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Александра Фостиков 

 
ЧЕТИРИ ПИСМА БОСАНСКОГ КРАЉА СТЕФАНА ДАБИШЕ 
ДУБРОВАЧКОЈ ОПШТИНИ О БОСАНСКИМ ДОХОЦИМА 

 

1392, јул 17; 1392, пре 21. августа; 
1393, фебруар 18; 1393, пре 22. октобра 

 
 I Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да шаље свог 
слугу кнеза Станоја Јелашчића, са овим веровним писмом, ради наплате заоста-
лих доходака, Светодмитарског и Стонског.  
 II Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да је послао 
свог слугу кнеза Станоја Јелашчића, ради наплате заосталих доходака, Светод-
митарског и Стонског.  
 III Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да је по-
слао свог слугу протовестијара Жору Бокшића, ради наплате Стонског доходка. 
 IV Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да исплаћу-
је могориш Милиши Николићу сваке године. 

 

 I Le roi de Bosnie Stefan Dabiša informe la commune de Raguse qu’il envoie son ser-
viteur le prince Stanoje Jelaščić, muni de cette lettre d’accréditation, afin de procéder 
au recouvrement des tributs en retard de la Saint-Démétrius et de Ston. 
 II Le roi de Bosnie Stefan Dabiša informe la commune de Raguse qu’il a envoyé son 
serviteur le prince Stanoje Jelaščić, afin de procéder au recouvrement des tributs en re-
tard de la Saint-Démétrius et de Ston. 
 III Le roi de Bosnie Stefan Dabiša informe la commune de Raguse qu’il a envoyé son 
serviteur le protovestaire Žora Bokšić, afin de procéder au recouvrement du tribut de 
Ston. 
 IV Le roi de Bosnie Stefan Dabiša informe la commune de Raguse qu’elle devra ver-
ser le мogoriš annuel à son serviteur Miliša Nikolić. 

 
I Писмо краља Дабише о потраживању доходака: 

Српског и Стонског 
 

1392, јул 17. 
 

Опис и ранија издања 
 

Веровно писмо краља Стефана Дабише за посланика, кнеза Стано-
ја Јелашчића сачувано је у оригиналу. Данас се чува у Државном архиву 
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Дубровника. Према Меди Пуцићу и Љубомиру Стојановићу, налази се у 
књизи Diversa Cancellariae за 1392. годину.1 На приложеној фотографији 
документа виде се следеће ознаке 22 1393 D.C. 30.  

Опис писма дао је Грегор Чремошник, а додатне податке и рекон-
струкцију о печату дао је Паво Анђелић. Писмо је написано диплом-
ском минускулом, а писар је логотет Томаш Лужац. Било је запечаћено 
типаром малог Дабишиног печата, односно печатног прстена промера 
1,2–1,4 цм али како је већина воска отпала, од њега је остала само мр-
ља. Овим печатом, осим овог писма краља Дабише од 17. јула 1392, би-
ла су запечаћена још два, једно од јуна исте године и једно од октобра 
1393. На печатној слици налазила се представа окруњене главе, према 
узору на печатни прстен краља Твртка I, уоквирена „бисерном“ траком 
овалне форме.2  

М. Пуцић, Споменици српски II (фототипско издање допуњено 
регистром, Београд 2007), 36, бр. 47; К. Јиречек, Споменици српски 
(фототипско издање допуњено регистром, Београд 2007), 102, бр. 47–
48; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1 (фототипско издање допуњено 
регистром, Београд 2006), 175, бр. 179. 

Издање овог документа приређено је на основу фотографије пи-
сма краља Дабише из Архива Историјског института у Београду.3 

 
Текст писма∗ 

 

 
 
 
 
5 

+ Kral(è)výstva mi vsépo~ténimý i srýd~animý präàtélémý kné-
zú |2| vlastélémý i òp}ýini grada Dúbrovnika. Ò to poslasmo |3| k 
vamý na{éga srýd~anoga slúgú knéza Stanoä Éla{~i}a |4| za na{é 
raboté. A na li{é za dohodýké na{é srýbýské i stoný|5| ské ðo namý 
prästoi. Tima ðo vi ré~é virúité mú na{é |6| ti sú rä~i. Pisano 

                                           
1 Видети ниже под ранија издања. О серији Diversa Cancellariae – Ст. Станоје-

вић, Историја српског народа у средњем веку. Књига I. О изворима, Београд 1937, 
17–18; Ј. Гелчић, Дубровачки архив, ГЗМ 22 (1910) 573–578.  

2 К. Јиречек, Споменици српски, 39–40 бр. 26; Љ. Стојановић, Повеље и писма 
I–1, 175, 177 бр. 179, 182; G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje srednjeg vijeka II, 
GZM n. s. IV–V (1949–1950) 140–141, 144 бр. 25; P. Anñelić, Srednjovjekovni pečati iz 
Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970, 33, Т. VII бр. 12. Фотографија печата у раду, преу-
зета је од П. Анђелића. Видети и писмо бр. IV. 

3 Збирка фотографија коју је снимио Владимир Мошин, бр. 40. 
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер. 
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na ^ihovi}ihý :z× ì×: d(ý)ný m(isé)ca4 õlià. 
Споља: + Kral(è)výstva mi po~ténimý präàtélémý knézú vla-

stélémý i òp}(ý)ini grada Dúbrovn(i)ka5 
Запис дубровачке канцеларије: R(еcеpta) 1392 a di III agosto.6 

 
Превод писма 

 

Од краљевства ми веома поштованим и срдачним пријатељима: кне-
зу, властели и Општини града Дубровника. Послали смо вам нашег ср-
дачног слугу, кнеза Станоја Јелашчића, ради наших послова. А нарочи-
то ради наших доходака, Српског и Стонског, који нам припадају. Оно-
ме што вам говори – верујте му јер то су наше речи. Писано у Чихови-
ћима, седамнаестог дана, месеца јула.  

Споља: Од краљевства ми поштованим и срдачним пријатељима: 
кнезу, властели и Општини града Дубровника. 

Запис дубровачке канцеларије: Примљено дана 3. августа 1392. 
 

II Писмо краља Дабише о потраживању доходака: 
Српског и Стонског 

 

1392, пре 21. августа 
 

Опис и ранија издања 
 

Друго веровно писмо краља Стефана Дабише за истог посланика, 
кнеза Станоја Јелашчића, такође је сачувано у оригиналу. Данас се чу-
ва у Државном архиву Дубровника. Према М. Пуцићу и Љ. Стојанови-
ћу, налази се у књизи Diversa Cancellariae за 1392. годину.7  

                                                                                                           
4 У документима се често среће више облика за реч месец, као и различито 

рашчитавање исте речи: miséc, méséc, mäséc. М. Пуцић скраћеницу решава често као: 
mäséc (Споменици српски II,  40). Ипак сматрамо да ову скраћеницу треба читати као 
miséc, јер се у том облику и обично јавља у документима босанских владара, нпр: 
ССА 5 (2006) 191, 197 (А. Фостиков) 

5 Спољни адрес доносимо према читању М. Пуцића и Љ. Стојановића. Тамо 
где је било разлике у њиховом читању слова су дата у облим заградама – М. Пуцић, 
Споменици српски II,  36; Љ.Стојановић, Повеље и писма I–1, 175.  

6 Запис о регистрацији доносимо према G. Čremošnik, Bosanske i humske pove-
lje, 141.  

7 Видети ниже под ранија издања.  
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Опис писма дао је Г. Чремошник, а додатне податке о печату П. 
Анђелић. Писмо је као и претходно написано дипломском минускулом, 
али овог пута писар није логотет Томаш Лужац, него неки непознат, ве-
роватно помоћни писар, чије писмо прилично заостаје за Томашевим. 
Приликом печаћења два пута је наливен восак, при чему је само једном 
ударен типар средњег Дабишиног печата.8 Истим печатом осим овог до-
кумента краља Дабише, била су запечаћена још три акта истог краља, 
повеља о потврди привилегија Дубровчанима од 17. јула 1392. и два пи-
сма Општини, једно од 18. фебруара 1393. у вези са потраживањима до-
ходака и једно о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића од 15. 
октобра исте 1393. године.9 Овај печат користила је и његова жена и на-
следница на престолу, краљица Јелена Груба.10  

М. Пуцић, Споменици српски II, 36, бр. 48; К. Јиречек, Споменици 
српски, 102, бр. 47–48; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 176, бр. 180. 

Издање овог документа приређено је на основу фотографије пи-
сма краља Дабише из Архива Историјског института у Београду.11 
 

Текст писма∗ 
 

 
 
 
 
 5 

+ Kral(è)výstva mi vsépo~ténimý i srýŠd¹~animý präàtélémý 
knézú vastélémý(!)12 i òp}ýini grada |2| Dúbrovýnika ò to tamo 
poslasmo k vamý na{éga srýd~anoga slúgú knéza Stanoä Éla|3|{ý~i-
}a za na{é raboté. A na i li{é za dohotýké na{é srýbýské ki sé ima 
dati na |4| dmitrový daný dvi tisú}i pérýpérý a stonýski ima sé 
dati na dan sŠvé¹toga |5| Vlasi pétý satý pérýpérý. 

 

                                           
8 G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, 141–142 бр. 26; P. Anñelić, Srednjovje-

kovni pečati, 33, Т. VII бр. 11; С. Рудић, Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику, 
ССА 6 (2007) 175–176. Фотографије печата у раду преузете су од П. Анђелића. 

9 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 179 бр. 184; С. Рудић, Повеља краља 
Стефана Дабише, 170–176. Видети и писмо бр. III, као и нап. бр. 8.  

10 Овај печат налази се на њеним писмима Дубровнику од 22. маја и 15. новембра 
1397, а затим и од 9. марта 1398. и од 5. марта 1399 – А. Фостиков, Писмо босанске кра-
љице Јелене Грубе кнезу и Општини дубровачкој и њихов одговор, ССА 3 (2004) 125–140; 
А. Фостиков, Четири писма краљице Јелене Дубровачкој општини о босанским дохоци-
ма, ССА 5 (2006) 189–199. 

11 Збирка фотографија коју је снимио В. Мошин, бр. 41. 
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер  
12 Изостављено је слово л. 
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Споља: + Kral(è)výs(t)va mi vsépo~ténimý i srýd~animý präà-
télémý knézú i vlastélémý i òp}(ý)ini grada Dúbrovnika13 
Запис дубровачке канцеларије: R(ecepta) 1392 a di XXI agosto.14 

 
Превод писма 

 

Од краљевства ми веома поштованим и срдачним пријатељима: 
кнезу, властели и Општини града Дубровника. Послали смо вам нашег 
срдачног слугу, кнеза Станоја Јелашчића, ради наших послова. А наро-
чито ради наших доходака – Српског, који треба да се даје на Митров-
дан – две хиљаде перпера, и Стонског, који треба да се даје на дан све-
тог Влаха – петсто перпера.  

Споља: Од краљевства ми поштованим и срдачним пријатељима: 
кнезу и властели и Општини града Дубровника. 

Запис дубровачке канцеларије: Примљено дана 21. августа 1392. 
 

III Писмо краља Дабише о потраживању Стонског дохотка 
 

1393, фебруар 18. 
 

Опис и ранија издања 
 

Веровно писмо краља Стефана Дабише за посланика, протовести-
јара Жору Бокшића сачувано је у оригиналу. Данас се чува у Државном 
архиву Дубровника. Према М. Пуцићу и Љ. Стојановићу, налази се у 
књизи Diversa Cancellariae за 1392. годину.15  

                                                                                                           
13 М. Пуцић, Споменици српски II, 36; Љ.Стојановић, Повеље и писма I–1, 176. 

Видети нап. бр. 5.  
14 Запис о регистрацији доносимо према G. Čremošnik, Bosanske i humske pove-

lje, 142. На основу овог писма исплаћени су кнезу Станоју трибути на име претходне, 
1391. године. Одлуку о томе делимично доносе Константин Јиречек и Ђуро Тошић. 
Према Јиречеку ова одлука је забележена под 21, док је према Тошићу забележена 
под 22. августом 1392. и налази се у Div. Canc. 30 f. 136 – К. Јиречек, Споменици срп-
ски, 102 бр. 47.48; ð. Tošić, Bosanska država u vrijeme vladavine kralja Dabiše, 42 н. 
127. Магистарска теза у рукопису одбрањена на Филозофском факултету у Београду 
1976. Налази се у Библиотеци одељења за историју на Филозофском факултету у Бео-
граду под сигнатуром IS MR 264. Овом приликом захваљујем се Невену Исаиловићу, 
који ми је уступио дигитални снимак магистарског рада Ђ. Тошића. 

15 Видети ниже под ранија издања. Према С. Ћирковићу налази се у књизи Div. 
Canc. 31, на месту где је био слободан лист, коме се овом приликом захваљујемо на 
подацима о бројевима књига у којима се налазе писма бр. III и IV. 
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Опис писма дао је Г. Чремошник, а додатне податке о печату П. 
Анђелић. Писмо је као и претходна два написано дипломском минуску-
лом. Писар је логотет Томаш Лужац. Било је запечаћено црвеним во-
ском на два места типаром средњег Дабишиног печата.16  

М. Пуцић, Споменици српски II, 37, бр. 50; К. Јиречек, Споменици 
српски, 102, бр. 50; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 176, бр. 181. 

Издање овог документа приређено је на основу фотографије писма 
краља Дабише из Архива Историјског института у Београду.17 

 
Текст писма∗ 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

+ Kral(è)výstva mi lõbovnim(ý) präàtélém(ý) vladúðémú i 
vlastélèm(ý) dúbrova~cim(ý). Da imaté znati |2| kral(è)výstvo mi 
zdravo i vésélò i to`dé smo radi sli{ati òd va{é lõbovné prä-
àzni. I ò to |3| poslasmo na{éga vsésrýŠd¹~anoga slúgú gŠospo¹-
dŠi¹na protŠo¹vistiara @oréta. Búdi vamý úgodno |4| údaité mi po 
nèmý stonýski dohodaký pétý satý pér(ý)pér(ý) koi davaté namý na 
Vlasin(ý) |5| d(ý)ný. I ðo vi rŠé¹~é réŠ~é¹ni gŠospo¹dŠi¹ný protovi-
stiàrý òd na{é strané virúité mú na{é ti sú rä~i. |6| Pisano ú 
Sútisci mŠisé¹ca férývŠa¹ra ·ì×i×· d(ý)ný lito togda ro`ýstva Hrä-
stova ·~×·t×·½×· trétié. 

Споља: + Kral(è)výstva mi lõbovnim(ý) präàtélém(ý) vladúðé-
m(ú) (grada) Dúbrovnika súdiàmý vlastélèm(ý) i òpý}in(i).18 

Запис дубровачке канцеларије о исплати Стонског трибута: Diе 
XX martii, 1393. Solutio tributi dе Stagno. Dominus Zorе dе Bochsa 
protovеstiarius еtc. confеssus еst rеcеpissе a ser Marthol dе Zriеva, 
rеctore еtc.19 

                                           
16 G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, 142–143 бр. 28. О печату видети из-

над под писмо бр. II.  
17 Збирка фотографија коју је снимио В. Мошин, бр. 42. 
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер  
18 М. Пуцић, Споменици српски II, 37; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 176. 

Видети и нап. бр. 5. 
19 Запис је дат према М. Пуцић, Споменици српски II, 37. Исту одлуку, друга-

чије скраћену, донео је и К. Јиречек (Споменици српски, 102, бр. 50), а у новије време 
нешто опширније и Ђ. Тошић, чији испис гласи: Dominus Zore de Boschsa prothouesti-
arius serenissimi domini Dabisse Tuertchi (!) dei gratia regis Rassie, Bosne et partium ma-
ritimarum je na osnovu kraljevog pisma primio pro tributo Stagni...perperos quinquaguinta. 
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Превод писма 
 

Од краљевства ми љубљеним пријатељима: (оном) који влада и вла-
стели дубровачкој. Да знате да ми је краљевство здраво и весело и што 
исто бисмо били ради чути о вашој љубазној пријазности. Послали смо 
вам нашег веома срдачног слугу, господина протовестијара Жорета. 
Изволите, по њему ми дајте Стонски доходак, који нам дајете на Вла-
хов дан – петсто перпера. Ономе што вам говори поменути господин 
протовестијар у наше име – верујте му јер то су наше речи. Писано у 
Сутјесци осамнаестог дана, месеца фебруара, 1393. године од рођења 
Христовог. 

Споља: Од краљевства ми љубљеним пријатељима: (оном) који вла-
да градом Дубровником, судијама, властели и Општини. 

Запис дубровачке канцеларије о исплати Стонског трибута: дана 20. 
марта 1393. Исплата Стонског дохотка. Господин Жоре Бокшић прото-
вестијар итд. потврђује да је примио од сер Мартола Цријевића ректо-
ра. итд. 

 
IV Писмо краља Дабише о уступању наплате могориша 

Милиши Николићу 
 

1393, пре 22. октобра20 
 

Опис и ранија издања 
 

Писмо краља Стефана Дабише којим захтева од Општине да пре-
ма његовој одлуци могориш исплати на име Милише Николића, сачу-
вано је у оригиналу. Данас се чува у Државном архиву Дубровника. 
Према М. Пуцићу налази се у књизи Diversa Cancellariae за 1392. годи-
ну, док Љ. Стојановић њено место бележи, вероватно грешком у књизи 
исте серије, али за 1342.21  

Опис писма дао је Г. Чремошник, а додатне податке о печату П. 
Анђелић. У односу на остала акта краља Дабише, карактеришу га две од-
лике, специфично минускулно писмо и начин печаћења. Према Чремо-
шнику, писмо овог документа је „варварска минускула“ налик српској из 
                                                                                                           
Div. Can. 30 f. 4’, 20. 03. 1393. – ð. Tošić, Bosanska država, 43, нап. 133. Овом прили-
ком исплаћен је Стонски трибут за 1391. 

20 Љ. Стојановић је вероватно омашком у наслову ово писмо датирао са 1392. 
годином: Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 177. 

21 Видети ниже под ранија издања. Према С. Ћирковићу налази се у књизи Div. 
Canc. 31. 
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последње четвртине ХIII века, коришћеној од стране „неписменог свије-
та“. Као слова необичног облика издвајају се д и з, а слово б је „близу 
оног облика  који касније постаје типично босански“. Исти аутор сма-
тра да овакво писмо настало или директним упливом Србије, од које је 
„босанско мајускулно писмо преузело минискулне елементе“, или са-
мосталним развојем босанског писма, током којег је у овој фази босан-
ска мајускула прешла у „незграпну“ минускулу. Није познато ко је пи-
сар овог акта. Запечаћено је необичном техником. Између папира и во-
ска уметнуто је неколико влакана памука, како би се отисак боље ве-
зао. Било је запечаћено црвеним воском на који је ударен типар печат-
ног прстена краља Дабише.22 Грубост слова истиче и К. Јиречек, који 
додаје и да је ово писмо написано модрим мастилом.23 

М. Пуцић, Споменици српски II, 38, бр. 53; К. Јиречек, Споменици 
српски, 102, бр. 52–53; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 177, бр. 182. 

Издање овог документа приређено је на основу фотографије пи-
сма краља Дабише из Архива Историјског института у Београду.24 

 
Текст писма∗ 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 

+ Kral(è)výstva mi knézú i òp}ýini grŠa¹da Dúbrovnika. Ili 
vamý |2| }émo vsako läto pisati ò dohotkú ò Mili{inú. Koga |3| 
mú sté davali vazda i òcú mú i sträcú. Daité mú mogori{ý |4| ðo 
é négový dohodaký i vsako läto. 

Споља: knézú i òp}(ý)ini gr(a)da Dúbrovnika.25 
Запис дубровачке канцеларије о исплати могориша: diе XXII 

oct. 1393. Cum sеrеnissimus dominus Dabissa Dеi gratia Bosnе Rassiе 
еt partium maritimarum rеx inclitus donavеrit magarisium pеrcipiеn-
dum a comunе Ragusii Nobili dominе Stanislavе еt egregii comitibus 
Milissa Vocoslau еt Peter fratribus Nicholich ac filiis dictе dominе Sta-
nislavе ut patеt pеr litеras rеgias sclavonicas hic affixas Bositchus Br-
lich nuntius et familiaris prefate domine Stanislave et dictorum eius fi- 

 

                                           
22 G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje, 143–144, бр. 29. Видети и изнад под 

писмо бр. I. 
23 К. Јиречек, Споменици српски, 102, бр. 52.53. 
24 Збирка фотографија коју је снимио В. Мошин, бр. 42. 
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер  
25 М. Пуцић, Споменици српски II, 38; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 177. 

Видети и нап. бр. 5. 

 Б
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15 

liorum Nicholich... habuisse et reccepisse a nobili et sapienti viro domi-
no Paulo de Gondula honorabilis rectoris comunis Ragusii dante et sol-
vente nomine pro parte tocius dicti comunis yperperos sexaginta pro 
magarisio unus anni secundum consuetudinеm.26 

 
Превод писма∗ 

 

Од краљевства ми: кнезу и Општини града Дубровника. Хоћемо ли 
вам сваке године писати о Милишином дохотку? Вазда сте га давали и 
оцу му и стрицу. И сваке године дајте му могориш – то је његов доходак. 

Споља: Kнезу и Општини града Дубровника. 
Запис дубровачке канцеларије о исплати могориша: Дана 22. октобра 

1393. Пошто је пресветли господин Дабиша, божијом милошћу славни 
краљ Босне, Рашке и Приморја даровао могориш који ужива од Дубро-
вачке општине племенитој госпођи Станислави и изврсним кнежевима 
Милиши, Вукосаву и Петру, браћи Николић, синовима речене госпође 
Станиславе како се види из овде прикаченог краљевог писма на словен-
ском језику, Божићко Брлић, посланик и слуга раније поменуте госпође 
Станиславе и речених њених синова Николића 〈потврђује〉 да је добио и 
примио од часног и уваженог господина Павла Гундулића поштованог 
кнеза Дубровачке општине који (му) је дао и исплатио у име целе поме-
нуте општине шездесет перпера за једногодишњи могориш у складу са 
обичајем. 

 

Дипломатичке одлике 
 

Писма краља Дабише писана су по устаљеном формулару, па та-
ко сва четири започињу симболичком инвокацијом, на коју се наста-
вља кратка интитулација краљевства ми. По питању инскрипције пи-
сма се нешто мало разликују. Док се у првом и другом наводе кнез, 

                                           
26 Ову одлуку само делимично је донео М. Пуцић, који је погрешно исписао две 

речи, односно имена: Vocaslauich уместо Vocaslau и patеr уместо имена Петер, што је у 
свом прилогу писму исправио још К. Јиречек, а исто читају и М. Динић, као и Ђ. То-
шић. Овде је дајемо према Ђ. Тошићу, који је донео нешто детаљнији испис. – М. Пу-
цић, Споменици српски II, 38 бр. 52; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 234 бр. 244; К. 
Јиречек, Споменици српски, 102 бр. 52–53; M. Динић, Дубровачки трибути (Могориш, 
Светодмитарски и Конавоски доходак, Провижун браће Влатковића), Из српске исто-
рије средњега века, Београд 2003, 722 (прештампано из: Глас СКА CLXVIII (1935) 203–
257); ð. Tošić, Bosanska država, 42, нап. 131 (Div. Can. 30 f. 71, 22. X 1393). 

∗ Редакција превода: Драгана Кунчер.  
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властела и Општина града Дубровника према уобичајном распореду,27 
треће, о потраживању Стонског дохотка адресирано је на кнеза који вла-
да (Дубровником) и на дубровачку властелу, док четврто има најкраћу 
инскрипцију, у којој се наводе само кнез и Општина. Истоветно унутра-
шњим адресама написани су и спољни адреси (I, II, IV), осим у случају 
веровног писма за протовестијара Жору (III), чији је спољни адрес чак 
богатији него унутрашњи, па се тако ту наводе сем поменутих и судије и 
Општина. Такође и епитети у инскрипцији су различити, док су у два (I, 
II) коришћени уобичајни епитети (поштовани и срдачни), у трећем (III) 
је то љубљени, док се у четвртом (IV) не налази никакав епитет.  

Од четири писма само једно садржи промулгацију и то III, које се 
иначе издваја по свом свечанијем облику од осталих и које је једино у 
потпуности и датирано и местом и потпуним датумом. Колико су окол-
ности настанка документа могле да утичу на сам стил истог, посебно је 
видљиво у случају четвртог писма краља Дабише, које се истиче по 
оштром тону краља који захтева да се питање исплате могориша ко-
начно реши (IV). 

Сва четри писма била су и печаћена, два (I, IV) печатним прсте-
ном краља Дабише, а два његовим средњим печатом (II, III). Оба печа-
та владара урађена су према узорима истих његовог претходника кра-
ља Твртка. Остаје нејасно да ли је и ако јесте колико често била пракса 
да се писмо два пута печати. Тако је једно од ова четири писма било за-
печаћено два пута (III), док је на једном восак наливен два пута, али је 
ударен само један печат (II). Оба пута у питању је био типар средњег 
печата краља Дабише (II, III). 

Датум (I). Писмо је датирано непотпуним датумом и местом. У да-
туму су наведени само дан, исписан цифрама – словима глагољице у 
складу са њиховом бројном вредношћу – и месецом који је наведен сло-
вима. Годину писања 1392, која је у потпуности изостављена, одређује 
каснији запис дубровачке канцеларије који нас обавештава да је писмо 
примљено 3. августа те године.28 Као место издавања наводе се Чихови-
ћи у жупи Лушци, у Доњим Крајима, где је тада краљ Дабиша боравио.29  

Датум (II). Писмо нема никакав датум нити је он негде у самом 
писму ближе одређен. Према каснијем дубровачком запису сазнаје се 
да је примљено 21. августа 1392. године. Како је о истом питању писа-
но и претходно писмо, а доходак је исплаћен тек на основу овог, веро-

                                           
27 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 92 (1913) 181. 
28 Видети запис у вези са писмом бр. I. 
29 С. Рудић, Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику, 174–175, нап. 7. 
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ватно је написано у међувремену, односно између примања претходног 
и овог, то јест у периоду од 3. до 21. или 22. августа 1392.30 Како није 
познато где је тада краљ Дабиша боравио није могуће одредити ни ме-
сто његовог издавања.  

Датум (III). Од сва четири писма ово је једино у потпуности дати-
рано и датумом и местом. Приликом навођења датума коришћена је 
стандардна процедура, па су тако дан и година исписани цифрама – 
словима глагољице у складу са њиховом бројном вредношћу – при че-
му је за вредност 90 у одређивању искоришћено грчко слово копа (½),31 
а месец је наведен словима. Овом приликом година је датована од ро-
ђења Христа. Као место издавања наводи се Сутјеска. 

Датум (IV). Као ни друго писмо ни ово није уопште датирано. Пре-
ма дубровачком запису, на основу њега исплаћен je 22. октобра 1393, 
могориш Николићима, што значи да је настало свакако нешто раније. 
Како је познато, око пет дана раније краљ Дабиша издао је писмо Оп-
штини о разрешењу рачуна протовестијара Жорета у двору краљевства 
ми.32 Овако је Дабиша називао свој двор у Сутјесци, у коме је често и 
издавао акта.33 Вероватно да се ту и налазио када је издао ово писмо. 

 
Просопографски подаци 

 

Кнез Станоје Јелашчић, 130 (страна), 3 (ред у издању); 132, 3 – 
Први пут спомиње се као посланик краља Твртка I 1381. године, када 
се јавља у вези са подизањем трибута у Дубровнику, а касније се спо-
миње и као посланик краља Дабише у вези са истим послом.  

Литература: M. Динић, Дубровачки трибути, 734–735, нап. 51. 
Протовестијар Жоре, 134, 5 – Жоре Бокшић (Zorе dе Bochsa). 
Литература: Српски биографски речник III, Нови Сад 2007, 810 

(А. Фостиков, са старијом литературом). 

                                           
30 Видети нап. бр. 14. 
31 А. Фостиков, Повеља краљице Јелене Дубровчанима о укидању царина у Ма-

слинама и Сланом, ССА 5 (2006) 182, нап. 33. 
32 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 179.  
33 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 177; С. Рудић, Повеља краља Стефана 

Дабише кћерци Стани, ССА 4 (2005) 177, 192; исти, Повеља краља Стефана Дабише 
браћи Семковић, ССА 5 (2006) 161. Видети и писмо бр. III. 


