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1400, април 8. 
 

Општина обавештава Хрвоја да је турско посланство, које је требало да пређе 
преко мора, пропуштено да прође кроз град, и поред молби Дмитра да се то 
не допусти. Дубровчани уверавају великог војводу да ово посланство није за-
држано на царини у Дријевима по њиховом наређењу, као и да ће открити и 
казнити кривце за то. Такође, моле Хрвоја да поводом овог инцидента посре-
дује код краља Остоје. 
  

La commune de Raguse informe le grand voïvode Hrvoje qu’une délégation tur-
que, qui avait l’intention de traverser la mer, a été autorisée à passer par la ville, en 
dépit de la requête de Dmitr, fils du roi de Serbie Vukašin, intervenu pour que le 
passage leur fût refuser. Les Ragusains aussi assurent au grand voïvode que ce 
n’est pas sur leur ordre que cette délégation a été retenue à la douane de Drijeva, en 
affirmant qu’ils trouveront et puniront les coupables. De même, ils supplient Hrvo-
je d’intervenir, à la suite de cet incident, auprès du roi Ostoja. 
 

Кнез, властела и сва општина дубровачка упутили су писмо ве-
ликом војводи Хрвоју, поводом инцидента на царини у Дријевима. У 
ово време односи краља Жигмунда и Босне били су заоштрени, и Бо-
санци су радили на успостављању веза између Турака и Жигмундовог 
против-кандидата на престо, Ладислава Напуљског. Међутим, турско 
посланство задржано је од стране дубровачких цариника у Дријевима, 
на Неретви. Дубровчани моле Хрвоја да се заложи за њихову ствар код 
краља Остоје. На крају га обавештавају да ће о истом послу писати и 
кнезу Михочу како би и он говорио краљу и великом војводи. 

У нашој историографији дуго се сматрало да су у питању била 
два посебна посланства, од којих је једно задржано у Дријевима, а дру-
го пропуштено да прође кроз Дубровник.1  

1 В. Ћоровић, Хисторија Босне I, Београд 1940, 366; Г. Шкриванић, Рат босанског 
краља Остоје са Дубровником, Весник војног музеја 5 (1958) 37. 
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Већ 8. априла 1400. године дубровачки канцелар Руско Христи-
форовић преписао је ово писмо у канцеларијску књигу Писма и упу-
ства (Русков кодекс).2 Тај препис је истовремено и последњи податак 
о оригиналном документу, који није сачуван. Није сачувано ни писмо 
кнезу Михочу, које говори о истом инциденту, а о чијем постојању нас 
обавештава овај документ. 

  
Ранија издања 

 
М. Пуцић, Споменици сръбски од 1395–1423, књига I, Београд 

1858, 28–29 Бр. 52; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, 
Београд – Сремски Карловци 1929, 448–449, бр. 459. 

Први пут документ је објавио М. Пуцић, у оквиру зборника 
Споменици сръбски I, заједно са осталим преписима из књиге Руска 
Христифоровића, али његово читање доста одступа од првобитног тек-
ста. Поново је објављен у збирци Љ. Стојановића, Повеље и писма I–1, 
при чему скраћенице нису решене, а хронолошки ред је поремећен гру-
писањем докумената по личностима.  

Издање овог документа приређено је на основу снимка из фонда 
микрофилмова дубровачке грађе Архива САНУ (ролна 6/I). 

 
Текст писма* 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 

Slavnomú i vélmo`nomú vélikòmú voèvodi Hrývoõ òd vladúðagò 
grŠa¹da |2| Dúbrovnika, knéza, vlastélý i òd výsé òpkiné mnogò-
po~téno poklo|3|nèniè. Knigú koõ namý tvoà m(i)l(o)stý úpisa i 
drúgé koè k namý { nomý dosla, |4| primismo i ò vsém(ý) razúmémo. 
A èrý véli~ýstvo ti pi{é èrý sé tú`i g(ospodi)ný kralý |5| Òstoà 
na nasý a govoré èrý na{i Dúbrov~ané na Drävéh(ý) ústavili sú po-
slé |6| túra~ské i né dalimý3 präko mora poiti. Na{ý po~téni pri-
àtélõ, |7| tvoà m(i)l(o)stý da úzna za túgè rabotú i òd gŠospo¹-
dŠi¹na kralà èsmo ~úli a sýdi |8| GŠospo¹dý B(o)gý i Prä~ista zna 
da s na{omý västiõ i s na{ämý znanýèm(ý) toi nä |9| ú~inèno. 

2 Lettere e comissioni di Levante I-1, fol. 24; Ст. Станојевић, Историја српског народа у 
средњем веку. Књига I. О изворима, Београд 1937, 335–336. 
3 dali imý – чита М. Пуцић, Споменици срьбски I, 29, а dali-mý Љ. Стојановић, Ста-
ре српске повеље и писма, I–1, 448. 
* Редакција издања и превода: Татјана Суботин-Голубовић и Ирена Шпадијер. 
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Nahòdi sé po svémý svätú múdrih(ý) i némúdrih(ý), namý è za tozi 
|10| nédragò ðo bézý na{é västi ~iné, èrý mi né úlazimo mégõ 
kralà bosaný|11|skoga i mégõ kralà úgrýskoga i Túraký, ðo bismo 
mogli sý ~(ýs)tiõ i s po~ý|12|ténièm(ý), a ú ino né zadävamo sé ni 
imamo pé~ali. Hòkèmo zatòzi iskati |13| i izýnaiti tér ihý hò-
kèmo takòi pŠéd¹épýsati da drúgovicý takòvai né sméõ |14| ú~i-
nit i da sé nimi drúzi ka`ú. A tébé molimo kakò gŠospo¹dŠi¹na i 
srýdŠý¹~na |15| priàtélà ú komý ès(tý) na{é vsakò dobro úpvaniè 
imai za sta|16|novito, èrý è kakò ti mi pi{émo òprav(ý)ni i g(o)-
vori gŠospo¹dŠi¹nú kralõ èrý |17| ú toméi näsmo krivi. A tvoòi 
m(i)l(os)ti mnogò i mnogò zahvalõèmo |18| na po~ténomý úpisa-
niõ i takozi ti è i pravo za tvoõ kúkõ stoàt|19| i za tboè prià-
télè, èrý B(o)gý zna mi tébé imamo ú vsém(ý) koliko |20| d(ou){ou 
na{ú. A i tvoà m(i)l(os)tý za òvozi da úzna: òvýdé sé namäri 
Dmit(ý)rý |21| kralèvik(ý) i týdi sé prigòdi{é posli Túra~ski ú 
na{ém(ý) gradú da minú |22| pr(ä)ko mora. Doidé k namý Dmi-
t(ý)rý4 molé da ihý né propústimo, a mi tozi |23| niðor(ý) né ~ú-
smo propústismo ih(ý), i prògo{é slobodno tolikog è i dýnasý i 
výzda |24| mogú vsakòi posli slobodno poki. A òvozi tvoèi m(i)-
l(o)sti úpisasmo |25| pokolé ihý posrädý grada na{éga púðamo za-
ðo ih(ý) né bismo na Drävéh(ý) |26| propúst(i)li, a i ò vsémý na{é-
mú poslú knézú Mihò~ú pi{émo |27| da g(o)vori gŠospo¹dŠi¹nú kra-
lõ i tvoòŠi¹5 m(i)l(o)sti. 

  
Превод писма 

 
Славном и велможном великом војводи Хрвоју, од кнеза који влада 
Дубровником, властеле и целе општине – поздрав са великим поштова-
њем. Књигу коју нам твоја милост написа, и друге које нам с њом по-
сла примили смо, и у свему разумемо да ти се на нас жали величан-
ство, господин краљ Остоја, јер говори да су наши Дубровчани зау-
ставили у Дријевима турске посланике и нису им дозволили да пређу 

4 Mit(ar)ý – чита М. Пуцић, Споменици срьбски I, 29. 
5 tboòi – чита М. Пуцић, Споменици срьбски I, 29, а tvoòi Љ. Стојановић, Старе 
српске повеље и писма, I–1, 449. 
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преко мора. Поштовани наш пријатељу, твоја милост треба да зна да 
смо за тај догађај чули и од господина краља, а сада Господ Бог и Пре-
чиста знају, да то није учињено по нашем наређењу, и с нашим знањем. 
По целом свету има (људи) разборитих и неразборитих и зато нам није 
драго да без нашег знања поступају, јер ми не улазимо у односе између 
босанског и угарског краља и Турака, а што бисмо могли с чашћу и по-
штењем, нити се бавимо овима, нити им се мешамо. И зато ћемо (их) 
тражити и пронаћи и казнити, да се други пут не би усудили да тако 
шта ураде, и да се овиме други опомену. А тебе молимо, као господина 
и срдачна пријатеља, у кога имамо свако добро и трајно уздање, јер је 
то управо (онако) како ти ми пишемо – кажи господину краљу да ми у 
овоме нисмо криви. А твојој милости, много и много захваљујемо, на 
поштованом писму, а и право је да стојиш за своју кућу и пријатеље, 
јер Бог зна да ми тебе волимо као душу своју. А твоја милост треба да 
зна, да се овде нашао Дмитар Краљевић, и тада се у нашем граду поја-
више турски посланици (с намером) да пређу преко мора. Дође к нама 
Дмитар, молећи да их не пропустимо, а ми то ништа нисмо чули, него 
их пропустисмо, па прођоше слободно. Тако је и данас и увек – свако 
посланство може слободно проћи. А ово написасмо твојој милости: по-
што их пропуштамо усред нашега града, зашто их не бисмо пропусти-
ли у Дријевима; а и о свему пишемо и кнезу Михочу, да исприча го-
сподину краљу и твојој милости.  
 

Дипломатичке одлике 
 

Овај препис писма сачуван је у Русковом кодексу,6 зборнику срп-
ског писара у Дубровнику, Руска Христофоровића,7 који садржи кон-
цепте и преписе српских писама 1395–1423. године. Ту је Руско уводио 
сва писма владарима и другим личностима. По унутрашњим одликама 
овај препис припада карактеристичним писмима дубровачке канцелари-
је, писаним по формулару који садржи интитулацију, инскрипцију, дис-

6 О епистолографији српске канцеларије у Дубровнику и писмима у Русковом кодек-
су појединачне податке дао је Ст. Станојевић у оквиру својих Студија о српској ди-
пломатици – Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 90 (1912) 
68–113; 92 (1913) 110–162, 162–199, 200–209; 94 (1914) 230–262; 96 (1920) 39–61; 132 
(1928) 1–26. 
7 О Руску Христофоровићу видети: K. Jireček, Die mittelalterlische Kanzlei der Ragusa-
ner, AfSlPh 26–2 (1904) 204–206; Ст. Станојевић, Дијак, граматик, нотар, канцелар, 
номик, логотет, Глас СКА 106 (1923) 59–60. 
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позицију, салутацију и датум. Сем ових дипломатичких елемената, тако-
ђе садржи експозицију и промулгацију. 

На почетку писма налази се симболична инвокација, на коју се 
настављају кратка инскрипција и интитулација. Пошто је инскрипција 
зависила од порекла и положаја особе којој се пише, као и од тренут-
них односа, од тога је зависило и да ли се адреса налази испред или иза 
интитулације. У овом случају проста инскрипција се налази на првом 
месту, а уз име Хрвоја, сем титуле, налазе се и епитети славан и велмо-
жан, које су Дубровчани користили углавном за особе на вишем поло-
жају. У каснијем обраћању називају га господином и срдачним прија-
тељем. Сама интитулација, са незнатном разликом, припада дубровач-
ким формуларима с краја XIV века, по којима гласи: Mi knezý, vlaste-
le i vsa opkina grada Dúbrovnika. Ову интитулацију Руско је изменио, 
уводећи нов формулар у писма, при чему користи епитет владајући. 
Тако нов формулар који Руско употребљава до краја гласи: òdý 
vladúðagò grada Dúbrovnika, kneza vlastelý i òdý výse òpkine. Салу-
тација (mnògo po~teno poklonèniè), која се од почетка у Дубровнику 
користи по правилу у актима, која имају облик писма, наставља се на 
интитулацију. 

У експозицији се износе појединачни елементи који су претхо-
дили писању овог писма војводи Хрвоју. Из ње сазнајемо да је Хрвоје 
послао писмо и нека друга документа у Дубровник, у којима говори да 
му се краљ Остоја жалио због инцидента у Дријевима, да је слично пи-
смо већ стигло од самог краља, и да Дубровчани моле Хрвоја да их 
оправда код краља Остоје. У својој одбрани позивају се на бога и бо-
городицу, као сведоке, да не само да нису издали наредбу да се по-
сланство заустави, већ и да је то учињено без њиховог знања. Обећава-
ју да ће пронаћи и казнити кривце за пример да се то не понови, али не 
наводе врсту казне која ће уследити. Из експозиције сазнајемо и да 
Дубровчани „не улазе“ у односе између краља Остоје, краља Жигмун-
да и Турака.  

На уобичајну промулгацију tvoà milostý za òvozi da úzna, на-
ставља се диспозиција, у којој Дубровчани обавештавају великог војво-
ду Хрвоја да је у то време у граду боравио Дмитар Краљевић, који је 
молио да се не пропусте турски посланици, али да његове молбе нису 
услишене. Истовремено, Дубровчани се правдају чињеницом да, пошто 
су пропустили посланство кроз град, нису имали разлога да га задрже 
на царини у Дријевима.  
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У ово време односи Дубровника, као поданика угарског краља 
Жигмунда, и Босне већ су се заоштравали, а босански краљ Остоја ра-
дио је на успостављању веза између Турака и Жигмундовог против-
кандидата на престо, Ладислава Напуљског. Јуна 1403. године избио је 
и рат. Изгледа да је у тој ситуацији Општина на неки начин непосредно 
окривљавала Дмитра, поданика угарског краља Жигмунда, као могућег 
узрочника застоја турског посланства. У пролеће те 1400. године Дми-
тар је боравио у граду, али не само да би подигао угарски данак, већ и 
као дипломатски представник свог краља. 

На крају писма налази се само датум без потписа. По правилу, 
дубровачка писма и акта, као и државна, издавана су без потписа, а њи-
хова веродостојност утврђивана је само печатом. Дан у датуму је забе-
лежен римским цифрама, месец словима, а година је наведена по хри-
шћанском рачунању времена арапским цифрама.  
 

Просопографски подаци 
 

Велики војвода Хрвоје, 186 (страна), 1, 3 (редови у издању); 
187, 20–21, 33 – Хрвоје Вукчић Хрватинић био је један од најмоћнијих 
великаша у држави Котроманића. У овом писму записан је са титулом 
великог војводе. 

Литература: F. Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo 
doba, Zagreb 1902; В. Ћоровић, Хисторија Босне I, Београд 1940; С. 
Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964; Ј. 
Мргић-Радојчић, Доњи краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 
2002; Стари српски архив I (2002) 122 (Р. Михаљчић). 

Краљ Остоја, 186, 5; 187, 13, 20, 32–33 – Стефан Остоја, босан-
ски краљ (1398–1404, 1409–1418). 

Литература: F. Šišić, Vojvoda Hrvoje; Г. Шкриванић, Рат босан-
ског краља Остоје са Дубровником, Весник војног музеја 5 (1958) 35–
60; В. Ћоровић, Хисторија Босне I; С. Ћирковић, Историја средњове-
ковне босанске државе; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи краји. 

Краљ Жигмунд, 187, 13 – Жигмунд Луксембуршки, угарски 
(1387–1437) и чешки краљ, немачки цар (1410–1437). Овде се не наво-
ди поименице, већ се јавља као угарски краљ.  

Литература: Д. Динић-Кнежевић, Дубровник и Угарска у сред-
њем веку, Нови Сад 1986; V. Foretić, Povijest Dubrovnika do 1800. I, Za-
greb 1980; П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Бео-
град 2002, 122–150, 680. Осталу литературу видети горе. 
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Писмо дубровачке општине великом војводи Хрвоју 

Дмитар Краљевић, 187, 25, 26–27 – Дмитар Краљевић, најмла-
ђи син српског краља Вукашина и краљице Јелене, по погибији свог 
оца, остао је да живи на двору своје мајке, Јелене-Јелисавете. После 
сукоба са братом Марком, заједно са Андријашем, својим другим бра-
том, одлази у Дубровник, како би подигао депозит свог оца. Након 
преузимања поклада, јула 1394. године, одлазе у службу код краља 
Жигмунда. За свог краља Дмитар је вршио дипломатску службу, а од 
1401. налази се на месту жупана Заранда и кастелана града Вилагоша. 
Овом облашћу управљао је у име угарског краља, све до своје погиби-
је 1409. године.  

Литература: С. Ћирковић, Поклад краља Вукашина, Зборник 
ФФ у Београду ХIV–1 (1979) 153–163; А. Фостиков, О Дмитру Краље-
вићу, ИЧ XLIX (у штампи) 

Кнез Михоч, 187, 32 – Михоч Растић (Michael, Micoçius de Re-
sti), син Syme Sclavi de Resti, учествује заједно са братом Марином, од 
краја ХIV века, у решавању дубровачких политичких питања. Посебну 
улогу браћа имају у дипломатским односима са Босном, Србијом и 
Угарском, где иду као дубровачки посланици. Још новембра 1388. го-
дине, Михоч путује као посланик краља Стефана Твртка I Котромани-
ћа Ђурђу Страцимировићу. Од 20-тих година ХV века налази се на бо-
санском двору у својству прокуратора, односно управника имовине. 
Овде се јавља као кнез. Није сигурно када је понео ову титулу, на осно-
ву чега и од кога ју је добио. Многи Дубровчани ступали су у службу 
суседних владара и вршили су различите функције. Добијањем поседа, 
постајали су страни феудалци. Изгледа да је ову титулу добио због не-
ких поседа у Босни, пошто се и касније бележи као кнез. 

Литература: И. Манкен, Дубровачки патрицијат у XIV веку, Бе-
оград 1960, 390–392; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи краји, 113. О Дубровча-
нима као страним феудалцима видети: М. Динић, Дубровчани као феу-
далци у Србији и Босни, ИЧ IX–X (1960) 139–149. 
 

Установе и важнији појмови 
 

Велики војвода, 186, 1 – Велики војвода заповедао је војводама 
који су обављали војну службу. Ова титула јавља се за време владави-
не бана Стјепана II Котроманића (1322–1353). Касније су је носили 
моћни обласни господари – Хрвоје Вукчић Хрватинић и Стјепан Вук-
чић Косача. 
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Александра Фостиков 

Литература: Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 96–
97 (Р. Михаљчић); Р. Михаљчић, Владарске титуле обласних господа-
ра, Београд 2001, 137–147.  

Кнез у Дубровнику, 186, 2 – Кнез (rector) је највиши званичник 
општине и председник свих трију већа. Од почетка угарске власти у 
Дубровнику, односно од Задарског мира (18. фебруар 1358.), на месту 
кнеза налазили су се припадници најмоћнијих дубровачких патрициј-
ских породица. 

Литература: V. Foretić, Povijest Dubrovnika do 1800. I, 132–136; 
Стари српски архив I (2002) 50 (Н. Порчић). 

Господин, 186, 4, 8–9; 187, 17, 20, 32 – Реч господин се у почетку 
јавља као додатак владарским и другим титулама, а после повлачења 
Стефана Драгутина са престола, након уговора у Дежеву 1282. године, 
почиње да се користи као замена за краљевску титулу. С временом до-
бија посебно место у владарској идеологији и постаје део интитулације. 
Придодаје се не само уз владарске титуле, већ и уз нижа звања.  

Литература: Лексикон српског средњег века, 121 (Р. Михаљчић); 
Р. Михаљчић, Владарске титуле обласних господара, 104–113; Стари 
српски архив I (2002) 52 (Н. Порчић). 

Кнез, 187, 32 – Ова титула имала је различити друштвени ранг. 
Највише је била раширена у средњовековној Босни. Носили су је и Ду-
бровчани, који су за своју службу у Босни добијали поседе. 

Литература: М. Динић, Дубровчани као феудалци, ИЧ IX–X 
(1960) 139–149; Р. Михаљчић, Владарске титуле, 88–103; Стари срп-
ски архив I (2002) 125 (Р. Михаљчић). 
 

Топографски подаци 
 

Дријева, 186, 6; 187, 31 – Трг и царина Дријева налазили су се 
на ушћу реке Неретве, и протезали су се на великом простору, од леве 
обале Неретве, преко данашње Габеле, до села Вида. Од 1382. године 
поново потпадају под босанску власт. У Дријевима се налазила дубро-
вачка колонија, а крајем ХIV века као закупац царине јавља се Жоре 
Бокшић, дубровачки трговац и протовестијар босанских краљева. На 
почетку своје прве владавине, 1399. године краљ Остоја уступио је из-
весна права над неретљанским тргом хумској породици Радивојевића. 
На месту закупника царине, Жору је наследио његов син, нови прото-
вестијар Никола. 

Литература: Ђ. Тошић, Трг Дријева у средњем вијеку, Сарајево 
1987. 
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