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 По истеку закупа владари су закупцима давали две разрешнице, од којих је 
један примерак ишао самом закупцу након завођења, а други дубровачкој 
влади, као пропратно писмо-потврда да је њихов грађанин, закупац, измирио 
све обавезе. На тај начин дубровачка влада се обезбеђивала да не дође у су-
коб са околним владарима, услед несавесног пословања појединца. Том типу 
дводелних разрешница припадају и ова два акта краља Дабише, о разрешењу 
рачуна његовог протовестијара, Дубровчанина Жоре Бокшића.  
 I Босански краљ Стефан Дабиша, заједно са властелом и краљицом Јеленом 
издаје разрешницу рачуна Жори Бокшићу, на име његовог закупа царина и 
комора за време краља Твртка I, као и за време своје владавине. Истом разре-
шницом своди и рачуне са Жоретом, на име вршења дужности протовестија-
ра. Рачун се издаје закључно са потраживањима до 29. септембра 1393. 
 II Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да је са 
њеним подаником, а својим протовестијаром Жором Бокшићем, сравнио све 
рачуне, о чему је и издао разрешницу Жори, у име свог претходника краља 
Твртка I и у своје. 

 

 A l’échéance d’un bail, les souverains de Bosnie délivraient aux fermiers, sujets 
ragusains, deux quittances dont l’une destinée à ces derniers, et la seconde aux 
autorités de Raguse, en tant que lettre-confirmation attestant que leur sujet s’était 
acquitté de toutes ses obligations. Les autorités de Raguse veillaient ainsi à préve-
nir la survenance de tout conflit avec les souverains des régions alentours, à la suite 
d’indélicatesse de quelque individu. C’est à ce type de double quittance qu’apparti-
ennent ces deux actes du roi Dabiša, faisant état du règlement du compte de son 
protovestiaire, le Ragusain Žore Bokšić. 
 I le roi de Bosnie Stefan Dabiša, avec ses seigneurs et la reine Jelena, delivre une 
quittance donnant décharge à Žore Bokšić, au titre de la ferme de la douane et de la 
komora (trésor) sous le règne du roi Tvrtko Ier, ainsi que sous son propre règne. 
Par cette même quittance, il clôt tout compte avec Žore, au titre de l’exercice de 
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l’activité de protovestiaire. Cette quittance est délivrée pour solde de tout compte à 
la date du 29 septembre 1393. 

II Le roi de Bosnie Stefan Dabiša informe la commune de Raguse qu’il a 
clôt tous ses comptes avec le sujet de cette dernière, et son protovestiaire, Žore 
Bokšić, comme l’atteste la quittance délivrée à Žore au nom de son prédécesseur 
Tvrtko Ier et en son nom. 

 
I Разрешница краља Стефана Дабише 
протовестијару Жорету Бокшићу 

 

1393, септембар 29. 
 

Опис и ранија издања 
 

Разрешница рачуна босанског краља Стефана Дабише, протове-
стијару Жори Бокшићу, сачувана је у препису1 дубровачког канцелара, 
Руска Христофоровића, у серији Diversa Cancellariae,2 књ. 30, f. 75v–
75r. Поред текста повеље на истим листовима налазе се и два записа. 
Изнад текста на латинском језику је запис о наредби да се повеља реги-
струје и препише, док се испод на старословенском поново налази за-
пис о наредби регистрације. Издање овог документа приређено је на 
основу дигиталног снимка преписа повеље начињеног у Државном ар-
хиву Дубровника.3  

М. Пуцић, Споменици српски II (фототипско издање допуњено 
регистром, Београд 2007), 38–40, бр. 54; К. Јиречек, Споменици српски, 
(фототипско издање допуњено регистром, Београд 2007), 103 бр. 54; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, (фототипско издање допуњено реги-
стром, Београд 2006), 177–178, бр. 183. 

                                           
1 Према дубровачком закону из 1341. године, одређено је да се сва акта о дугова-

њу заведу у општинским књигама. Након регистрације оригинал је предаван закупцу, у 
овом случају Жори Бокшићу – С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас 
СКА 157 (1933) 248–249; А. Соловјев, „ Градски закон“ у средњовековној Србији, Ар-
хив ПДН 16 (1928) 344–346: С. Ћирковић, Осумњичене повеље кнегиње Милице и де-
спота Стефана, ИЧ 6 (1956) 140–143, 145–146; ЛССВ, 793 (А. Веселиновић); ССА 1 
(2002) 37–39, нап. 7 (Н. Порчић); ССА 2 (2003) 11–14 (исти); ССА 4 (2005) 201, нап. 4 
(А. Фостиков). Видети и писмо бр. II. 

2 О серији Diversa Cancellariae, видети Ст. Станојевић, Историја српског наро-
да у средњем веку. Књига I. О изворима, Београд 1937, 17–18; Ј. Гелчић, Дубровачки 
архив, ГЗМ 22 (1910) 573–578.  

3 Снимак нам је путем електронске поште доставио колега др Ненад Векарић, 
из Завода за повјесне знаности у Дубровнику, на чему му се срдачно захваљујемо. 
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Текст повеље са пропратним записима∗ 
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1393 a di ultimo de octubrjo. |2| Hic proxime subsequentem de man-
dato domini rectoris ser Pauli de Gondulla et eius Minoris |3| consilii per 
Ruschum scribanum sclavicum registrata fuit in slavicho prout |4| scripta 
erat sequens povelglia et gratia concessa per dominum Regem Bossine 
domino Zorre |5| de Bochsa eius prothovestiario, que4 povelia portata fuit 
et presentata dicto domino |6| rectori et eius Мinori consilio per Radosla-
vum Semchovich hominem dicti regis et |7| habita pro autentica. 

|8| + Va imé òtca i s(i)na i s(vé)toga d(ú)ha aminý. Stéfaný Da-
bi{a m(i)l(o)stiõ b(o)`iòm(ý) |9| kral(ý) Srýblèm(m), Bosni, Pri-
moriõ, Hlým(ý)sci zémli, Dolýnim(ý) Kraèm(ý), Zapadnim(ý) |10| 
stranam(ý), Úsorä, Sòli i Podräniõ. Da è vidŠi¹mo vsakomÚ ~lo-
väkÚ komÚ sé |11| podoba da égda gŠospo¹dý bògý milosrýdno pri-
ni~é sý vi{nihý visotý svoègò |12| b(o)`s(ý)stva i präzrä na mé 
svoègò raba i Ú~ini mé naslädnika vý zémlàh roditélý |13| i pra-
roditélý na{ih. Po prästavlèni privisokago gŠospo¹dŠi¹na brŠa¹ta 
na{égo |14| starý{ago gŠospo¹dŠi¹na Stéfana Tvrýtka isýpralàè 
pravila vý bŠo¹godarovanýnih(ý) mi |15| zémlàhý pa~é `é dälé vla-
sti i prämaè dostoiné òd(ý) nih(ý) razlogé. I bÚdÚkõ mi |16| vý 
plýni drý`avi zgora r(é)~énih(ý) zémalý i tagda pridé prädý kra-
lèvýstvom(ý) mi výzlõblèni i srýd~ni |17| pa~é `é värýni slÚga 
kralèvýstva mi gŠospo¹dŠi¹ný @oré DÚbrový~aniný na{ý protovi-
stiàrý |18| i mòli srýd~no i Úmilèno kako da bi smo òd nèga prä-
m(i)li razlogé òd nègové vlasti |19| protovistiàräné i paki ðo è 
drý`lý c(a)riné i komoré za r(é)~énoga brŠa¹ta na{égò Stéfana |20| 
Tvrýtka ali sÚ koè iné kÚpýnè bilé a ili5 s nami ali sý r(é)~é-
nim(ý) kralèm(ý) Tvrýtkòm(ý) |21| i miì vidävý{é nèga värýnÚ 
slÚ`ýbÚ i smisýlivý{é nègové podobné pro{nè i molbé |22| svä-
tòm(ý) kralèvýstva mi vlastélý koi týda bähÚ vý dvori kralèvý-
stva mi koi sÚ |23| zdola pisani sýtvorä m(i)l(o)stý kralèvýstvo 
mi i sý b(o)golõbimòm(ý) gospoiom(ý) bŠo¹godarova|24|nýnòm(ý) 

                                           
∗  Редакција издања и превода: И. Шпадијер, Т. Суботин-Голубовић и С. Ћир-

ковић.  
4 Иза que налази се прецртано: porra. 
5 iné погрешно чита М. Пуцић, Споменици српски II,  39. 
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mi kralicòm(ý) kur(ý) Élänòm(ý) r(é)~énomÚ protovistiàrÚ réko-
smo mÚ prämŠi¹ti razlogý |25| i präda namý vasý kÚpýno plýný i 
òbilat razlogý òd vséga ðo è Ú r(é)~énoga kralà |26| Tvrýtka drý-
`alý koè godi c(a)riné kÚplè i komòré i paki tako è ðo è Ú nasý 
|27| drý`lý komòré i c(a)riné i na{Ú kÚkõ do dana{nèga Mihòlà 
d(ý)né òd vséga namý |28| präda pravi plýni i òbilatý òboi kÚpno 
razlogý kako pravi i värýni slÚga |29| prädý kralèvýstva mi vla-
stéli i vlastéli~iki i miì vidévý{é nègové r(é)~éné |30| razlogé i 
istinýné i pravé prämismo è kako è dostoino za pravo i za plýno 
ni~im(ý)ré |31| né ðrýbé ni präro~ýné ni Úzrò~ýné i zato sämi na-
{imi listými r(é)~énoga proto|32|vistiàra òd vséga òsvobaämo i 
òsvobodismo i nègovÚ détýcÚ vikÚ väkoma |33| i paki vidévý{é 
tÚi nègovÚ värýnostý Ú~inismo mÚ na vlastitÚ m(i)l(o)stý kra-
lèvý|34|stva mi i taki { nim(ý) Úvätý Ú~inismo da ðo gòd é òd 
sélÚ Ú na{oi kÚki òpralà |35| ali koè c(a)riné i komòré drý`alý 
napräda ali ðo è prägè drý`lý da ga òd toga nitýkòr(ý) |36| né 
ima pitati nädnoga razloga Ú DÚbrovnikÚ ni zvati izý DÚbrovni-
ka na razlogý |37| ni nèga ni nègòvÚ dätýcou Ú väki nä miì ni 
na{ý poslädni ni kto inopléménýnik(ý) |38| éré ga Ú vsém(ý) òslo-
bodismo i blgoslovismo za nègòvÚ värnÚ slÚ`ýbÚ nèga i nègòvÚ 
|39| däcÚ Ú svädo~ýstvo na{ih(ý) vlastélý bana Ivani{a, voèvodé 
Hrývoà, tépa~iè |40| Batalà, knéza Priboä, knéza Dobroslava, Õrý-
à Stäpanikà, Õrýà Radivoèvikà, |41| Iko~a voèvodé, Pétra Pav-
lovikà. Tko l(i) bi vi{é pisanýno isýhranilý ali prätvorilý |42| 
da näma ò~ýstä méõ pravédnici vý d(ý)ný súdni pisa Êoma{ý lo-
gòfétý po zapovädi |43| kralèvýstva mi m(i)s(é)ca6 sékýtémbrià 
vý ....k× ê×.    d(ý)ný òd ro`éstva Hrästova lätý ·~‚·t ‚·½ ‚·g‚· läta. 

|44| À Rúsko s(i)ný méðra Kristofala läkara l〈og〉òfétý7 dú-
brový~ki pisah sé vrýhÚ pisano |45| ko donésé Radoslavý [émýko-

                                                                                                           
6 О рашчитавању скраћенице за месец, видети: А. Фостиков, Четири писма бо-

санског краља Стефана Дабише Дубровачкој општини, у овој свесци, нап. бр. 4. 
7 Услед оштећења данас се уопште не види о, док је од слова г видљива само 

усправна црта. Читање ова два слова доносимо према М. Пуцић, Споменици српски 
II, 40, и Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 178. 
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viký òd gŠospo¹dŠi¹na kralà bosanýskoga a po zapovädi gŠospo¹dŠi¹-
na knéza |46| Pavla GúnýdÚlikà i nègòva izébranoga väkà. 
 

Превод повеље 
 

Последњег дана октобра, 1393. Овде испод следи по заповести го-
сподина ректора, сер Павла Гундулића и његовог Малог већа, од Руска, 
словенског скрибана, повеља која следи заведена је на словенском како 
је и написана и милост дата господина краља Босне господину Жори 
Бокшићу, његовом протовестијару. Повељу је донео и предао спомену-
том господину ректору и његовом Малом већу Радослав Шемковић, 
човек споменутог краља, која је и аутентична. 

У име Оца, Сина и Светога духа, амин. Стефан Дабиша, божијом 
милошћу краљ Србима, Босне, Приморја, Хумске земље, Доњих Краја, 
Западних страна, Усоре, Соли и Подриња да је знано сваком човеку ко-
ме приличи, да када господин Бог милосрдно гледа са узвишених виси-
на свога божанства и погледа на мене, раба свога, и учини ме наслед-
ником у земљи родитеља и прародитеља наших по смрти превисоког 
господина старијег брата нашег, господина Стефана Твртка и одржавао 
поредак у богодарованим ми земљама делећи још и власти и преузима-
јући достојне од њих рачуне. Будући ми у целокупној држави горе спо-
менутих земаља, и тада ми приђе, пред краљевство ми веома љубљени 
и срдачни, штавише верни слуга краљевства ми, господин Жоре Ду-
бровчанин, наш протовестијар и замоли срдачно и покорно да од њега 
примимо рачун о његовој власти протовестијарској и опет што је др-
жао царине и коморе за споменутог брата нашега, Стефана Твртка, или 
које су друге заједно биле или са нама или са споменутим краљем 
Твртком. И ми видевши његову верну службу и разумевши његова ва-
љана мољења и молбе светом краљевству ми, са властелом, која је тада 
била у двору краљевства ми, која је доле потписана, учини милост кра-
љевство ми са богољубљимом госпођом, богодарованом ми краљицом, 
кир Јеленом споменутом протовестијару. Рекосмо му да примамо ра-
чун и он нам предаде све укупно пун и обиман рачун за све што је др-
жао за споменутога краља Твртка, које год царине укупно и коморе, и 
исто тако што је за нас држао, коморе и царине и нашу кућу до дана-
шњег Михољдана, од свега нам преда исправан пун и обиман свеуку-
пан рачун, као прави и верни слуга пред краљевством ми. Властела и 
властеличићи и ми, видевши његове споменуте рачуне истините и тачне, 
примисмо их како је и достојно и право у целини без штете прерочне 
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или узрочне.8 И зато овамо нашим повељама споменутог протовестија-
ра од свега ослобађамо и ослободисмо и његову децу за век и векова. И 
пошто увидесмо такву његову верност учинисмо му властитом мило-
шћу краљевства ми и такав са њим уговор учинисмо да што год од сада 
у нашој кући управља или које царине и коморе држао убудуће, или 
што је раније држао, да зато нико не тражи да полаже рачун у Дубров-
нику или да га зову из Дубровника због рачуна, ни њега ни његову де-
цу за увек, ни ми ни наш последњи, ни који иноплеменик, јер га у све-
му ослободисмо и благословисмо за његову верну службу, и њега и ње-
гову децу. Сведоџба наше властеле бана Иваниша, војводе Хрвоја, теп-
чије Батала, кнеза Прибоја, кнеза Доброслава, Ђурђа Стјепанића, Ђур-
ђа Радивојевића, Икоча војводе, Петра Павловића. Ко ли више написа-
но исхрани9 или погази да нема удела међу праведницима на судњи 
дан. Писа Томаш логотет, по заповеди краљевства ми, месеца септем-
бра, двадесет деветог дана, 1393. године од рођења Христовог. 

Ја, Руско, логотет дубровачки, син мештра лекара Кристофала, пре-
писах све писано од почетка, што је донео Радослав Шемковић од го-
сподина краља босанског, по заповеди господина кнеза Павла Гунду-
лића и његовог изабраног већа.  

 
II Писмо краља Стефана Дабише Дубровачкој општини 
о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића 

 

1393, октобар 15. 
 

Опис и ранија издања 
 

Писмо краља Стефана Дабише Дубровнику сачуванo је у ориги-
налу. Данас се чува у Државном архиву Дубровника.10 Према опису ко-
ји је дао Г. Чремошник, писмо је исписао логотет Томаш Лужац, који 
је написао и разрешницу Жори. Било је запечаћено црвеним воском на-
ливеним на крајеве трака, на који је притиснут типар средњег Дабиши-
ног печата промера 3 цм. Споља, испод адресе, налази се каснији запис 
дубровачког канцелара Руска. Истим печатом осим овог документа 
                                           

8 Изрази прерочне и узрочне нису познати из других реченица и контекста и 
стога није познато њихово значење. 

9 Није познато тачно значење, али према контексту је јасно да је нешто нега-
тивно као и израз погази. 

10 Према Љ. Стојановићу оригинал се чува у Дубровнику у књизи Divеrsa 
Cancеllariaе за 1391. годину – Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 179. На приложе-
ној фотографији документа виде се следеће ознаке 23 1393 D.C. 30.  
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краља Дабише, од 15. октобра 1393, била су запечаћена још три акта 
истог краља, повеља о потврди привилегија Дубровчанима од 17. јула 
1392. и два писма Општини у вези са дохоцима, једно од пре 21. авгу-
ста 1392. и једно од 18. фебруара 1393.11 

М. Пуцић, Споменици српски II, 36–37, бр. 49; К. Јиречек, Спомени-
ци српски, 102, бр. 49; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 179, бр. 184. 

Издање овог документа приређено је на основу фотографије пи-
сма краља Дабише из Архива Историјског института у Београду.12 

 

Текст писма∗ 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 

+ Kral(è)výstva mi po~ténimý i lõbovnim(ý) präàtélèm(ý) kné-
zú i vlastélém(ý) i òpý}ýini grŠa¹da |2|    Dúbrovnika daémo vamý vi-
diti po sihý na{ih listih ä kral(ý) Stéfaný Dabi{a s moimi |3|    
vlastéli prämismo razýlogý òd na{éga slúgé a va{éga gra`danina 
gŠospo¹dŠi¹na protovistiàr(a) |4| @orété òd vsih cariný komor(ý) 
kúpalý ðo é drý`alý za gŠospo¹dŠi¹na brata mi starý{ago kral(a) |5| 
Stéfana Tvrýtka. I paki ðo é ú nasý drý`alý kú}õ na{ú i cariné i 
komoré i |6| iné kúpýné òdavséga prämismo pravi plýni i òbilati 
razýlogý òboé kúpan(ý). |7| I vidivý{é tú négovú slú`ýbú i virú 
ú~inismo mú povélõ svobodýnú i pod |8| úvitý milostý pod na{ú vi-
sú}õ pé~atý. I zato molimo vasý kako priàtélè |9| {to poslasmo 
rŠé¹~énú povélõ po na{émý ~lov(ä)kú po Radosavú [émýkovi}õ prä-
mivý|10|〈{é õ〉13 izýpi{ité õ ú va{ih statútihý zakonomý va{imý 
a izýpisavý{é präda|11|dité õ vý domý rŠé¹~énoga prŠo¹tovistiàra. 

 

                                           
11 К. Јиречек, Споменици српски, 102, бр. 49; G. Čremošnik, Bosanske i humske 

povelje srednjeg vijeka II, GZM n. s. IV–V (1949–1950), 144–145 бр. 30; P. Anñelić, 
Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1970, 33, Т. VII бр. 11; ССА 6 
(2007) 175–176 (С. Рудић); A. Фостиков, Четири писма босанског краља Стефана 
Дабише Дубровачкој општини о босанским дохотцима, писма бр. II и III. Овај печат 
користила је и његова жена и наследница на престолу, краљица Јелена Груба (видети 
А. Фостиков, исто). 

12 Збирка фотографија коју је снимио В. Мошин, бр. 44. 
∗ Редакција издања и превода: И. Шпадијер, Т. Суботин-Голубовић и С. Ћир-

ковић. 
13 {é õ{é õ{é õ{é õ читају М. Пуцић, Споменици српски II, 37, и Љ. Стојановић, Повеље и 

писма I–1, 179. Данас сe на фотографији види само део од слова {{{{ и слова õ õ õ õ. 
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15 
 
 
 
20 

|12| + pisano vý dvorä kral(è)výstva mi  
|13| mŠi¹sica okýtúbra :é× ì×: d(ý)ný. 
Споља: + Kralvý(s)tva mi po~ténim(ý) i lõbovnim(ý) präàté-

lèm knézú vlastélém i òpý}ýini grad Dúbrovn(i)ka 
Ниже на адресном пољу: Primih na .l÷ a×. dný mäséca òkýtÚvrià 

po RadoslavÚ [émýkovikõ.14 
 

Превод писма 
 

Од краљевства ми поштованим и љубљеним пријатељима: кнезу и 
властели и Општини града Дубровника, дајемо вам да видите овим на-
шим писмом да смо ја, краљ Стефан Дабиша и моја властела примили 
рачун од нашег слуге, а вашег грађанина, господина протовестијара 
Жорете, од свих царина и комора скупа што је држао за господина бра-
та ми старијег краља Стефана Твртка. И исто тако за (оно) што је за нас 
држао: нашу кућу и царине и комору и од свега тога примили смо ис-
праван, пун и исцрпан рачун укупно за обоје. И увидевши такву њего-
ву службу и веру, учинили смо му повељу слободну и под обећањем 
милост под нашим висећим печатом. И зато молимо вас, као пријате-
ље, да поменуту повељу, коју смо послали по нашем човеку, Радославу 
Шемковићу, по примању препишете према вашем закону у статуте, а 
исписавши је да је предате у дом споменутог протовестијара. 

Писано у двору краљевства ми, месеца октобра на 15-ти дан. 
Споља: Од краљевства ми поштованим и љубљеним пријатељима: 

кнезу, властели и Општини Дубровника. 
Ниже: Примљено на 31. дан месеца октобра по Радославу Шемко-

вићу. 
 

Дипломатичке одлике 
 

(I) Повеља краља Дабише Жори Бокшићу написана свечаним сти-
лом, по много чему посебна, почиње коришћењем обе инвокације, као 
што се то често чинило у Дубровнику, али изгледа да није било нео-
бично ни у Босни, симболичке и вербалне, од којих је за ову последњу, 

                                           
14 Спољни адрес и запис о датуму приспећа доносимо према М. Пуцић, Споме-

ници српски II, 36, и Љ. Стојановић, Повеље и писма, I–1, 179. У заградама су дате 
разлике у њиховом читању.  



Два документа краља Дабише о разрешењу рачуна Жорета Бокшића 

 149 

узета она из старог босанског формулара, пореклом из Византије.15 Од-
мах у наставку налази се пуна интитулација краља Дабише, која је из-
гледа остала у употреби до краја његове владавине,16 на коју се надове-
зује нешто шира промулгација, која се у том облику јавља и у дубро-
вачким документима.17 Након промулгације долази део повеље, који би 
се могао назвати експозицијом, у коју је уметнута интервенција, али 
чији почетак се заправо састоји од дела који можемо условно назвати 
аренгом на који се наставља интервенција, којој следи права експози-
ција. Тај део текста у коме се приповеда о доласку Дабише на власт, 
након смрти његовог претходника, у појединим сегментима изгледа 
као скраћена верзија аренге у повељи краља Дабише о потврди повла-
стица Дубровнику, од 17. јула 1392,18 у којој су остали делови о Богу са 
небеса, који је погледао на земљу и учинио Дабишу новим праведним 
владаром.19 Како је обе ове повеље писао логотет Томаш Лужац,20 мо-
жда му је баш ова од 17. јула послужила као један од узора, па је тако 
из ње преписао и поједине делове аренге. Саму интервенцију Станоје 
Станојевић убраја у ретко сачуване примере, у којима је дестинатар 
предузима сам за себе лично.21 Након прилично опширне експозиције 
богате историјским чињеницама и одлуке о разрешењу рачуна у диспо-
зицији, долази листа од девет сведока,22 а затим и кратка санкција, коју 

                                           
15 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 90 (1912) 78, 86–

87, 91. 
16 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 92 (1913) 126; 

ССА 4 (2005) 178 (С. Рудић); ССА 5 (2006) 163 (исти). Као део интитулације јавља се 
и име Стефан – D. Lovrenović, Na klizištu povijesti. Sveta kruna ugarska i Sveta kruna 
bosanska 1387–1463, Zagreb – Sarajevo 2006, 452–453. 

17 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 94 (1914) 237. 
18 ССА 6 (2007) 174 (С. Рудић).  
19 Мотив Бога који је сишао на земљу са небеса да прогласи новог владара за 

свог посланика у краљевству уобичајан је за аренге – С. Станојевић, Студије о српској 
дипломатици, Глас СКА 94 (1914) 213–214, 225. Мотив владара који дели правду јавља 
се у босанским повељама у време краља Твртка I. Према С. Станојевићу спада у експо-
зицију – С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 96 (1920) 45.  

20 ССА 6 (2007) 172–173, 181–182 (С. Рудић). Видети и напред.  
21 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 96 (1920) 10. 
22 У листи сведока налазе се један поред другог бан Иваниш Хорват, пристали-

ца напуљског краља и војвода Хрвоје, од недавно присталица краља Жигмунда – С. 
Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 173. Сам број 
сведока говори о свечаности и значају саме разрешнице. Док је овде набројано њих 
девет, скоро све тада познате личности или њихови заступници, у разрешници Драгоју 
Гучетићу наводе се свега четири ручника и сведока и то све особе из ближе краљеве 
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чини анатема, која садржи осим уобичајног израза потворити23 и гла-
гол исхранити24 којом се истиче да ће кривце стићи казна на судњи 
дан.25 На крају се налазе и име писара повеље, логотета Томаша, као и 
наредба да се повеља запише. 

За разлику од свечане повеље Жори, пропратно писмо Дубровни-
ку (II) почиње само симболичком инвокацијом на коју се наставља 
кратка интитулација, на коју се надовезују промулгација, а затим и са-
жета експозиција у којој је дат скраћен опис догађаја из експозиције 
разрешнице Жори. И кратка диспозиција такође је суштина из диспози-
ције разрешнице. Уместо списка сведока који се наводе у главном делу 
разрешнице, овде се при крају налази короборација, у којој је истакну-
то да је на повељу ударен наш висећи печат, односно средњи типар 
краља Дабише.26 Повељу Дубровнику Дабиша завршава молбом Ду-
бровнику, да се разрешница Жори, коју је послао након њене регистра-
ције, преда у његов дом. 

Датум (I). Повеља је датирана само датумом, приликом чијег 
навођења је коришћена стандардна процедура, па су тако дан и годи-
на исписани цифрама – словима глагољице у складу са њиховом број-
ном вредношћу, при чему је за вредност 90 у одређивању искоришће-
но грчко слово копа (½),27 а месец је наведен словима. Иако није наве-
дено место издавања у оквиру датума, сматрамо да је у питању Сутје-
ска, где је у то време вероватно Дабиша боравио. Како сазнајемо из 
експозиције до интервенције Жоре дошло је у двору краљевства ми 
(I, 22), који краљ наводи као место издања у оквиру датума свог дру-
гог акта (II, 12).28 
                                                                                                           
околине, као и у другој исправи разрешници Драгоју од истог дана, у којој се набра-
јају њих петорица – Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 170–171; М. Благојевић, Др-
жавна управа, 148–150. О сведоцима видети под Просопографски подаци. 

23 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 100 (1922) 10, 13–
14, 17, 32–35 

24 Облик овог глагола јавља се у појединим дубровачким повељама из каснијег 
времена, у периоду од 1429. до 1454. године – С. Станојевић, Студије о српској ди-
пломатици, Глас СКА 100 (1922) 9–10. Видети и нап. бр. 9. 

25 Овакав мотив у санкцији налази се и у повељама српске канцеларије. С. Ста-
нојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 100 (1922) 43–44. 

26 О печату видети напред, под описом документа бр. II. 
27 А. Фостиков, Повеља краљице Јелене кнезу и општини дубровачкој о укида-

њу царина у Маслинама и Сланом, ССА 5 (2006) 182, нап. 33. 
28 А. Фостиков, Четири писма босанског краља Стефана, видети писмо бр. IV, 

као и о датуму истог под Дипломатичке одлике. О двору у Босни: С. Ћирковић, Двор и 
култура у босанској држави, Работници, војници, духовници, Београд 1997, 435–445. 
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Датум (II). Повеља је датирана местом и непотпуним датумом, у 
коме се наводе само дан и месец, исписани као и у претходном случају 
– дан словима глагољице у складу са њиховом бројном вредношћу, а 
месец словима. Годину издања не доноси ни додатни запис дубровачке 
канцеларије. Ипак, исти запис бележи као датум примања 31. октобар, 
а као доносиоца писма истог Радослава Шемковића, који је истог дана 
1393, како сазнајемо из латинског записа (I) донео и разрешницу Жори. 
Као место издања наведен је двор краљевства ми, односно Сутјеска.29 

На крају, остало је још да се укаже да су ова два акта специфична 
по свом утицају на старију историографију, која је на основу истих до-
нела поједине закључке, како о сродству краља Дабише са краљем 
Твртком,30 тако и о наглом опадању централне власти и дезинтеграцији 
босанског краљевства још у време краља Дабише.31  

 
Просопографски подаци 

 

Како је већи број личности добро познат па и више пута помињан 
у претходним бројевима ССА, при чему је давана и литература, овде 
није посебно обрађен, већ је у таквим случајевима упућено на раније 
бројеве. 

                                           
29 Видети изнад под Датум (I). 
30 Ово су два једина акта краља Дабише у којима Твртка назива својим стари-

јим братом. О томе, као и о разним комбинацијама о сродничким односима ова два 
владара видети: С. Ћирковић, Историја, 170; ð. Tošić, Bosanska država u vrijeme vla-
davine kralja Dabiše, 16–20, Библиотека одељења за историју на Филозофском факул-
тету у Београду, магистарска теза у рукопису IS MR 264; С. Рудић, Повеља краља 
Стефана Дабише кћерци Стани, ССА 4 (2005) 180, нап. 15. О значењу назива брат: 
Лексикон српског средњег века, Београд, 1999, 63 (Р. Михаљчић); М. Благојевић, 
Сродствена терминологија и друштвена хијерархија у средњовековној Србији, Збор-
ник Етнографског Музеја у Београду (2001) 115–124. 

31 Спомињање милости коју је Дабиша учинио са властелом протовестијару Жо-
ри, као чињеницу о примању рачуна истог заједно са властелом, Михаило Динић је 
сматрао једним од доказа за нагло срозавање централне власти одмах после смрти 
Твртка I – М. Динић, Државни сабор средњевековне Босне, Из српске историје средње-
га века, Београд 2003, 247 (први пут објављено 1955). Ипак, како је то С. Ћирковић по-
казао, до таквог слабљења централне власти, као и до заснивања посебних феудалних 
области дошло је тек крајем прве деценије ХV века – С. Ћирковић, Русашка господа. 
Босански великаши на путу еманципације, Работници, војници, духовници, 312–316. 
Стога овакав помен тада присутне властеле у двору која се јавља и у улози сведока пре 
говори о свечаности и значају саме разрешнице. Видети напред, нап. бр. 22. Није по-
знато из којег разлога се сва ова властела налазила на двору краља Дабише у то време. 
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Ѕer Pauluѕ dе Gondulla, Павле Гундулић, 143 (страна), 2 (ред у 
издању); 145, 61 – члан чувене и једне од најугледнијих породица ду-
бровачког патрицијата, син Жива Павла Гундулића. Спомиње се у из-
ворима у периоду од 1372. до 1416. Током тог периода често је послом 
боравио у Венецији, а од децембра 1387. налази се на функцији кнеза 
редовно из године у годину. Бавио се извозом олова и бакра, а трговао 
је и кожом, крзном и тканинама.  

Литература: И. Манкен, Дубровачки патрицијат у XIV веку, Бео-
град 1960, 272–276. 

Ruschus, Руско, 143, 3; 144, 58 – позната личност, Руско Христо-
форовић, дубровачки канцелар, видети ССА 4 (2005) 205 (А. Фостиков) 

Rex Bossine, rex, краљ босански, 143, 4, 7; 145, 60 – односи се на 
краља Стефана Дабишу.  

Жоре Дубровчанин, Zorre de Bochsa, 143, 5, 21; 147, 5 – протове-
стијар Жоре Бокшић, видети: А. Фостиков, Четири писма босанског 
краља Стефана Дабише Дубровачкој општини, у овој свесци. 

Radoslavus Semchovich, Радослав Шемковић, 143, 6–7; 144, 59; 
147, 12; 148, 21 – припадник породице Семковића, видети ССА 5 (2006) 
166 (С. Рудић) 

Бан Иваниш, 144, 51 – Иваниш Хорват (умро 1394), мачвански 
бан 1376–1381, брат загребачког бискупа Павла Хорвата и присталица 
напуљског краља. Средином 1391. краљ Ладислав га је именовао за свог 
главног намесника у Угарској. Био је у добрим односима са краљем 
Твртком I. Са краљем Дабишом одржавао је такође добре односе бар до 
издавања ове повеље. До разлаза међу њима дошло је пре почетка јуна 
1394, када су већ били у отвореном непријатељству. Ову ситуацију иско-
ристио је краљ Жигмунд да истисне Хорвате из њиховог упоришта у До-
бору, након чега су и заробљени, вероватно другом половином јуна 
1394, а затим је бан Иваниш и погубљен.  

Литература: F. Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić, Zagreb 1902, 
36–101; С. Ћирковић, О „Ђаковачком уговору“ , ИГ 1–4 (1962) 3–10; С. 
Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе; P. Engel, The Re-
alm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary 895–1526, London – 
New York 2001, 195–202; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи краји. Крајина сред-
њовековне Босне, Београд 2002, 73–74, 80–81; D. Lovrenović, Na klizištu 
povijesti. Sveta kruna ugarska i Sveta kruna bosanska 1387–1463, Zagreb – 
Sarajevo 2006, 40–76. 
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Војвода Хрвоје, 144, 51–52 – војвода Хрвоје Вукчић Хрватинић, 
видети: ССА I (2002) 122 (Р. Михаљчић); ССА 2 (2003) 190 (А. Фости-
ков); ССА 6 (2007) 177 (С. Рудић). 

Тепчија Батало, 144, 52 – Батало Шантић, зет Хрвоја Вукчића, 
видети ССА 4 (2005) 184–185 (С. Рудић). 

Кнез Прибоје, 144, 52 – кнез Прибоје Масновић, ССА 1 (2002) 123 
(Р. Михаљчић); ССА 4 (2005) 184 (С. Рудић); ССА 5 (2006) 166–167 (С. 
Рудић). 

Кнез Доброслав, 144, 52 – Добросав Дивошевић, видети ССА 1 
(2002) 123 (Р. Михаљчић); ССА 6 (2007) 178–179 (С. Рудић). 

Ђурађ (Јурај) Стјепанић, 144, 52–53 – под овим именом није по-
знат из других извора. Под варијантом овог имена познат је Гргур Стје-
панић, велики кнез, вероватно брат Хрватина Стјепанића, родоначелни-
ка Хрватинића, који се спомиње 1329/1330, и 1357. Како је у питању ве-
лики хронолошки размак вероватно да није иста личност у питању. О 
Гргуру Стјепанићу видети: ССА 3 (2004) 27, 29 (Ј. Мргић-Радојчић). 

Ђурађ (Јурај) Радивојевић, 144, 53 – босански властелин и зет 
краља Дабише и краљице Јелене (средина ХIV века – после 1409). Ви-
дети: ССА 3 (2004) 135 (А. Фостиков); ССА 4 (2005) 182–183 (С. Ру-
дић); ССА 5 (2006) 169 (С. Рудић); Српски биографски речник III, Нови 
Сад 2007, 612–622 (А. Фостиков). 

Војвода Икач, 144, 53 – Икач је био пореклом славонски племић, 
син Иктора, који је имао поседе у Орљави и Провчи у Пожешкој жупа-
нији. Припадао је присталицама и сарадницима породице Хорвата, ста-
рих противника краља Жигмунда. Према мишљењу С. Ћирковића за 
босанског краља прогласио се 1396. године после битке код Никопоља. 
Исте године убиле су га Жигмундове присталице.  

Литература: С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске др-
жаве, 176, нап. 4. 

Петар Павловић, 144, 53 – босански кнез и војвода Петар Павло-
вић. Након смрти оца, Павла Раденовића, 1415. преузео је вођство у по-
родици. Погинуо је 1420. у борби са Турцима. Појава Петра Павловића 
у овом документу изазвала је дилеме у новијој историографији у вези 
са његовом идентификацијом, па тако Е. Куртовић сматра да је овде у 
питању неки други Петар Павловић, пошто је немогуће да је још тада 
носио титулу војводе. Међутим, титула војводе у овом документу од-
носи се на Икача. На овај податак скренуо ми је пажњу професор Сима 
Ћирковић, на чему му се захваљујем. 
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Литература: ð. Tošić, Vojvoda Petar Pavlović. Prilog istoriji Bosne 
početkom XV vijeka, JIČ 1–2 (2001) 35–46; С. Рудић, Властела Илирског 
грбовника, Београд 2006 (према регистру); E. Kurtović, Dileme oko titule 
vojvode u srednjovjekovnoj Bosni, Godišnjak ANUBiH knj. 36, Centar za 
Balkanološka istraživanja knj. 34, Sarajevo 2007, 243–261.  

Логотет Томаш, 144, 55 – Томаш Лушац, видети: ССА 4 (2005) 
188–189 (С. Рудић). 

Мештар и лекар Кристофал, 144, 58 – отац Руска Христифоре-
вића, видети изнад. 

 
Установе и важнији појмови 

 

У претходним бројевима Старог српског архива већ су објашњава-
ни појмови dominus, господин, гоcпођа, passim (ССА 1–3, 5, 6, према ре-
гистрима); протовестијар, власт протовестијарна, 143, 5, 21, 23; 144, 
41; 147, 5, 14 (ССА 1, 3, 5); слуга, 143, 20; 144, 37; 147, 4 (ССА 3–5); 
кнез, 144, 52 (ССА 1–6); кнез у Дубровнику, 143, 26; 145, 61; 147, 1 (ССА 
1, 2); властела у Дубровнику, 147, 2 (ССА 2); Мало Веће, Изабрано ве-
ће, Consilium minor, 143, 2, 6; 145, 61 (ССА 1, 6); повеља, pove(g)lia, 143, 
4, 5; 147, 12 (ССА 1–5); gratia, 143, 4 (ССА 1, 6); човек, 143, 7; 147, 12 
(ССА 5); брат, старији брат, 143, 15; 147, 6 (ССА 1 ,6); разлог, 143, 18, 
23; 144, 32, 33, 37, 38, 47; 147, 4, 9 (ССА 4); царина, 143, 24; 144, 34, 35, 
45; 147, 7 (ССА 4, 5); комора, 143, 24; 144, 34, 35, 45; 147, 8 (ССА 3); 
верна служба, 143, 26; 144, 50 (ССА 1–6); властела, 143, 28; 144, 37, 51; 
147, 4 (ССА 1–6); милост, 143, 29; 144, 43; 147, 10 (ССА 1–6); кућа, 144, 
35, 45; 147, 7 (ССА 6); властеличићи, 144, 38 (ССА 4, 5); лист, 144, 41; 
147, 3 (ССА 3); бан у Босни, 144, 51 (ССА 5, 6); војвода, 144, 51, 53 
(ССА 1–6); тепчија, 144, 52 (ССА 1–5); логотет, 144, 55–56 (ССА 1–6); 
вера, 147, 9 (ССА 1, 2, 3). 

Ѕcribanus sclavicus, 143, 3 – један од назив за шефа српске канце-
ларије у Дубровнику. 

Литература: С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас 
СКА 106 (1923) 56–57. 

Грађанин, 147, 4 – назив за становника града, који се највише ко-
ристио за житеље приморских градова, тако да обухвата све социјалне 
категорије. 

 Литература: ЛССВ, 126–127 (С. Ћирковић) 
Служба, 147, 9 – скуп свих обавеза које је владар или обласни го-

сподар захтевао и очекивао од непосредно потчињених поданика. Че-
сто се јавља у изразима са:, почтена, права, добра.  
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Литература: ЛССВ, 676–678 (Ђ. Бубало) 
Повеља слободна, 147, 10 – Помен овог термина сачуван је у 

свега четири докумената. Према писму бана Твртка Дубровачкој оп-
штини од 20. септембра 1355, подразумевао је два засебна документа о 
истом питању, од којих је, судећи по начину печаћења, један био ва-
жнији и свечанији.  

Извори и литература: Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 72, 170, 
179, 205; Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 
161 (1934) 6, 13. 

Статути, 147, 13 – Овде је реч о општинским књигама. Видети 
нап. бр. 1. О појму статут: ЛССВ, 702–703 (Ж. Бујуклић) 

Ваш закон, 147, 13 – Овде је реч о дубровачком закону из 1341. 
године, видети нап. бр. 1. О појму закон: ЛССВ, 205–206 (С. Шаркић).  

 


