списак и теnчију Батала, зета војводе Хрвоја.31 

::;i 16. јуна 1396. Дубровчани се обраћају краљу Жиrмунду са молбом да 
·посредује преко Хрвоја да краљица и барон1t Бос11е прихвате њихове планове о 
уступању Слане ког примор11ја. N. Јогgа, Nшes 11 .. 6 1 ;  М. Гец11ћ, llcmo, 56. Јеле11аје 
веровапю tta 11екн 11ач1tн об,юu,ша вазални положај 6ос11е. Изгледа да је 11 01,а, 
npиcer11a заједно са Даб1tшом 11а уговор склопљен 11ослс пораза код Добора. У својој 
повсљ11 о юражавању вернос- п, угарском краљу, браћа Семков11ћн му се заклињу 
<<1'1р11во11ом II хтељем ... кра.ља Стсфа11а·дабшuс ... 11 rocr.юl1e Јелене, ње,·ове жене». Ј. 
Lvcii, Ое Regno Dalmutiae et Cmatiae libгi sex, 249, 258; V. Klaiж, Poviest Више, 
203-204; Poviest hгvatskifl zета!ја Bosne i Heг,·ego,•ine 1, 357. До промене става у 
Gоснн 11 заокре1у ка Ладиславу На11уљском дошло је тек за време краља Остоје. С. 
Ћ"рков"ћ, llcmopuja, 185 11 даље. Н.,ј с 11оз11ато да ли је II када Венеција nр11Знала 
Јелену, као 11и да лнје добю,а ,\!Летачко rрађаttство. О,ю је 11рема о.LЏiуци додељено 
краљу Дабиш11 1 .  јуна 1391. rод�11е, нето 011ако као краљу Твртку. S. LjuЬic, Listine о 

od110,ьaji/1 iz111ep11j11ћ11ogu sluve11s1,•a i Mletauke гер11Ь/ikе IV, Zagreb 1874, 201. Ако је 
оно дато као што се каже ,,а уоб11чаја11 11ач"н 1t исто као Твртку. онда би се оно 
односило и 11а чланове његове ,юродиuс 11 наслед1;1ике, а самим тнм н на краљицу 
Јелену. 

� Још пре ЗО. Оh,обра 1395. Јеле11а је наставила понип1ку свог претходника 
и об,ювила давање .моr·ор11ша 11ород1щн Никошtliа. Видети юнад, 1\ЗПОмену бр. 
23-24. 

,,, Њему се кас:> упщајној 1111ч11осп1, која је у стању да утиче на краљицу 
Јелену, Дубровчани обраћају 11 рад11 ослобођења Рад1tча Санковића 10. 05. 1396. 
Изгледа даје у то време војвода Хрвоје боравио на двору краљице. N. Јогgа, Notes 11, 
60; Poviest J11·vatskil1 zemalja Во.sне i H,!l'cegovine 1, 365,370. В11дети изнад, напомену 
бр,28 

з1 С.Ћирковић, 1/сторија, 177-180. О те11ч11ји Баталу, видети и ССА 4 (2005) 
184-185 (С. Рудић). Видет�, изнад, напомену бр. 22. 
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Ипак,1није сиrур'но iЕЩ<ви: су·били· њени односi ёа кнезом Павлом И, 

војводом Санд'iЬlем �ре�вог·датума. Податке о·њи�1а, пружају ДО

некле'одлуке дуtров1tчк�х·ве11а: ' ., " :, . ·, - · .: ;:� , 
• ,� 1;. .  �У � · � · .  . . . 

, ПолиТ:И:чюi' делатност ·кнеза Павла, после 1392, није детаљно 
поз��h: :13�.ђ. �{�rе�:;:К�-�� �а�иwе_ иста�ао се .к�о најупщај1'�ији 
властелин о,д Бос1;1е_, док'је у самоЈ босанској држави заузимао друго 
место, ща војводi XiiВ<�ja:1

� 
. 

-
. . 

Изглед� да је _међу, ,њима би,по одређених неслагања, по њеном 
доласку на власт. Већ 13. новембра '1396. године, босанска војска 
боравила је на територији кнеза Павла Раденовића. Непуних месец 
дана касније, 2 децембра, Општина је дозволила Павлу и друi·им 
Босанцима да могу да се склоне у Стон, али да у град не могу да ућу са 
својим људима и стоком.33 Следеће, 1397. године, 25. марта. кнез 
Павле присвајајући регално право владара издао је повељу Дубров
чанима о слободи трговине. Ј.4 Међутим, за разлику од Радича Санко
вића, који је својевремено у покушају да се осамостали у односу на 
централну власт прво са братом Бељаком отуђио део државне 
територије, Конавле, у корист Дубровчана 15. априла 1391. године, а 
тск потом 15. маја издао Оr1штини повељу о слободи трговине у којој 
се позива на владарски континуитет господе српо:е u бо,·и/1(,·1,:е 11 

ху11сл:е, овакве покушаје кнез Павле Рале1ювиh није чи11ио:'5 Иако 
крши регална права Јелене, преузимајући право да склапа међу
државни уговор по узору на владарске. у свом акту 25. марта 1397. 
године, он не исказује директно претензије на самостал11и положај. 
Како сам то лажљиво образлаже, вероватно како ес нс би за�1ер1ю 
владарки, rювластица о слободи трговине је за11раво начин да се 
одужи Дубровнику, пошто му је на монбу доделио право 1 рађа11ства. 

Ј� М. Благојевић,Др.ж·ав11ос111 зељ ы? Пащ1Qв11ћа, Земља Пмлов11ћа : средњ11 
вијек и период турске владавине. Зборник радова са научног сh-упа, Роrат1ща 27-29. 
јуна 2902, Бањ;� Лука-Српско Сарајево 2003, 123-124. О Павлу Раденов11ћу: Ј. 
Радонић, О кнезу Павлу Раде11Q(Ј11ћј.'Пр11Ложа1,;·истор11је Босне краје.11 Х/11. 11 поч. 
XV вела, Летопис Матице српске 21. 1 (1902) 1, 39-62; 2, 34-61. Управо њему 11 
војводи Влатку Ryкnnиhy, којн је т-акође ужиоао rюверење 11а двору прво Твртка. а 
затим и Дабише, кrаљ Дабиша 11 с.знак ·поверили су р,ешавање сукоба са Рад11,юм 
Санковиhем око продаје Конавла. Ћ. Тошић, Родоиаче:тик те.11е1ю /(оса•1а-вој(Ј(х)а 
Влатко ВукQ611ћ, Косаче ос1111ва•111 Херцеговине, 253-254. 

зз М. Пуцић, Спо.ме111щ11 сръбёки /, 7-8 бр. 12; N. Jorga, Notes 11, 62; Ј. 
Радонић, о·к11езу-Павл/Рiiде,iов1iћу, 50;" М:Тец1iћ, Исто. 58 . . 

ј4 Љ. Ci-ojai;Joвftћ, Старе српске 1iоее,ье и пис.>1а 1-1, 245 бр. 259; М. Гецић, 57 
зs Љ. Стојановић, Старе фпске" пооеье и пис.на 1-1, 126-127 бр. 129; Ј. 

Мијушковић,Ху . .wсла вла,·теос"·а породица Са11коо11ћ11, ИЧ XI ( 1960) 41. 
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�. тg ·вре!-fе био је до�р��q,!Ч.1���!1:с� .кр�им2,�;,р,_,.ч�м� сведочи и.. 
њеrово појављивање у JeJJ<:_Щ'f!fOj nовељи из м_ilj!!: т� �;:�ди,не.Јli 

Ни односи Јелене � војводом Са�ща,љем .,?:(ран,':',ћем, нису у пот-. 
nуности поз11ати.37 Изгледа да је ·11ако11 њеног стуrјщ,'� tta' престо Са�1даљ 
покушао да преузме наплату једног од регалних д◊Х9Т�а краљице. Већ 28. 
марта 1396. године, било је· · nредложе,ю у Већу ум·ољених, да се 
светодмитарски трибут обећа Сандаљу, али је то· п·итање одложено до 6-. 
априла, када је Општина одлучила да одбије предЛог о исплати трибута 
Саидаљу и да упути краљици посланика Николу- Гучетића са поклонима. 
Следећег дана додато је и · да се посланик Марин Гундулић пошаље 
Сандаљу, да га обавести о посланству Јелени.311 

Политичка активност војводе Сандаља за време краљице позна- тија је 
него она кнеза Павла. Још -за живота краља Дабише, Сандаљ се окренуо 
освајачкој политици краља Твртка и наступао јс у Зети као r11ав11и супарник 
Балщића. Већ почетком 1395. године, био је у поседу Новог, а Будву је 
заузео годину дана касније, априла или маја 1396. године, након поr·ибије 
Радича Црнојевића за чијег с,е легалног наслед11ика nроrласио.39 Априла 
1397. налазио се у дољем делу Грбаљског поља или на Превлаци вероватно 
због оснивања солане у С утор иши под Херцег Новим.411 Коначно новембра те 

.JI> N. Јогgа. No1es 11, 67; F. Miklosicli, Mom,111,mtaSerЬica, 229; Љ. Стоја1ювић, 
Старе cpl!Ck'e 11ивеље и lluc.нa 1-1, 123- 127, 245 бр. 129- 130, 259; Ј. Радош,ћ, О ю1езу 
Павлу Рад1t110011ћу, 48; Poviest l1rvatskih zc111alja Bosnc i Hercegovine 1, 364. Видеп1 
ю11ад. 11аrюме11у бр. 22 . 

.11 Нако,, срсщнrе августа 1392, војводу Влатка Вуковића наследио је 
с11новац, војвода Са11д<ЏЬ Хранић. Ђ. Тош11ћ, f'одо11ач,:,•11111,; пле.н,ша Косача-војвода 
8Јtатщ В,·,:0011ћ. 253-254. 

,� , N . .lorga. :Vores 11, 59-60; Rcf. 30, Cons. Rog. f. 86', 28. 03. 1396. С. 
Ћ11рков"ћ, Ус111упье1111 иснис11: f>oviesl hгva1skih zemalja Bosne i He1·cego11i11e 1, 364. 
ЈЈ.а сflтуац11ја Hflj e бiu,a најјаснија, свсд<>•1н 11 жива дипломатска Оr,шн,не, која је 
щ1ак од11уч"на да пошаље два 1юсеб11а посланства. Има м11шљења да је Са11даљ •• 
касн11је 11отраж11ваоовај доходак. М. Гецић, llcmo, 51. 

зч 6. Храбак. 81!11еција и Са11даљ Хра1111/1 у 1ьесооо.11 ишре,ьЈ' 110 1/р1шорцiЈ' 11счев оо 
Хщще.: !!ооо.!. оо,а 1 1  (1979) 201; Б. Храбак, Јодрап у 110.,1111шчюL11 11 е,;опй.,(•,'iLи 
иастојаљи.wа Сап()а.ьи Хµапи/ш и Степииа 8_р,:чи/ш K(J(·aчtt� КО<.:сЈчс.: Ot:IIHIJ(IЧИ Х'-=рцс�·u»ш-1е, 
390-412. llоводом 0;111О1:а юм�lју Са,щаља и Ћур�а II Странимирооиl1а, поку111а;1н су да 
�нхр�дују Дубр..:,н•1а1ш, а 11 краљица ЈсЈ 1с.::11а, алн без ус11с.:ха. 1/сторија српс"·ог иаро()а 11: 
Бсогр,щ 1982. 58 (С. Ћ11рков11h). Ошова Са11д,1љсо11м 11рс·,·�юијама био је брак са k :�с1юм 
l\p11ojc11нh. којај� као њс,·ова жс11а 6оравю1ау Ьудви 1396-1398 rоюшс. D. l. ovrcno,, ic, lstoёni 
.Јаd"ш, 11 щ/иоsi111џ i:111e(/u /1,-voja I 'ukcii:a i Sandalja / kanii:a па p,·ela:11 i: Х/1 · 11 XI · .�toljei:e, 
Glasnik a1·l1i,· a  i drc1 sl\·a a1·l1i,,skih rad11ika Во�11с i l lcri:cgo,,i,1c XXVI 1 ( 1987) 57-58. О бракон,ша 
Са,цаља: М. Л11•111l1. llpoconoipaфкt·e цр111ш1е о ,\р,;а111ш1ићщ,а II КосачФю. J/pu.,ui 
,1ов11Јес11111 зииаО110,• ь·а,ка11а с краја Х/ V и поче111ка х1: с111ољеl1а, ИЧ ХХХ 111 ( 1986 Ј 3 7-56. 

ЈО Још 2 јула 1396 примљен је за млета•1ког ,·рађан ина Б. Храбак, �е11ец11ја 11 
Са11даь Хра1111ћ. 201. 
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rодине.,. Котор је потпао под његову власт и заједно са кнезом Павлом, 1 Х..ЈН� ,., ' 1 Ј ·' _Ј •. , ' 41 • 
војвода· Саt1даљ је имао део которско�· кумерка соле.ког. Управо дубро-
вачке '�сти о овим догађај11ма, од којих их је Дубровчаt1е посебно 
иритирала обнова солана, доносе и вести о краљици. Поводом обнове Wll,o • • t • ' , 

f!родаје соли 1397. rо.р.1;1н.е, средином новембра О11штина се обраliала 
l ' . ' • 4°' Сандаљевој браћи, Вукцу и Вуку, као и жени Јелени. - Коначно 23. новембра 

када је одлучено да се исплати Јелени трибут, закључено је и да ес обрати 
краљици поводом ове новине са с.оланом.43 

Током своје владавине Јелена је вас,-авила да одржава добре односе са 
Дубровником. Још за кра.ља Дабиwе, Општина јој се обраћала ради 
посредовања.44 Иако и поред сталних захтева ЈелеNа није дошавши на 
престо издала 110тврду повластица Дубровнику, веh с.с r�озивала на повељу 
свог претход11ика и мужа, Стефава Дабише, коју јс и сама потr1исала, 45 

Општина јој јс nриз11ава11а статус краљице Бос11е· 11 tia основу тога 

Jt Марта 1399. rод�ше део од кумерка солскоr није даван босанском ВЈ\адару. 
Н11је познато да л,1 су Са,ща.љ II Павле давали део Јеле,111 11л�1 не. М. 
Маловиli-Ђую1'1, Кпез Паа.,,е Радшювић II Китор, Земља Павловf11iа, 206. 

Ј� М. Пущ1'1, С110. 11е11111111 сръбски /, 1 1 -12 бр. 17-18, Примедбе II: N. Jorga, 
Notcs 11, 70; Б. Храбак, Јадра11 у па,11111111ч1щ11 11 еко110.11ск11.11 1шс11щја1ыша С(111да1,а 
Хра1111ћа и Cmet1a11a Вукчићи. 392. М. Геu11ћ јс сма грапа дајс п11смо Jeлt:1tt1, заправо 
n11смо крал,111111. Међутим у пнтању је Јелс11а, жена Са11даља. Да н11је краљ11uа, 
сведо•�н 11 чш1,е111ща дајс Оnштш1аословљава као гос1юlЈу Јелену. 

ЈЈ Secunda pars est de induciando L1Sqt1c qop l1abt1cri111us respo11sioпc111 а 
Sandati ... de diccпdo isti 110Ьili a1пbasiatori ipsit1s do111i11e 1·cgi11c 11ovita1c111 qua111 lacit 
nobls ipse Sandalis pro facto salis. Rcf. 3 t. Cons. Rog. f. I 04', 23. 1 I. 1397. С. Ћ11рковиli. 
Yc·mynьe111111cm1c11. Ову одлуку Јорга је само дел11м11чно до11со у свом юдању. тако 
да ес СТ11<tе ут11сак да је нсnлата трибута Јслс1111, зав11с1111а од одговора Саttдаља, 
упореди: N.  Jorga. Notes 11, 70. 

ЈЈ По кур11р11ма nосла111щ11ма у Угарску: quod seqt1a11turcorш11 co111111issio11e111 
i11 querendo terгas ... pro predictis faciant loqui cu111 regina bossi11c. Ref. 3U. <.:011s. Rog. f. 
76', 22. 05. 1395. С. Ћ11рков11ћ. Ус111уп,1,е1111 11с1111с11. У то вре�,е 11 Босна 11 Дубров1111к 
б11л11 су под 11ом11шuшом машl1у Ж11rмунда. В11дст11 изнад 11an. бр. 1-3. 

Ј5 1 lоч�-rком 11ста 1392. 1-011инс, km:11a ес 11а.1азила з.tјсд,ю си Дабишом ) JI� 11щима. у 
Доњим Крајима. Ту с� 11х нашЈtИ дубров,�чюа 1юсЈшш1uи Стјс1tа11 Лукарсв11l1 11 Ра,!шјн\Ј 
1·уч1т,11, који су трсба1�и да з,нражс 11онрду 11р11n11нс1·ија у ,шс О11шти11с. Ооу 1ю·rRрду 
раниј11х 11р11в11ж1·11ја ю,1ао им јс Даб11111а ·1ајсд110 сз k11с1юм. 17. јуна. Том 11ри.111ко" Љ1611ша 
11р�iча како јс о овом шпшь� u.зpжilu савt...,.- са Ј�.1с1ю,1 и nрЈн: у-1110" 1џаст�щ)\1. N Lo111.a.. Z. 
�undrica. Odlu�c dubro,ackih vijcёa. 28�- 285. 296-298. 351-353: 1°. Miklosicl1. ,\/01111111е111а 
Se,·Ьica, 220-222: Љ. C1oja11ou11l1, Старе ср11ске 11()(;е,ье 11 1шсА1а 1-1. 1 72-175: Poviest h,·,,шskih 
:ета{ја Bosne i l/e1·cego,,i11e 1. 353-354. ll111aњc Јс11"111111с ,ют uдс 11р11в1,11сr11ја с11ощ111,с ес 22. 
12. 1395. 11 12. ()6. 1397. И 11орс11 11с}С11сха ш 1395. ,·одн11с, 011111·1111,а 1111јс щ1ус·1аја.на 0;1 
11окушаја да доб11јс 11(Hup.-._v ttр11в11нс1·ија босш1ск� DЈtадаркс. ПонОЈI\ЈМ тс 1штсрн�111111јс 6110 јс 
а11п1жован и Жорс Бuкuшh ју11а 1397. ro:t1111c. N. Jorg;i. \'o1es ff. 69: Rcr. 30, Соп:;. l(og. С 99. 12. 
()6. 1397. С. Ћнркоu11ћ. Ј ·с1111•11,ье1111 и,·11ис11: l'o1·ies1 /11-vatskil, :emalja /Jos11e i l/e1·cegovi11e 1,371; 
С. Ћирковић, 1/сторија. 176 11. 2. 131џ1�r11 и 11а11. бр. 25. 
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Поводом питања 9 ·оСЈюбо�ењу Радича 'Санко_в,ића, 1 О. мiua 1396. године; 
Општ·йн:1· ј'r?'\itсЋала у Бocfty амбасадора'К11е'i1ента Гучетића.47 ·:цо �ри� 
времеi1ог поремећаја у њиховим односи�;а 'до�ло је када су Дубровчани 
одлучили да се обрате Јелени, ради цари�абј)аће Николића, 18. августа:- исте 
године. Иr1а1<, 'без обзира на 11рстњс да јој 11еће ·д�вати дохотке, осим ако не 
укине споменуте царине, ис1111ате Јелен,i биле су приличио редовне, а 
проблем царина решен је дуготрај11иом дипломатском активношћу Општи
не. Том приликом у име Дубровчана интервенисао је Жоре Бокшић.411 

Такође Општина је тражила н Јсле1-�ино посредовање новембра 1 397. године, 
по 11итању соли, чију је 1 1ронзводњу и продају обновио војвода Сандаљ.4ч 

Чак и када је краљичин онстанак на престолу доведен у питање, 
Дубровчани су јој испнатили стонски доходак 3. априла 1398. 
rодине.5n И након што је на трон ступио нови владар, Остоја, добри 
односи су настављени. Током марта 1399. године, Општина је посре
довала око преузимања њених зало1·а од свог суграђанина, На.љешка 

Јуршића.51 

Ипак, без обзира на све нредузете акције. Општина није успела 
1.1 време Јеле11е да оствари своје nрете11зије и добије нове територије. 
Поводом те тежње познато јс да је бар два пута интервенисано код 
краљнце, 22. маја 1395. 1·одине, док је 11а щ,аети био још Дабиша, и 16. 
јуна 1396_$: Остаје 11ејас1-10 поводом чега је упуhено 11осланство са 
1 ООО перпера t!a дар краљ1щн и I ОО перпера да посла11ици дарују 

-11'\ Мо1 uр1ш1 ј...: kн ...:11�1 ::,. 1.-г� 1111.1а l lш,0.11,1 l11,iмu. :ю...: јс 11Јксхта.11а дв,.1 за;1рж;,ша з.а с�бс. 
М. Д11ш1l1,ДуUрооачЈ;,:11 тµиU)'mи. О I1.Ј11тп " U{нtX : 1ох,Ј.'Щt,;;.1 н: Л. Фо...:пнюв. Чщпиµu ти.:.�,а. 

-11 N. Jo1 ·ga. Sotes 11. 6U: l'uп..:s1 l1п1atskil1 :e111alja IJosuc i Jleгcel!,lNim! 1, 365. 370. Ј. 
�lију1115'оциl, . .,\)1�нска l'i.'Ш1.:mf!oc1,:u 11щ.1,Ј0tща Сшu,;{Ј(;u/ш. 364-t 1 11. 15�. Oc1·idj..; 1 1 ,.:јас1ю 1'Jt� с...: 
1•;.i,t 11ч 11а·1а;�ю ·1oi,.:O.\I 33рuбљ...:1ш111 1 иа . 

.i., Л. Фостикоо. Пи11<:.ы1 л:раыще Ј.:лс:11с: Током овог сукоба, доходак јс 
11з1 ·лсда >111ак 1-1сплаћс11 краљицн 11 5. априла 1397. rою111с. Rcr. 30, Cons. Rog. r. 98'. 
С. Ћирковић, Уступье1111 ,;с1111с11. В1щети 11 иап. бр. 22. О томе се већало још 3. 

аr1рю1а. N. Јогgа, No1es 11, 68: М. Г .:цнћ, lfcmo, 56. М. Дн�нtћ је сматрао да до оее 
11с11;1ате ,шјс дошло. М. Дин1-1ћ. Д1·6ровачл:11 111рибут11. 234. Иако је Јелени дат 
1r,11nyт, мnrnp<1111 1111је 11сплаl1ен Ннкош1ћ11ма све 1ю 10. авr·ус1'а 1397. М. Днниh. 
Лу,,ровачл:11 111р116у11111. 219. М.:с..:ц ..1а11а раннје, 8. ју;1а. нсl1ало се о носланству у 
Босну. аю1 се нс зна ра1111 ког 11осла. N. Јогgа, Notf!s 11, 61.  

;� 8,щетн и:111ад, нан. бр. 43. 
,,, К. Ј>�рсчек, С110.11<1111щи чmс,·11, 1 03 бр. 58.59; А. Фосп1ков. Чrшшр11 1111с.11а. 
51 Том прн1111ком Дубров•1а1111 су каза;н1 да је краљ1ща остала дуж11а 

Наљсшку. Како је то шнањс рсгул>1са1ю нс.�а података. А. Фосп1ков, Пис.,-10 
{нха11ске "1,а,ыще Јеле11е, 125-14(). 

s� В1щети нап. бр. 28, 44. 
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барqне I О .
. 
oiq:q9p�J� ,1396. године, д:1. lЩ, З?,qr_ 11,арина или nокушаја да 

остваре право на жељене територије.53
• 

Попут остал.нх владара тог времена� _краљица Јелена се суочила 
са 1)'рском опас1:1ошћу. Победом код Нщ<оnо� и запоседаљем тери
торија Вука Бранковића, Турцима је био отвореt1 пуr ка Босни. Још 23. 
децембра 1397. године, мајци кнеза Ђурђа Радивојевића одо-брено је 
да се у случају rypcкor напада склони према жељи у Стон или 
Дубровник. Убрзо, већ следећег месеца.јануара 1398. године, дошло 
је и до очскнваноr турског упада, · који је изаз·вао страх све до 
Приморија. Истог месеца Општина је дозволина својим тр1·овцима из 
Дрнјева да се склоне у Стон. Да циљ није била пљачка, већ освајања, 
сведочи податак да су се на челу uохода нашли синовн султана 
Бајазита, а као вазан и кнез Стефан Лазареви!�. Озбиљност снтуације 
потврђују и молба војводе Сандаља Дубровнику да му помогне у 
опреми за градове и храни, као и намера Ђурђа Страцимировића 
Ба.ншића да cuojy жt:ну смести у Дубровник. 

Према сачуваним изворима, Константину Филозофу II изве
штајttма и одлукама дубровачке владе, поход је доживео неуспех, 
11роузрокооа�i нео11иси1ю хладном зимом и временским нснриликама, 
које су доuсле до прu1�асти војске. Ипак, дошло је до 11;ы1чкања. а 
спомињу се и rурски заробљеннц11. Да ли се II краљица Јелена и како 
снремала за нанад нема нодатака. а нису позшr1 11 ни детwь.1 сукоба. 
nопут r,pc�1c11a н места.54 По<1етком јануара y:i краљицу је боравио 1-1 
нро rовсст11јар Жорс. који јој је 11с11Ј1атио зак) 1 1  щ1рина, а 1 8. јануара. 
Је11е11а ес налазила у ьобооцу, 1·дсјс издата и њена по·rврда о рачуну. 

·" Rcl". ЈО, Co11s. Rog. r. 9 1  '. С. 1i11рков11ћ, Ус·rу11љс1111 1icn1,c11; N. Jorga. ,\'u1e.r 
1/, 62. О 110cJ1::i11ciвy краљ1щ11 611ло јс рсч11 11 14. о�-тобра 1396. N. Jorga, Nv1o1s lf. 64. 
Током љс11е и:1адав,тс сщ)мнње ес 11 111,тање решавања дуга босанског дRor,a 
дубровачкнм тргоншша 12. ј}'11а 1397. годнне, као 11ос11а11стоо у везн &ос11с 26. јула 
11стс 1·од,111с. К Jo1ga. No1e,· //. 69; Ref. 30. Cons. Rog. f. 99. 12.06. 1397. С. Ћ11ркови!1, 
Ycmyn1>e1111 IICll!li:11. 

· 5� 1<. Ф1тозоф, )K11m1tje оеспати Стефаии llазиревиlш. 1 lревсо Ј1. 
Мнр..:ов1111, 1 lросвета-СКЈ. 1,.:о,·рад 1989, 90; М. Пуц,1Г�, C110,>1e11111r11 ср7, 6сю, /, 
Пр11медбе 11; f'o·,,ies; l11-vat�kЉ :ета/ја Виsпе i flcгcegu11i111: 1. 372; Г. Чремош1111к 
Ь'оса11,;.:о �а.ыща fi1,1--6a, 160: lfCH 11. 58-60 tC. Т111рков11h); Ђ. Тошнh, ь·осиа 11 
7)1щ11 о,) r,.:o,:Q(lc.:e д<Ј 1111.·011,·.:е б11т.:е, Збор1111к за 1к-тор11ју Б11Х 1 ( 1995) 91-93; Још 
7. фебруара тс 1398. год1111с umuao јс страх од Турака, 1,а је дубровачка влада 
од;1уч11ла да дозоо1111 око;111ој гос11одн 11 племићима да се склоне у град. N. Jorga, 
Notcs !(, 74. Можда је баш з&.)1· потребне опре�е Јелена 11 тражюа да јој Дуброо11ик 
нсrшатtt тр11бу�е 15. новембра, јер су јој сада 11отре6111L А. Фостиков, Четири 
ПUС.\10. 
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која је послата у Дубровник. Ипак, у свом писму она не сnоми1.ье 
никакав турски наnад.55 Остаје непознато и колико је'овај упад утицао 
на у1rутрашње приликс:;.у Босни.51, 

Почетком 11ролећа исте те, 1398. годи.не, у Босни је дошло до 
унутрашњих превирања. У свом писму од 9. марта краљица Јелена не 
с11омиње никакве нереде, већ потражује наплату стонског дохотка, 11а 
уобичајан начин.57 Међутим. веома брзо, пре 21. истог месеца, у 
Дубров11ику се знало да је Бос1ш у неслози и раздору. Тог дана упу
ћено је писмо жени Вукосава Никол11ћа и мајци кнеза 1·р1-ура. да не 
ндс у Стон.јер је тамо несигурно и да стога дође у Дубровник. како 611 
јој премс:1 потреби била пружена боља заштита. Исти одговор упућен 
је �• женн Ђурђа Радивојсвиhа.sх Тада су у Босни изгледа већ бине поново 
образоване две странке за и r1ротив краљице Јелене. На чело супротног 
табора, стао је ноеи 11ретедент на престо и будући краљ Остоја, чије се име 
прву пут јавља у Ј\)'бровачкнм одЈlукома 20. маја.5ч Из1 неда даје tючетком 
тог месеца дошло до убрзаног развоја ситуације. кој и омогућава да ес 
деЈ1имично са1·ледају унутрашњи догађаји у Босни. Тала се и питање 
оснобођсња (}ЗЈ111ча Санков11ћа нз вишегодишњег затвора поново ес 
јавља у 01,штинским одлукама 1 1 .  маја 1398. По- во1юм љеговог 
ос.1обођсња Дубровчани су водини преговоре са војводом Сандаљем. 
кој и је ·1аузврат тражио 11екс.: гара11ц11јс. Ипак �, без 1ы1х. он постаје 

55 Ј ta ,111 збо, ту!)<:�Оr упада "ој11 је юазвао страх НJltt ю 11�к11х дру, 11х ра1лога. 
060 ПIICMO рсr11строва110 јс у ДyбpOBflllKY тск 20. фебруара. А, ФОСГltКОВ . .-lк/1/ 
,эm· (ma·c: кра ыщс: Јс: ,.:ис:. 201-207 . 

.<А I lрсма лс1 с 111111 11з вареш ког краја. 1 11раоо >1аr1ад оојске са 11с I ока б,ю јс 
с� :16011ос.111 ·,а њс11у даљу владав1111у. Када јс Је:1е,1а услед 11а11а:1а. мора;1а .1а н.111ус1 11 
свој ю10рац. власн:11а је 11скор11сп1Ј1а н.с11у одсут 11ост 1,1 11а 11рсс·10 доис11а 11ово1· 
владара. Т. l'etkovic. Jc:lcua Gnrl>a, Ccgc11dc iz Vare�kog k,:aj� 19, BoЬovac-List 
Varc�kill t lr,·ata 46 (oktobar 1998), Vares I lomc Pagc, , (ari d"iliёlasli! d'dёi'1Md'r 27. 03. 
2006). 

,, Л. Фост11ков, 'l.гmupu 1111с.1ю. 
<х l{cf. 3 1 .  Сопs. Rog. f. 1 1 1 · 2 1.03.1398: dc respodeпdo coiнi1i S1ag11i quod dica1 

uxori dic1i Vocl10slat1i quia Bossi11a est in dicordia cL difТercntiis i111er cos, no11 possшпus 
ipsa111 tc11c1·c sal,·an1 i11 Stag,10 �t sc vult salvari tuta vc11iet i11 Raagusio ct l1ic rccipiatur 
Нстn да ес 0:11 onop11 жс1111 Ђурђа Ра:111иојсв11l1а. С:. Ћ11р>:ов11l1, .V,·mpi, . .:1111 ,,,.,,,,,,,_ 11 
1юрсд Т()fЋ ЋурlЈева жс11а дошла јс у Сто,,. 11а јс 14. маја од11учс1ю за се 011а>1дс 
у..:,101111. Rcf. 31. Co11s .. Rog. f. 1 1 5' 14. 05. 1398 С. Ћ11рко1311ћ. Yt-m,1·1tht!fl1t uc11flt' 11: N. 
Јогgа. N111c.v 11. 72-73: l'uvit!SI l11·va1�ki/1 :ета/ји Bos11e i llcгel!go,,i11I! 1. 372: Ге1111h. 
1/стџ. 58. l-lзглс.1а да јс 11л<111аЈ1а 011шта 11сс111 ур110<.-т. Још два дащ, 11рс у11уh1111ања 
сrюмс11уп1х п11сама, 19. марта ow1y•1e110 је ла ес упуте п11сма Са1ща.,1,у II Је,1с1111. ) 
вез11 њеног ..\ОЈ1аска у д>бров1111к лаl)ама. М. l lyLtнh, С110.не111щи ср1,6ск11 1. 12-13 бр. 
19-20. Пр11мсдбс 11; l'ovil!SI Ju·vatskilt :ето/ја 8џs11I! i lll!rc.:govi11e 1, 372. 

5ч N. Jorga, Notes 11, 73; М. Д1111иh,Држов1111 сабор, 253. 
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слобода11 другом 'iЉл'овиио·м тоr месеца. (,(1 У међувремену, ·крајем прве 
п01iови11е тог мсс<iц�, у Стон се повукла и Владика, унука кр�ице 
Јелене и жена Ђурђа Ради_војевића, са породицом.61 Када је заиста 
до�о на см_е1iе на прес,:О]!У, остаје непознато. 
, . . Последњи сачувани Ј,Ј.Окумент краљице Јелене је њено писмо 

р�решница, којом потврђује да је примила доходак. Како оно није 
презицно датовано,- време њеног одласка са власти не може се поу
здано утврдити. Последњи датовани документ, у коме се она јавља 
као краљица је споменуто писмо од 9. марта, на основу ког је иа име 
краљице стонски доходак подигао 3. априЈЈа Твртко Влчетић. Њена 
разрешница писана након почетка априла регистрована је у Дубров
нику тек 25. маја. У њему она се захваљује на исплати трибута 
Дубровчанима.. којима се обраћа као браћи. У истом писму оиа им се и 
захваљује на дотада указаном пријатељству, коме се нада и убудуће. n: 
Коначно, 1 О.јуна, уз име Остоје, којије у то време боравио у Хумској 
земљи, Дубровчани додају одредницу пово-изабра11u "[)аљ.r.з 

Према М. Динићу до сме11с краљице Јелене и прогласа новог 
краља, Стефана Остоје, дошло је 11а истом станку, на шта упућује 
кратак временски размак између с1юмињања Јслеt1е као краљице и 
Остоје као краља."' Одлучујућу реч имао је изгледа Хрвоје Вукчић.ьs 
Ипак, уз Јелену су остали њени сродници и нристалице Радивојевићи 
и Николићи, који су је подржавали и нослс смрти краља Дабише. Још 
почетком јула те године, њен зет Ћураlј, боравио јс у Дубровнику са 
правом азила.00 

,,., N. Jorga, Notes, 73; Ј. М11јушков ић, .\),:11с,_-а ш,асmеосА·а породица 
Са11ков11ћи. 42 н. 1 56. Нако11 ослобође�ьа Раю1ч је стао у1 Остоју. О томе сведочи 
његова улога у залочињаљу r1реговора юмсђу Остоје II Дубров1111ка о куr1ов1111и 
Пр11мор11ја. Ј. М11јушков11ћ, 1/сто, 43. 

61 Видст11 из11ад, нап. бр. 58. 
n: В1щсти изиад, 11ar1. бр. 57. 
�3 N. Јо,·gз . .  Vot�s 11. 73. 75: М. f\1111111,.:1,,.щ a6·m, саииµ. 253: М. 1·�ц11l1. И,10. 57. 
r,., М. Д111111ћ ,Др.Ј1сао11" <:абор, 253. 
6S 1/акон ове сме11с 11а r1рестолу. краљ Ж11rму11д orrryж11вao јс Хрвоја за 

одржава,ье веза са Турц11ма. С. Ћ11рков11h, flcmopuja. 185. Има м11шљсња да је У1 
љега пр11стао 11 војвода Са1щаљ. Poviest /11·,•atsk il, zemalja Bosne i 1-ferccgovine 1, 372, 
375-376. Вндсти и нап. бр. 60. 

м 3. јула Дубровчани су одrоноарају краљу Остој11 да му не могу 111ручип1 
Ђурђа Ращ1војсв11ћа који ес 11алаз11 у граду r,од љ11ховом заштитом. Љ. Стојановић, 
Старе српс,_-е повеље и п11с11а 1-1, 4 18 бр. 427; М. Пуц11h, Спо.11е111щи сръбс,_-и /, \ 5 

бр. 27, Пр11медбе 11; Гецнћ, Исто, 62. 
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. ·� •1Я�� зао�, .к9на,чно .,одбац��а�� уговора C�Rrureнor .. ,<:8� 
•· Дабиwом, довео Је до промене стране Босне у угарском династичком 

"1' С\, ·t ,; , •· 
1 � ; � • � 

сукобу, и до окретања ка'Ладиславу Напуљском и приближавању Турцима, 
алти • и·'до 'дугоrодишн,�r непријатељства нзмеђу Босне и Угарске краља 
Жигмунда, који је тежио да овог пута оствари своје претензије на боса11ску 
круну. Неколико недеља Жигмунд је боравио у Илоку, али није ушао у 
Босну, као ни претходног пута. Изгледа да су након његовог одласка, маја 
1398. године, на власт великаши довели Остоју.67 Јула те године Жигмунд је 
провалио у Босну, али је поражен од Хрвоја.68 Немири су потрајали. Истог 
месеца и Ђурађ се налазио у Дубровнику. Onurrинa је чекала иа вести из 
Босне још ЗО. августа, како бн отпослала амбасадоре. Коначно пролећа 
следеће, 1399. године, Остоја се и круннсао.70 

У међувремену у Босни је завладао мир._ Шта се са краљицом додило 
након одласка са престола остаје нејасно. Након доласка краља Остоје на 
власт, име краљице Јеле11е губи се из извора. Поново под народним именом 
Груба, јавља се почетком марта 1399, у везн подизан,а �алоrа, које је имала 
код 1-/аљешка Јуршиliа. Beli тада, бивша краљица и Стефан Остоја били су у 
добрим односима. У ње1ю име том приликом, у Дубровнику је боравио 
Петрен Прваковић из Блата. Изгледа даје Јелена после одласка са престола 
бар неко време провела у области свог зетв Ђурђа Радивојевића. Са Остојом 
су се измирили и Радивојсв•1liи. Већ почетком априла, пре крунисања Остоје 
за краља, Ђурађ Радивојевић налазио се у Дријевима, а у Дубровнику ес 
знало и да ће крал, боравити у Хуму, ради преговора са Турцима. Какав 
договор је склопљен юмеђу Јелене и Остоје нема података.71 Остаје •1ејасно 

67 Л. Фос-тиков.1/ис.wо О}'Оf)ОGОч,ог к11е1а и 011ш111и,1е ое.1ико.w војводи лј}аоју 8укчиl1у 
ХЈЈ&атииићу, Стари сроск1t uрх11в 2 (2003) 185-192: 1/CN 11, 60-61 (С. Ћ11рковиh); Ђ. Tourиl1. 
Босна и 1)рци. 93-97. 

68 Т. Smibldas. /Jiµlomшiuki :Ьor11ik, 345 бр. 236; f'oviest 111·va1skih zemalja Ваsпе i 
llercegovi11e 1. 375-376; С. Ћирковнћ. //стор11ја, 193. 

t.9 Poviest l11vatskih :ета/ја Яаsпе i 1/ercegovine 1, 375. Крајем авrус1'а Жоре Боl(цrић јс 
задржао 11екс људе Радича Са11ковнhа 11а цар11нн. Љ. Стоја,юонћ, Старе српске 11оое,ье 11 

11исма 1-1, 127бр. 131. 
711 Остојино крунисање сrюм111ьс ес у дубровачким дОt<)'Ие1rтима 26. алрила тс 

rоди11с. М. Дн1шh,/(р.Ж"ав11исабар. 262. И11ак Ocrojajc 11ајкасниједо краја 1398. године успео 
учврсrн своју власт. 13ch 15. јшrу ра те r·оди11е он јс даровао Сланско Пр1tмОрf\је Дубровнику 
Љ. Стоја11овиh, Стар, ср11с.-с ,rо,юье " ,шема 1-1, 421-423; С. Ћиркоаиh. lfcmopuja, 186-187; 
Р. Лndclic. Sred11jovjekov11a �ира l'rimorije и flumskoj zemlji, TriЬunia 6. Zavicajni muzej 
Trcbl11je, Trcblnje 1982, 27-40. 

71 6 а11ри11а 1399, rоди1<с. О11urти11а ес жалила госпођи В112ди и њеним синовима 
Ђурђу н Вукнhу 11а проблеме које щюузрокују трговцнма. М. Пуцнh, С11оме11ици срьбски /. 20 
бр. 37; Љ. Стоја11овнh, Старе ср,�ске пмсље и писма 1-1, 4 1 1-412 бр. 419; Љ, Ковачевић, 
З,1аме11ите ср11ске властеоске поЈЈодице, 200-201; Г. Чремош11ик Босанска краљица Груба, 
153, 156; Гсцнћ, //сто, 62. 
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и зашто се ,уписму:�елени од 18. �арта_,-� годи!!е, Дубровчани обраћају_. 
'.Ј,; � , ... �.\-" .... � �� ➔'t,-,· � • 

. 
речима_ ин���,крр_t!���';'им за ._оqра�ање, фак:r�;tч�им владарима. ,- УЈедн_о. . 
појава Јеле_н� у . 11з11ори ма у вези залога -је и њен последњи спомен ·у· · 
документима. Нак6� овога она се под ·_itменом Грубе јавља још само· у

. 
. . ' • ' .,,._ �.t 73 . ;• ., . . . · .· · ,  натпису Вигња Милошевића. · . . .'· 

Ко се -�'в�{ ��азио у дворској слу�� кр_аљ�ци Јелени и са којим 
титулама и функцијама није познато. Осим кнеза Ђурђа Радивојевића и 
чланова из куће Николића, који су као њене присталице и сродници ишли у 
дипломатске мисије у Дубровник, од· рстал�х је досада откривена и 
расветљена улога само протовестијара Жорета Бокшипа. Осим њега, у 
Јелениној служби се сп:омињу и: кнез Гргур Милатовић, слуга укуliни 
Томаш Станојевић, слуга Петрен Прваковић, Тв

.
ртко Влчетић и Трипко. Као •. 

писари у краљичиној канцеларији радили су Томаш Лужац, који је био шеф 
канцеларије са титулом логотета још у време краља Дабиwе и још један 
непознати писар.74 

Од директних наследника краљице Јелене и краља Дабише, извори . . 
спомињу поименице само кliep Стоиславу-Стану и унуку по њој, Владику 
удату пре 1394. године за кнеза Ђурђа Радив�јевића.75 Није познато за кога 
је била удата Стана и да ли је имала још деце сем Владике. Осим у повељи 

1: А. Фостиков, fluc",o боса11с1.е щ,а,ыще Је:1е11е. 1ЈЈ.134. l-lиje ""''УР"О 1111 11а кој у  
краљицу ес односи одпука од 2 1. децембра 1398. r·одине. Т or дана у Дубров,шку јс есhано о 
заклетв�• у виду ј�мства коју тpt:Ga да 1ю1южи и кра.љиuа и форми 11ривю1�01јt: о д<tриеању 
Пр,шорија Дубров1111ку од стране краља Ос-тоје. О11у краљицу Jop,.i јс иде11т11ф11коеао као 
Витачу, од1 юс110 Грубу. N. Jorga, .'Votes fl, 74. Вндс-r11 и 11а11. бр. 9, 70. Међутим ова од11ука 
изп,еда 11еоб"чно. Лко је у нюању бИЈ1а жена Ос·т ојс, заш·rо би од Дубрuвча11и 11оссб1ю 
расправља.,11, о заюн:тви и јемст ву које она треба да вшюжи0 Да ; ш ,у ,м,пра.,,и да јс 110·1 реб110 
да и њу на 11скн 11ачш-1 обао.сжу" у случају да она 11останс владар но узору 11а Јс;н.;11у? И11ак са 
обзиром да јс даривање тсритор"је морало да буде оснажено 11р11станком ВЈtастелс и станка, 
требало би размотрнн1 11 моr-уlшост да се юа с1юме11утс кра.,ыще заправо крије Јснс11а. Како 

ес 1·0 ВI\Ј\И из споменутог ,шема од 18. марта, 011а јс и 11осле помирења са Ос,·ојом сматрана 
важном особом у Босни. 

73 В1\дети ван. бр. 9. Можда ес краљиц;i Јелена 11ако11 ових догађаја II замонашила, 
као ш·rо то каже М. Орбин, који тај дoroljaj ставља у раније време, нсриод нако,, смрт " краља 
Дабише. М. Орбин, Краљевство С.1ове11а. Ко . .,е11111ари и ювори Мавра Орби11а С. Ћирковиh, 
Бео,·рад 1968, 154-155,347,351. 

• 1� Ст. Ста11ојевић, Студије о српској дшL10.wатици, Глас СКА 1 06 ( 1923} 69 н. З; G. 
Crernosnik, Bosaщke i lшmske po,,eije,'145-148, 156-157; С. Рудић, llcmo, 188-189. Видс-,и и 

нап. изнад бр. 75. 
75 Тада се Владика npв1t 11ут с,юмињс у изворима и то као жена Ћурl)а Радивојевиhа. 

С. Рудић, Исто, 173-192. О нотомцима Ђурђа Раднвојевнl,а и Владике: Љ. Кооачсвнћ, 
Зна,,rените ср,и:ке властеоске породице: Из,·лсда it да јс један од њихових сн11ова, Томаш, 
нрсшао у службу деспота Стефана. Г .  Томовић, Томашев 11атт1с о ос11116ању цркве 
6лаговешпi;ња 'Господњег 1427. годи11екод Ораховца у Метохији, Косовско Метохијски 

Збор11ик 1 ( 1990) 63-78; С. Мишнh, Ху.wска земља у средљем веку, Ю-84. 
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СВОГ оца, којом њој И њеtюј кћери, а затим •и:ПОТОМIЦИМа Владике, ОДНОСНО 
будућем покољењу Радивојевића оставља сел� Вељаке, Стана се помиње у 
Брштанику, где је jyлir 1392. rоди11е продала за 14 дуката своје робове 
Босанку Боrославу и њеног четворогодишњег сина Ратка.76 Иако старија 
историографија бележи и постојање њеног сина,77 извори о могућем 
мушком наследнику ћуте. 'Интересант1ю је да'је овакво предање сачувано и 
у усменој традицији Варешког краја. 7" 

Историографија је владавину краљице Јелене, оценила као време 
расула босанске државе. Тако В. Клаић за њу каже да је владала веома 

скро.�то и да се бавила једи1ю у11утрашњом политиком и одгоје.н свога 

сшю.1У Говорећи о дезинтеграцији централне власти и њеном слабљењу у 

76 Д. Днннh-К11 ... -жсвиh, Мнrрацнје с-rа11ов11иwтва ю јужнословенских земаља у 
Дубров,щк током средње,· века, 1 lови Сад 1995. 26; С. М_ишиh, лј,wс.-а зе.<rља усреоље.w cekJ', 
74,87. 162. В1щс-т и и изнад, 11ап. бр. 77. 

11 V. Klaic, Poviest Bos11e, 207-201!; Ф. Si�i�. l'ojvoda l/rvoje.l!l!-89. 
78 Т. Pe1kovic. Ј,:л,:11а Гр_v6а. У изворима се у Д,vбров11ику, юмеђу марта 1422. 11 

а11рн;1а 1421!. rод11не, спом11њс к11е-з Вук Ба11иh. зван још II Котроманић. а 11оз11ат н као 
1·рубачсвнh. N. Jorga, X0te.s 11, 213-214;227-229. Да јс бно од куhе Котроманиhа потвр�ује и 
њсruва упu, ·а ривала Твр,-ка II Твркuвнhа. У јсд11ом тренутку уз њсrајс стајао н дсu босанске 
11Ј1астс11е мсl1у кој,ша су ес на11а:.rно 1t војвода Саrrдаљ. Да гаје Твртко II сма·,рао озб,uы111м 
11роп1в-ка1111щtа1Ом бар нско uрсмс, ,·овор" њс,·ов захте6 .Цубровча1111ма. фебруара 1423. 
1·0;11111с • .ta ес Вук нротсра 113 града и зау11<:к 1ароби на нском од острва. Р. Zi,·ko,,ic. Tv,·tko (( 
Tv,-1kovic. lll3. 1(14, HIX-I09. 116-117, 12(). у CROM раду о овом HCIIOJllaTO\I 11р11nэ.д11t1к) 
1(01 рома1111hа. Ћ. Трухс;1ка јс ВуК'.1 идс1rпtф11кu11ао као с1111а 1·рубаче. <hери краља Тврт<а. 
сматрајуl111 да cтur-a Вук 11осн два 11рсз1шс1ш, Грубачсвиli и Ко1'рома11111\. У гrрннu,· 
и;1с11·rиф11кац11јс 1·рубачс са мајком Аука. r,омс111•п1 аутор јс овог О ука оаннl1а 11дс111·11ф111,овао 
�а 1:\у кu�•- ко, а flvбp06чaнtt 11аз11 вају 11.:hаком краљ.� Остоје. од11ос1ю сщюм њс,·ов.: ccc-rpc. Љ. 
<.:тоја11овнh. Старе l'p,,c,;e 11о,;еље 11 ,шс."а И-1. 442-443 бр. 449: С. f"ruhclka. l'11k 
/1a11ic- J,:ou·oma11iё (Ро ,jes11111a d11Ь,·o,·acke a1·h,.•e/. GZM XXVII 3-4 (1915) 359-363, Како Ћ. 
Тр}хс11ка 111,јс 1.11пирао одакЈrс јс 11рсузсо 1ю11а1ак о 11остојаrьу Твтркове кhсри Грубачс. 
11дс11т11ф11кац11ја 1·рубаче каu кра.rьи11с Jc!lcrrc Грубе није моr -ућа. Ипак самu с 11омињање Аука 
11 као Koтpo,ra1111l\a и као Груба•11tћа, довод11 , , а  у мor-yhy везу са Јслс11ом, 11оз11ато>1 и 11011 
11аро:tш1м �t,1-.:11ом 1·руба. Као щ>0т1tв арr}мс1п оваквој хищ)т'-�•• може да НОСЛ}"АСН 1штан..: 
11рс..1и,1.,;1ш" u.11юс110 д.а 1111 јс Вук уо11штс мurau дс1 1ю11есс: 11рс.:111мt.: Грубачсвнl, rro мајuи ишt 
11с. 11 одакле ј� у том сн�чају 11рсз11мс 6аниl1. К01-рома11иl'iсм. Оу к јс моrао да ес 11азов.: и 110 
жс11ској Ј1111111ј11, као што ес " Твртко И 11а111вао I lсмањиhем. 1 lрсма Повиес11111 rpy11c аутора, 
Вук јс за111шво још јсда11 ва11брач11и син Т вр,·кu И. са неком Грубачом. Стога 11ос11 презиме 
l>aш,h, које нод11 11орскно uд ·r.rry11c њсrооо, она, 110 ком,јс II Котрома1111h. JIOK јс 11рсзимс 
1 ·р) (>.1чсв11h добrrо као rrc"J.IK01111тo ::ic-rc. ,ю "ајци. Poviesr l/lvatskih :ета/ја Bosne i 
l/e,·c"go,·i11e 1. 349-350 11. 135. 468-469. 473. О давању 11pe311\lc11a. в1цст11: 1'. М11хаљч11h, 
f1/N!Jюie110 11Јuеде11а tй титра, Расковrrик Х7 911 (1997) 9-51 . При,ва1ањс rю;щтка Ћ. 
1 р) лел кс о Грубач и кl1сри краља Твртка, доuо.111 у 11итањс н;1с11паст краљ,щс Jc.rcrrc. Јер, ако 

jt: 13} к дuщ;тu ,1111 Грубач..: и у11}'К Твртка. он,1.џЈј1.: 11uc·п.tjc.: ()C11<mu11u 1, ш,тањсдu .1н jt: могуhс .и.� 
} IICfO вр��I� носrојс дu.: JIIO/C MaJITCII� IICl()I 11,rсна Груб;� 11 1·р�бача.ј.::11i.! �1111 бана И �ра.,ьа 
l'вр·rка. а .ф)IU ж.:11а 1...:ruвor брата Дабишс. О сродстВ)' Тврr•а 11 краљu ДЈ611шс, 811дс-r11 
ю11а;1 1ш11.бр. lЗ .  

1ч V Kluic. l'ovies1 flos11e, 2(\Х. 
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време Јелене, велики број аутора истиче као један од ослонаца за споменуто 
' мишљење осамостаљиваtЬ{: породице Николића и њихов покушаЈ успо-

' • ' tt(I стављања царина у Маслинама. и Сланом. Ипак, познато је да су они све 
време били верне присталице Јел�не, као и Радивојевићи. Такође њихов 
сукоб око царина са Дубровником из pat,нjer је времена. Још августа 1395. 
године, приликом давања права азила Вукосаву Николићу, одлучено је да се 
то право ускрати његовој браћи Милиши Н: Петру. За њих Дубровчани кажу 
да се спаша.вају �к� треба"у своје царине �о/е су 11oc111aow1u по11ово, а којих 
н1tје требало бшпи око дубровачког подру.чија. Тек годину дана касније ово 
питање постаје ак-rуел·но .У односима Дубровника и краљице. Изrледа да је 
Општина претход110 покушала да сама изглади односе са Николићима.81 
Почетак овог новог инциден-та око царина не r1ада· у време Јелене, већ 
најкасније за владе краља Даби ше. Тек када је Општина 11окрену11а кампању 
против споменутих царина код краљице и властеле, Јелена је била 
приморана да их уки�е'·nовељом, маја 1397. 1·одиt1е. И поред тога она је 

: . 
К.., наставила д11 уступа моrорнш Н,,колићима. - Како ова породица nстаје 

доследно уз своју сродницу, њихова тежња ка одржавању царина према 
Дубровнику, не може се тумачити као лрн11оr осамостаљењу у њено време, 
већ пре као тенденција Николића да одрже нека права из ранијег периода, 
којој су били привржени и касt1ије у другој деценији I S. века.ю Добри 
односи са Дабишом, а затим и Јелс,,ом, наводе на помисао да су Николићи 
своје nретеюије испољавали уз прећут11у подршку својих сродника и 
представника централне власти. Какви су били њени односи са осталом 
моћном властелом, попут војводе Хрвоја, кнеза Павла или војводе Сандаља 
Хранића нема довољно података.,ц 

�u М. Геuиh, //сто, 57, С.Ћирковић. ll�·mopuja, 180-181 . 1'. Z.ivkovic, Tv,·tko 11 
Tvrtkovic, 14. 

и, С.  Ћ11рковић, } 'с111_1пљен11 11с11ис11; М. Дн11иh. Хумско-треоиљска c.,acme.•a. 325; А. 
Фостикоо, Пооеља краљице Је..еие. Није  11оз�нrго када 11 1 ·11с су ес 11алаз,щс rорвобитно 
ус11ос;..,-аВЈье11«: uари11е. 

\С М. Д1111нli.ДЈ-брооачк11 тр11оут11, 219 .  
1ј.) Љ. С1·ојановиh, Старе срt1ске 11оое,ье 11 1111c .wa 1-1, 446, 538-542 бр. 457, 561-564; 

С.Ћирковиh, flcmopuja. 1Х7; А .  Фос·rнкоа. //оое.ьа кра,ьице Је.,е11е . 
..., О nл11nс11ма Jcnc11e и ове в11а�-тс11с в11д�-ти 11а11рсд. Током 1111адав1111с краљиuс два 

11ута ес с1юмињс бос,шска војска, 13. новембра 1396. и 14. августа 1397. 1 ·олш1.:. Док јс 11рви 
пут из1·,1сда nоди,-нута збо, ·  к11сза I lавла, за дру 1'и ну, 11ема 1юдатака. Можда јс 11 тз.да била 
nодиn,ута због унутрашњих нс"ира. Том нр11л11ком у њој ес 11w1азио и њен вер11н присталица 
и зет кн�-з ЂураlЈ Радивојевиh. S. LjuЬic, Listine о odrюsajih juznoga slavenstva i Mfetacke 
repuЫike V ( 1403-1409sa dodacimu �,а knjigc 1-IV ( 1226-1397), Zagreb 1875, 352-352 бр .  СХ!; Т .  
Smiciklas. Dipfomatiёk,. :Ьornik k,·af,ie,·ine /fn:01sl.:e. f)a(тacije i S/avo,1ije, XVIII (1395-1399), 
7.agreb 1990, 242-243 ad. 167; Г .  Чl)<:мошннк, Ь'оса11ска кра.,ы,ца Груоа. 1·одиш1Ы1к ИД БиХ IV 
(1952) 156. Вмсти и на11 .бр . 33. 
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, Уобичајно је да се за почетак ·слабљења централне 'власт1-1 и успон 
тежњи властеле да створи самосталне феудалне области, узима време након 
смрти.краља Твртка 1.нs Ипак, како је то С. Ћнј)ковиli показао, до заснивања 
посебних феудалних области није дошло за краља Дабише 1-1 ·краљице 
Јелене, већ тек крајем прве деценије I S. века, када је централна власт 
ослабила услед збацива,ьа Остоје и Твртка 11.86 Стога у време Јелене није 
могуће говорити о посебним феудалним областима, већ пре о великим 
властеоским ,,државама,., које су могле на следећем ступњу да се преобразе 
у самосталне области.ю Треба и.,tати у виду и да је током своје владавине 
Јелена очувала спољне границе босанске краљевиt1е и иако посусталу ипак и 
даље утицајну цеtпралну маст. Иако су великаши � њене владавине 
тежили да преузму владарска права, није дошло до покушаја отуђивања 
државне територије без краљичине сагласности, као што је то учињено од 
стране Санковића, за време краља Дабнше. Такође, у време Јеле1◄е феудална 
господа не стиче нове територије унутар босанске државе, већ остаје у 

� старим областима. 
Док је старија историографија Јелену сматрала регентицом у име сина 

новија ју јс сматрала легалном краљицом.1!9 Према С. Ћирковићу њена 
владавина јс имала карактер интерегнума.9() Није познато да ли: је Јелена 
крунисана и када је то могло да се догоди. Такав податак није сачуван ни за 

�5 llccraнaк овако јакu,· в,щ.1ара довео јс, до ,·,uч.'Тка дс11нrrс,rр,щ11ј.: боса11скоr 
краљевства. 1 la с11ич11ос1 oour ripoucca. са 011ии који се оли,·раоао у ср11ск>tм земљама rioc11c 
смр-ти 11ара J\yu1a11a указа110 јс још ра1111јс. Poviest hrvatskih zemalja. Воsпе i Hercegovitte /, 234: 
М. Дн11нћ,ЩмrабНu сабор. 2':10. 

Н/\ Овај нут фсуда,111с rосш;1с uодно јс са једне стране удаљавању од онадара, " 
r1реуз11мању рсrал1111х 11рава 11а соuјим тср11тор11јама. а са др�тс међусобној Go1>611 за нрс811аст 
и rioкopasatь) слаб11јс в11ас-r.:,1с. С. n11рков11h. ђ.:аш._а �octtoдa. lioca11c•·и ве_.и"аши 110 ll)'fll}' 
ема11111тације, Работ 111щ11. оој111щ11. ,l) ховющ11. Друштва ср,:д11,овскоо 110,· Ба1�.а>1а, Бсо,·рад 
1997, З12-316. 

,п Краје" 14. века у окн11р11ма босанске државе, ностоји неколико овакв1tх 
властеоских .Јtржава ... а јсд,щ ,щ њ"х јс и Ofla кнеза Гlаона l'а.11с1юо"ћа. М. Благојевић, 
Др.жас11ос111 зе.шье Гlar..1(J(;u/ш, 1 16-117 .  

И!! ТСК } B��IC Kp.l.Jt.3 о�'Тuјс ,ю,1а:щ ДО IIOВC ПOl(CJIC ). КОјОј 811а/(3рсКИ IIОСедИ ГIОЧ ињу 
да ес означавају као 1<раљеае зе.\t;ы,. С. Ћирковић, Русашко их:пода. З 10-31 1 ;  Исти; Sf•bOIJ-._ 
При..,ог историји ста.1е.ии .. ·1t." с1,.ттитш1а код Ју.11е11и."< С1осеиа. Работници" sojtшuи. 
духов111щ11. Друштва срс:1њuвскоu11u1 Ба.1•,111а.. Бсоrрад 1997, 339; Р. Zi,·kovic. Твр111ко 11 
T1мkovii:, 43 11 даље. 

1!9 V. Klaic, Povie.rt 8os11e. 208: Poviest hrva1skih =ета/ја 8os11e i 1/ercegovine 1, I IKD 
Naprcdak. Sardjc,•o 1942. 364. 

90 Ово мишљење С. Ћ11ркоо11h зас1111uа 11а •н1њс11иu11 1ш Јелена 111,је потврдила 
11риви11с1·ијс Јl.убровча,,а. och ес 11а њу 11poтcrny11a 11овсља краља Лабишс. С. Ћнрковнh. 
lfcmopujo, 176 11. 2. 3. В11дс11, 11 на11. бр. 45. И краљу Остоји Дуброuча11и су нс1111а·rи,1и 
светодмнтарсЈСи доходак 6с1 11рс-rхо,ще п<УТердс 11ривш1с1·ија. М. Д,шиh. Љ>бровачк11 
трибЈ•mи, Из ернс•-: 1К'ТОр11јс срс.1њс1 а века, 736. 
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·њеног претходника и �ужа, краља Дабиwу.91 Током своЈе владавине Јелена 
се интктулисала као краљица Србима, Босне При.иорја и Западии.т: страиа и 
к.то.ие.'12 

На крају треба скренути пажњу и на усмену традицију о Јелени. За 
разлику од историографије која је Јелену окарактерисала као слабог 
владара, усмена традиција упамтила ју је као сурову влад�рку, којаје власт 
задобила још за време живота краља Дабише.93 Према истој легенди Јелена 
је саградила и ново камено уrврђење у nодножију планине Звијезде, близу 
Бобовца, у ком је боравила, ради сиrурн9с:ти свог недораслог сина. Због 
зидања новог града од камена из оближ1ьег ка�1е11олома, и управе же,ьез1ю.11 
руком предање је tье'но народно име Груба, претворило у надимак.94 Према 
њеном имену Груба и оближ1ье насеље понело је име Груба11овиl\и.95 

91 l·laкo11 круш,сања кра,ьа Твртка 1, податак о кру11исању сачува11 јс , ск за Ост ој)'. М. 
Днниh, 11,р.жавни сабор, 262. Мо>1ша јс Јеле11а кру11исана 1ајсд110 са Л�ћ,н11nм. Према П. 
Анђслиhу тзв. Краљева сто11ица нэ Буковице, 11рипааала је) 11раво краљици Јелени. У прнлоr 
томе сведоче две уреза11е фигуре од кој нх само једна, жс11ска 1юс11 краљевску кру11у. Друrа 
мушка фигура представ.ља са ма•1ем у руци представ.ља 11остојанстве11ика који је врш110 
слушбу у име владара. Р. Лndelic, Gofioнau. и Кралје1<(1 Cyt1ijecкa. 254. Како јс Јс11е11ајсдн1,а 
женска в11адарка.. остају два питања; са којом кру11ом је 11редстаољс11а.. да н11 са оиом. коју јс 
11oc11na као жена владара. или са етшарском н ко јс: бно достоја11ств.:11ик. којн јс вршно 
службу у 11,с110 име. 

9:! Ст. Ста11ојсоиh, Ст_1-д11је о српској диn.,аwштщ11, 1 '11ас СКА 92 ( 1913) 125-133: С. 
Ћнрков11h. Су.-,ю11 веиац, 285, 288-289: А. ФоL,·икоu, Повеља краљ,ще Је.,е11е. 

9Ј Т. Pe-lko,•ic, Је/е11а GruЬa. Дабишу је крајем жнвоrа ><учила бо11с.:-,·. од које ј� 
всроват110 н премн11уо r10•1етком ссrт:мбра 1395. Још 11очс-тком а11рн1,а o.:u•� ч.:110 јс у 
Дубров11н�'У да му ес 11ошЗЈьс 11скар. Г ециh, //сто, 59. Вид.:-111 н нап. бр. 5. Можда ј� још тuа 
Јелс.:1tа r1реузсяа 11сформа.r11ю место владара. llpeдaњt: о Јсљ.:ш1 као и о 0t."rtu1им б()-1.:а�н.: к,tм 
владарима. сачувано јс у данашњој околини Bapcwa. кој11 се налаз" 11а тер1пuриј11 
нека.'\аш,ы,х краљевск11х територија. у околини Високог. М. Vcgo. .Vaselja bosa,u·ke 
srednjavjekavne drfa,.,,, Sarajc,·o 1957. 122; Р. Andelic. S111dije о 1eri1orijal110fюli1ickoj 
o,·ganizaciji, 205- 220, 222; Р. Zivkovit. Tvг1ko II Tvrtkovic, 43-45. 

94 Иста лсге,ща ,,азнва јс 11 11роклето.w Јелено.", збо,· ње ног захтсоа да јој ес Д()11ос1-1 
вода са удаљеног извора Дракупа на Дра,·ооцу. Т. Petkovic. Jele,,a Gruba. �идсти и щ111, ХО. 
Слнч11а трад,щија всза11ајс II за жс11у дсс11ота Ћур�а Бра11ков11hа. прокпсrу Јср1111у. и 11ща1t.е 
Смедерева. М. Спремнћ,Деспот Ћурађ Бранковић и ,.,,,гово доба. Београд 1994, 131. Овакuо 
,,редање 11ије IIO'ТBp�CIIO у извор11ма. Крајем 14. и IIОЧс-тком 15. века, у ООЈШСТИ кp.J.ЉCRCKIIX 
поседајаDЈ"а се •-1из rpRJ1oм и тr1·nR:t. Тако се 1403. 1·0,ди11с сномињ.с Дсжсонна као м.:с,·о гдс 
ес щ1Ј1азио краљев двор, а с11сдеhс 1404. у изsор11ма ес јав.ља још јсд110 11000 место ј\убров1111к. 
Међу, им 1111 33 јсда11 од њих 11сма 11одатака кој11 бн указщтл11 11а анrажовањс краљ,щс око 
њиховоr зидања. Д. Ковачсвнћ-Којнh, Градска насе,ы, сред,ьоојековне босанске др.ж:а!И, 
Сарајсно 1971ј, 80-81; 1'. Zivkoviё, 1'vrtkл II Tvrtkovic, 43-44. О Бобовцу као с1·ш1110.� , ·,,цу : Р. 
Andelic, Bobovac i Kraljeva Sutjeska: Д. Ковачсвиh -Кој иh, Градска насел,а. 

9S 1. Кlariё, Zvjezdangrad. Turistiёka razglcdnica Vare�. BoЬo,•ac-1.ist Va,-c�kih l lr,•ata 
120 (decemЬar 2004), (,дан 11осnсдњс1· прнсту11а 27.03.2006); Т. Pctkovic, G,·11Ьa11ovici. l.cgc11<1c 
iz Vare�kog k.raja 76, Исто. Видети н 11а11. 11з11ад, бр. 96. 
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SUMМARY 

Helena Gruba, queen of Bosnia. Bosnia at tће end of the XIV century 
( I 395-1399) 

Queen Helena,Gruba inhe-rited оп thc thronc her deceased husband Stefan Dabisa 
(t 8 Septeшber 1395) despite regulations of the Djakovo's agreement Ьу which Huпgarian 
King Sigismund von Luxemburg should succeeded Dablsa. Оп the reign, Helena came Ьу 
the noЫes wish. For the first time her name appeзrs in tl1e sources after tbe ti111e when 
Dablsa Ьесаmе the kiпg and so оп Ьу the time of King Stefan Ostoja (January 1392 -
March 1399). She ruled Bosnia at the latest until the spring 1398 when Ostoja \Yas 
proclaimed fог the пеw king. After she lias Ьееn, tl1rO\Y of, she appeared in the resources Ьу 
her folk name GruЬa. Неlепа was not only the first won1e11 ruler but also the first Bosnian 
ruler who was dcthroned. /11 her time Ње process of the central power. disintegratior, that 
started during tl1e period after Stefan Tvrtko I died continued. 011 the political stage of 
Bosnia �е .feuaal lords, whi-::h \Vill at the end of the first decade of the XV cenrury form 

tl1eir O\vn autonomous territories Ьесаmе morc po\veгful. Despite the very s/10гt reign, the 
role and the Helena·s person causcd histoгiography pole111ics. 
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