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ПИСМО ДУБРОВАЧКОГ КНЕЗА И ОПШТИНЕ 
БОСАНСКOJ КРАЉИЦИ ЈЕЛЕНИ ГРУБИ1 

 
1395, децембар 27  

 
Општина обавештава босанску краљицу Јелену Грубу да је примила њено 

писмо, послато по слуги Томашу, и да ће јој према обичају и закону, исплати-
ти дуговане трибутe, када потврди повеље ранијих владара Дубровнику.  

 

La commune informe la reine de Bosnie Jelena Gruba qu’elle a reçu sa lettre, 
transmise par l’intermédiaire du serviteur Tomaš, et que, selon l’habitude et la loi, 
elle lui versera les tributs dus lorsqu’elle confirmera les privilèges des souverains 
antérieurs accordés à Dubrovnik. 
 

Дубровачки кнез и Општина упутили су ово писмо босанској 
краљици Јелени, као одговор на њено потраживање,2 да јој се исплати 
заостали доходак.3 Дубровчани су захтевали да им пре исплате, краљи-
ца, као нови владар, потврди старе уговоре.4 

1 О поистовећењу босанске краљице Јелене, удовице краља Дабише, са Грубом, и о 
краљици Јелени, видети: М. Гецић, Прилог босанској историји (1397–1399), ИГ 1–2 
(1953) 55–63; А. Фостиков, Писмо босанске краљице Јелене Грубе кнезу и општини 
дубровачкој и њихов одговор, ССА 3 (2004) 125–140. 
2 Ово писмо Јелене није сачувано. 
3 О обавезама Дубровника према босанским владарима, видети ниже под Установе и 
важнији појмови. 
4 Општина је почела да исплаћује трибуте Стефану Дабиши тек пошто је потврдио ра-
није повеље – M. Динић, Дубровачки трибути (Могориш, Светодмитарски и Конаво-
ски доходак, Провижун браће Влатковића), Глас СКА CLXVIII (1935) 233. М. Динић је 
сматрао да је босанска краљица издала повељу о повластицама истовремено са пове-
љом од 13. маја 1397. године, којом Јелена на захтев Дубровчана укида царине у Ма-
слинама и Сланом, пошто је њен посланик, Гргур Милатовић, месец дана касније, 14. 
јуна, примио светодмитарски и стонски доходак за 1396 – F. Miklosich, Monumenta Ser-
bica, 229–230 бр. CCXX; N. Jorga, Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au 
XVe siècle II, Paris 1899, 70; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, 239–241 
бр. 251–252; M. Динић, Исто, 233–234. По мишљењу С. Ћирковића, Јелена није ни до 
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Ранија издања 
 

М. Пуцић, Споменици сръбски од 1395–1423, књига I, Београд 
1858, 4 бр. 6; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд 
– Сремски Карловци 1929, 238–239 бр. 250.5 

Писмо Дубровачког кнеза и Општине босанској краљици Јелени 
Груби сачувано је у оквиру Русковог кодекса.6 Издање овог документа 
приређено је на основу снимка, који се налази у фонду микрофилмова 
дубровачке грађе Архива САНУ.7  
 

Текст писма∗ 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 

+ Präsvätloi i prävisokoi g(o)sp(o)gi kur Eléni po m(i)l(o)sti 
bŠo¹`ièi kralic(i) Srýblèm |2| Bosnä i k tomú òd vladúðago dú-
brov~kago knéza i òd vsé òpkiné |3| vý vs(é)m smäréno poklonèniè. 
Po Toma{ú slúzä kralèvýstva ti |4| listý va{é m(i)l(o)sti pri-
mismo i ðo namý ré~(é)nni òd strané |5| kralèvýstva ti vélýmä 
múdro i po~téno gov(o)ri ò výs(é)m dobrä razúmäsmo. |6| A sýdi 
g(o)sp(o)gè b(o)gý da namý è sväditélý èrý výskrä{éniõ kralèvý-
|7|stva ti i výsémú ðo ès(tý) vékè i po~téno kralèvýstvo ti mÿ ès-
mo |8| mnogŠo¹ vés(é)li i výzda népristanno molimo gŠospo¹da BŠo¹ga 
svémú tvoritélà |9| da vamý úkräpi i úmno`i kralèvýstvo. A èré 
za dohodýk mi kèmo |10| doslati do va{é m(i)l(o)sti da namý kra-
lèvýstvo ti potvrýdi |11| i úkräpi zapisé i úväté koè smo imali 

краја своје владе издала потврду привилегија. И после свог одласка са власти, она се 
позивала на повељу краља Дабише Дубровнику, од 17. јула 1392. године, на којој се на-
лази њихов заједнички потпис. Њена повеља се не јавља ни на каснијем дубровачком 
попису повеља босанских владара од Твртка I – М. Пуцић, Споменици српски II, Бео-
град 1862, 40–41 бр. 55; К. Јиречек, Споменици српски, Споменик СКА 11 (1892) 103, 
бр.55; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, 172–175, бр. 178; С. Ћирковић, 
Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964, 176, нап. 2–3; ССА 3 (2004) 
133, нап. 30 (А. Фостиков). 
5 О главним карактеристикама ових збирки видети: Енциклопедија српске историо-
графије, Београд 1997, 20–21, 30–31 (Р. Михаљчић), 655–656 (С. Ђирковић). 
6 Налази се у серији Писма и упуства (Lettere e comissioni di Levante I). Ст. Станоје-
вић, Историја српског народа у средњем веку. Књига I. О изворима, Београд 1937, 
335–336. О писмима сачуваним у овој канцеларијској књизи и о Руску Христофоро-
вићу видети: ССА 2 (2003) 186, 188–189 (А. Фостиков). 
7 Серија Lettere e comissioni di Levante, XII¹, ролна бр. 6/I. 
∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер и Татјана Суботин-Голубовић. 
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15 
 
 
 
 
20 
 

s prývom(ý) gospodom(ý) srýbýskom(ý) |12| i s(vé)topo~ivý{im(ý) 
kralèm(ý) Tvrýtkom i potomý s prävisokämý gŠospo¹dŠi¹nomý 
|13| kralèm(ý) Dabi{omý, i túi hokèmo za dohodýk(ý) réki i úvä-
tovati |14| da sé daè sý vsakimý po~ténièm(ý) i zakonomý kra-
lèvýstvú ti |15| kako ga èsmo davali vi{é ré~(é)nimý gŠospo¹-
dŠi¹nú kralõ Tvrýtkú i potom(ý) |16| kralõ Dabi{i. I b(o)g vi 
úmno`i kralèvýstvo.  

|17| + Läto ro`dýstva gŠospo¹da8 Isúsa H(ri)s(t)a tisúðno i tri-
sta i dévétýdésétý |18| i {ésto läto, mŠä¹sŠé¹ca dékémýbrià ·k×· z×· 
d(ý)ný, ú Dúbrovnikú. + 

 
Превод писма 

 

Пресветлој и превисокој госпођи кир Елени, по милости божијој кра-
љици Србије, Босне и к томе од дубровачког кнеза који влада и од целе 
општине, у свему смерни поздрав. По Томашу, слуги краљевства ти 
лист ваше милости примисмо и што је речено од стране краљевства ти 
веома мудро и поштовано говори, све добро разумесмо. А сада госпо-
ђо, Бог нам је сведок, да се много радујемо васкрсу краљевства ти и то-
ме што је краљевство веће и поштовано, и вазда непрестано молимо 
Господа Бога, Творца свега, да вам учврсти и увећа краљевство. Што 
се тиче дохотка, ми ћемо послати вашој милости да нам краљевство ти 
потврди и оснажи записе и увете, које смо имали са првом српском го-
сподом, и светопочившим краљем Твртком, а затим са превисоким го-
сподином, краљем Дабишом и тада ћемо за доходак рећи и обећати да 
се даје са сваким поштовањем и законом краљевству ти, како смо га 
давали горе споменутом господину краљу Твртку, а затим и краљу Да-
биши. Нека вам Бог увећа краљевство.  

Године хиљаду триста деведесет шесте, од рођења Исуса Христа, ме-
сеца децембра, дана 27-ог у Дубровнику.  
 

Дипломатичке одлике 
 

Писмо краљици Јелени Груби, почиње симболичком инвокаци-
јом, којом се одликују босанска и дубровачка писма. Сем тога симбо-
личка инвокација се у овом писму јавља испред датума, као и на крају 

8 Реч gospoda М. Пуцић није уопште прочитао. 

 195 

                                                 



Александра Фостиков 

самог писма, што је још једно од обележја дубровачких писама.9 Ин-
скрипција Пресветлој и превисокој госпођи кир Елени, по милости бо-
жијој краљици Србије, Босне и к томе, карактеристична је по додатку 
к томе, који се први пут јавља у канцеларији краљице Јелене, а касније 
остаје у употреби у босанским повељама.10 Интитулација òd vladúða-
go dúbrov~kago knéza i òd vsé òpkiné, са незнатном разликом, припада 
дубровачком формулару који је Руско увео, при чему користи епитет 
владајући.11 Салутација смерни поздрав наставља се на интитулацију.12 

Након кратке експозиције у којој се спомиње писмо Јелене којим 
је изгледа потраживала дохотке на које је, као легитимни владар Босне, 
имала право у опширној диспозицији, Дубровчани изражавају радост 
због васкрса краљевства,13 али и захтевају да им краљица пре било какве 
исплате потврди привилегије српских и босанских владара.14  

Салутација на крају bog vi úmno`i kralèvýstvo припада најче-
шће коришћеном типу салутација на крају дубровачких писама.15 

Датум. – Ово писмо јасно је датирано годином од рођења Хри-
ста, исписаном као и месец словима, док је дан наведен словима из гла-
гољице и местом издавања. И поред тога истраживачи се нису сложили 
око датирања овог писма. Да је у питању датум наведен у повељи сма-
трао је В. Клаић, ослањајући се на М. Пуцића.16 Први је у исправност 
датума посумњао С. Станојевић, који је ово писмо споменуо у оквиру 
своје студије о датирању у дубровачким документима, дозвољавајући 
могућност да је оно заправо из 1395. године, јер су Дубровчани у неким 
случајевима рачунали нову годину од 25. децембра, а некад од 1. јануа-
ра, не поштујући доследно ниједан принцип.17 Љ. Стојановић изнео је 

9 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 90 (1912) 85–86, 94. 
10 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 92 (1913) 126–127. О 
епитетима пресвети и превисоки, који се користе само у писмима босанским владари-
ма, видети: С. Станојевић, Исто, 172–173. 
11 Нов формулар који Руско употребљава у целини гласи: òdý vladúðagò grada 
Dúbrovnika, knéza vlastélý i òdý výsé òpkiné. С. Станојевић, Исто, 116–119; ССА 2 
(2003) 188–189 (А. Фостиков). 
12 О салутацији у дубровачким писмима, видети: С. Станојевић, Исто, 201–204. 
13 Видети ниже, под Датум. 
14 Видети нап. 4 и под Установе и важнији појмови. 
15 С. Станојевић, Исто, 204. 
16 В. Клаић је за овај податак цитирао М. Пуцића, који није овим питањима посветио 
пажњу, већ је текстове издао према редоследу, без коментара – V. Klaić, Geschichte 
Bosniens, Leipzig 1885, 269–270. М. Пуцић, Споменици сръбски I, 4, бр. 6. 
17 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 132 (1928) 31–32 н.4 
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такође мишљење да је у питању писмо из 1395. године, али је сматрао 
да је овде у питању грешка писара.18 Овоме се противио В. Ћоровић, 
тврдећи да је то писмо Љ. Стојановић без икаквог разлога датовао у 
1395. годину, пошто је и само датирано 1396,19 док је датирање Љ. Сто-
јановића прихватио M. Динић.20 Ипак, само писмо није анализирано, а 
управо оно сâмо сведочи да је заправо из 1395. године.  
 После смрти краља Стефана Дабише 8. септембра 1395. годи-
не,21 према Ђаковачком уговору, Дабишу је требало да наследи краљ 
Жигмунд Луксембуршки. Ипак, до тога није дошло. Почетком новем-
бра краљ Жигмунд је боравио у Срему, близу босанских граница, веро-
ватно покушавајући да оствари своје право на круну Босне. У то време 
у Дубровнику се чуло о постојању два табора босанске властеле, за и 
против Жигмунда. На челу његових противника налазио се Јурај Ради-
војевић, присталица и зет краљице Јелене. Краљ Жигмунд забринут за 
свој положај у Угарској, који није био сигуран због напуљског супар-
ника Ладислава, вратио се из Срема у Будим, не прешавши у Босну да 
помогне својим присталицама. Тада је на престо ступила Јелена, у свој-
ству удовице краља Дабише.22 Истовремено са овим догађајима текла 
је и преписка Јелене Грубе са Дубровником око питања трибута које је 
Општина била дужна да даје босанским владарима. Још 30. октобра 
град је одбио да исплати могориш Николићима, тврдећи да је тај дохо-
дак до тада даван босанским владарима, а не њима.23 Нешто касније, 
након сређивања односа у Босни и њеног проглашења за краљицу, 22. 
децембра, одлучено је да се на потраживање краљице одговори да ће 
јој бити послани поклисари како би потврдила повеље претходника, 

18 Љ. Стојановић је сматрао да треба да стоји péto уместо {ésto läto. Ово мишљење 
засновао је на чињеници да се ово писмо налази код М. Пуцића под бројем 6, то јест 
између писма бр. 5 од 7. децембра 1395. године и бр. 7 од 28. марта 1396 – Љ. Стоја-
новић, Старе српске повеље и писма I–1, 238–239 бр. 250. 
19 В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940, 354. 
20 M. Динић, Дубровачки трибути, 234. 
21 М. Пуцић, Споменици сръбски I, Примедбе (на крају) I, бр. 6; С. Ћирковић, Исто-
рија Босне, 174.  
22 С. Ћирковић, О Ђаковачком уговору, ИГ 1–4 (1962) 3–10; Исти, Историја Босне, 
174–177, нап. 2–3. О Ђурђу Радивојевићу видети: ССА 3 (2004) 135–136 и рад С. Ру-
дића у овом броју. 
23 M. Динић, Дубровачки трибути, 218. Дубровчани су вероватно покушавали да од-
годе било какву исплату на име краљице Јелене, пошто је у то време ситуација у Бо-
сни била неизвесна. 
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као и да ће јој након тога исплатити дуговане трибуте,24 а 13. јануара, 
следеће 1396. године, могориш је на основу писма Јелене дат Николи-
ћима.25 
 У овом смислу написано је и ово писмо краљици, датовано 27. 
децембром 1396, речима скоро идентичним одлуци од 22. децембра 
1395. године. Да оно потиче од децембра следеће, 1396. године, било 
би необично да у њему пословни и прецизни Дубровчани уопште не 
спомену спорне царине у Маслинама и Сланом, које постају актуелне у 
односима краљице Јелене и Дубровника још пре средине августа 1396. 
и то остају све до 13. маја 1397. године, када Јелена издаје повељу о 
њиховом укидању.26 Сем ових чињеница, у прилог оваквом датовању 
сведоче речи Општине упућене Јелени, о радости због васкрса краљев-
ства. Овакве учтиве честитке имале би смисла само после проглашења 
Јелене за легитимну владарку, али не и годину дана после.  
 

Просопографски подаци 
 

Краљица Еленa, 198 (страна), 1 (ред у издању) – краљица Јеле-
на Груба (1395–1398), видети напред, нап. бр. 1 

Слуга Томаш, 198, 4 – Томаш Станојевић (Toma{ Stanoévi}, 
Thomas Stanoeuich) „слуга укућни“ и посланик краљице Јелене Грубе. 
У име краљице боравио је у Дубровнику и другом половином новем-
бра 1397. године, када је на њено име подигао и светодмитарски и 
стонски доходак. О његовој личности нема ближих података.  

24 М. Пуцић, Споменици сръбски I, Примедбе I бр. 6; М. Петерковић, Исписи из Ду-
бровачког архива за XIV и XV век, Архив Историјског института САНУ, Откупи, ку-
тије 24–26 (даље: М. Петерковић, Исписи) кутија 24., Везе са Босном, лист 42; кутија 
25., Финансије, лист 19; M. Динић, Дубровачки трибути, 234; видети и нап. бр. 4. Ис-
пис ове одлуке (Reformationes 30, f. 84), коју ми је уступио С. Ћирковић, гласи: Se-
cunda pars est de respondendo eidem regine quod mittemus ad eam (прецртано: amb. no-
strum) ad firmandum pacta predecessorum cum promissione tributorum solitorum. 
25 N. Jorga, Notes II, 58; M. Динић, Дубровачки трибути, 219. 
26 Дана 18. августа 1396. одлучено је да се Ђурђу Радивојевићу на име краљице ис-
плати трибут за 1395. годину, али и да се у одговору нагласи да јој убудуће неће бити 
дат, ако не укине спорне царине и не потврди повеље претходника – N. Jorga, Notes 
II, 61; М. Петерковић, Исписи, кутија 25., Финансије, лист 18; видети и нап. бр. 4. Ис-
пис ове одлуке (Reformationes 30, f. 90), коју ми је уступио С. Ћирковић гласи: Non 
intendimus modo aliquo per tempora futura dare dictum tributum, et cum verbis ad hec 
convenientibus ut arrengatum est, et confirmat povelyas et franchicias nostris et nobis con-
cessas per predecessores suos et juret illas observare. 
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Извори и литература: М. Пуцић, Споменици сръбски I, 4 бр. 6; 
Исти, Споменици српски II, Београд 1862, 41, бр. 56; К. Јиречек, Споме-
ници српски, Споменик СКА 11 (1892) 103, бр. 56; Љ. Стојановић, Ста-
ре српске повеље и писма I–1, 238–239, 241, бр. 250, 253; M. Динић, Ду-
бровачки трибути, 234. О значењу речи слуга укућни видети: A. Babić, 
Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1972, 97.  

Краљ Дабиша, 199, 15, 18 – краљ Стефан Дабиша (1391–1395), 
литературу видети у: ССА 3 (2004) 135 (А. Фостиков); рад С. Рудића у 
овом броју.  
 

Установе и важнији појмови 
 

Прва српска господа, 199, 13 – Овај појам односи се на српске 
владаре из династије Немањића, којима су Дубровчани давали трибуте: 
могориш, као надокнаду за винограде на српској територији, за који 
нема података коме је прво исплаћен (први пут се спомиње у повељи 
краља Радослава (1228–1234) Дубровнику 1234. године), светодмитар-
ски доходак, непознатог порекла, који се први пут спомиње за краља 
Владислава (1234–1243), а који су српски владари, од краља Уроша I 
(1243–1276) примали као стални доходак, у износу од 2 000 перпера, и 
стонски, исплаћиван од времена краља Душана (краљ 1331–1345; цар 
1345–1355), после његове повеље од 22. јануара 1333. године, о уступа-
њу Приморја од Стона до Дубровника и острва Посредњице Општини, 
у висини од 500 перпера. Српски стонски доходак цар Душан је даро-
вао Светоарханђеловском манастиру у Јерусалиму 1350. године, а по-
четком XVI века преусмерен је светогорским манастирима, Хиландару 
и Светом Павлу, који су га уживали све до почетка XIX века.  

Литература: M. Динић, Дубровачки трибути, 208–239; V. Trip-
ković, Oko „ustupanja“ Stona i Pelješca Dubrovčanima (1326–1333), ИГ 1 
(1963) 39–60; Историја српског народа I, Београд 1981, 343–344 (С. 
Ћирковић), 512–513 (Б. Ферјанчић); М. Живојиновић, Светогорци и 
стонски доходак, ЗРВИ 22 (1983) 165–206; ЛССВ, 746–748 (Р. Михаљ-
чић); ССА 2 (2003) 140 (Ђ. Бубало). 

Dohodýk, 198, 11 – Бан Стјепан II Котроманић (1322–1353), који 
је као господар Хума полагао право на Стон, 15. фебруара 1333. године 
издао је повељу о уступању Стона Дубровнику, сличну повељи цара 
Душана од 22. јануара 1333, али са испуштањем Приморја од Стона до 
Дубровника и острва Посредњице, такође за надокнаду у висини од 
500 перпера. Од владавине краља Твртка I, босански краљеви добијали 
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су од Дубровчана и већ споменуте (видети горе) две врсте трибута: мо-
гориш и светодмитарски доходак. Краљу Стефану Дабиши Општина је 
почела да исплаћује трибуте, тек пошто је потврдио раније повеље. 
Могориш је Дабиша уступио породици Николића 1392. године, која га 
је добијала и за време краљице Јелене Грубе. Преостала два дохотка 
исплаћивана су директно босанским владарима.  

Литература: С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске 
државе, 92; V. Foretić, Povijest Dubrovnika do 1808. I, Zagreb 1980, 91–
92; ИСН I, 512–513 (Б. Ферјанчић). Осталу литературу, видети горе под 
Прва српска господа.  
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