
Стари српски архив, књ. 4, стр. 201–207 
 

 
 

Оригинални научни рад 
УДК 930.2:003.074(497.11)"13"  

УДК 091(=163.41)"1398" 
УДК 347.431(497.5)"13"(093.2) 

Александра Фостиков 
 

АКТ БОСАНСКЕ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ ГРУБЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ РАЧУНА 

ПРОТОВЕСТИЈАРА ЖОРЕ БОКШИЋА 
 

1398, јануар 18. 
 

Босанска краљица Јелена Груба обавештава Дубровачку општину да је са 
њеним подаником, а својим протовестијаром, Жором Бокшићем, сравнила све 
рачуне, као и да јој је он, на име дохотка од коморе и царина у Дријевима и 
Олову, исплатио дуговања. 

 

La reine de Bosnie Jelena Gruba informe la Commune de Dubrovnik que Žore 
Bokšić, sujet de la commune et protovestiaire de Jelena, lui a versé les sommes du-
es au nom des revenus de la chambre et des douanes à Drijeva et Olovo.  
 

По истеку закупа владари су закупцима давали две разрешнице, 
од којих је један примерак ишао Дубровачкој влади, као потврда да је 
њихов грађанин, закупац, измирио све обавезе. На тај начин Влада се 
обезбеђивала да не дође у сукоб са околним владарима, услед несаве-
сног пословања појединца. Том типу дводелних разрешница припада и 
ова Јелене Грубе Дубровнику.1  
 

Ранија издања 
 

М. Пуцић, Споменици српски, књига II, Београд 1862, 41–42 бр. 
57; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, Београд – Срем-
ски Карловци 1929, 242, бр. 254. 

1 Стога је према дубровачком закону из 1341. године одређено да се сва акта о дугова-
њу заведу у општинским књигама – С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, 
Глас СКА 157 (1933) 248–249; А. Соловјев, „Градски закон“ у средњовековној Србији, 
Архив ПДН 16 (1928) 344–346; С. Ћирковић, Осумљичене 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). Повеља о измирењу рачу-
на протовестијару Жори Бокшићу, коју је ово писмо пратило, није сачувана.  
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Разрешница рачуна босанске краљице Јелене Грубе, протове-
стијару Жори Бокшићу, сачувана је у препису2 дубровачког канцелара 
Руска Христофоровића, у серији Diversa Cancellariae.3 Поред текста пи-
сма на истом листу налазе се и запис о преписивању писма сачињен на 
старословенском језику и латински запис о наредби да се писмо реги-
струје. Издање овог документа и пропратних записа приређено је на 
основу снимка који се налази у фонду микрофилмова дубровачке грађе 
Архива САНУ.4 
 

Текст писма и пропратних записа* 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

+ Od g(o)sp(o)gè kralicé svoimý si po~ténim(ý)5 priàtélèmý 
vladúðémú |2| grŠa¹da Dúbrovnika súdiàmý vlastémý i òpkini. 
Damý vamý vidäti za vékè |3| òsvitlànýè sémú ni`é pisan İnomú 
da postavismo razlogý |4| s protovistiàrém(ý) @orétomý na mla-
do6 läto m(ä)s(é)ca génývara ·a×· d(ý)ný |5| podý läti ro`dýstva 
H(ri)s(to)va ·~×·t×·½×·i×·7 läto. I präda namý plýný |6| razlogý òd 
vséga béza výsakoga òbýúzro~énýä i k tomú zaúzésmo |7| ú ré~(é)noga 
protovistiàra òvoi napräda vsé godiðé ðo bi namý |8| imalý pla-
tit(i) do ségaé godú vsé úzésmo òd nèga plýno. Täma |9| hòtämo 
siè po sähý na{ähý listéh(ý) i va{oi priàzni vý|10|zvästitŠi¹ 
èrý primismo òd nèga plýný razlogý òd komorý i òd c(a)riný |11| 
Dräv İskähý i Òlovnähý i inähý vsé kúpno. I k tomú ú nèga za 
r(é)~én İné |12| c(a)riné zaúzésmo vsú plakõ ðo bi namý imalý pla-
titŠi¹ za siè vsé |13| godiðé koè té~é kako è zgora ré~(é)n İno. Pisan-
no ú Bobovýci m(ä)s(é)ca |14| ré~(é)nnoga vý d(ý)ný ·i×·ñ×· podý läti 
kako è zgora ré~(é)nno. 

∗ Редакција издања и превода: Ирена Шпадијер и Татјана Суботин-Голубовић.2 Сам 
Руско је испод преписа забележио да га је регистровао на основу разрешнице краљи-
це Јелене, коју је њен слуга, Твртко Вучетић донео у Дубровник, а на заповест дубро-
вачког кнеза Паскоја Растића (видети даље).      
3 О серији Diversa Cancellariae, видети: Ст. Станојевић, Историја српског народа у 
средњем веку. Књига I. О изворима, Београд 1937, 17–18; Ј. Гелчић, Дубровачки ар-
хив, ГЗМ 22 (1910) 573–578. 
4 Серија Diversa Cancellariae, II–5, ролна бр. 7/5. 
5 Реч po~ténimý М. Пуцић није уопште прочитао. 
6 mlado чита М. Пуцић, а  mado(!) Љ.Стојановић. 
7 ·~×·t×·ü×·i×· чита М. Пуцић, а  .~×.t×.½ ×.i×. Љ.Стојановић и К. Јиречек, Споменици српски, 
Споменик СКА 11 (1892) 103, бр. 57. 
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20 
 
 
 
 
25 

Старословенски запис о регистрацији: 
|15| + À Rúsko logòfétý zapovädýõ mi gŠospo¹dŠi¹na knéza Pas-

koà Rastikà i nègovähý |16| izabranih(ý) vlastélý ispisah(ý) sé 
vrýhú pisan İno òd èdnoga lista |17| koi donés(é) Tvrýtko Vlý-
~étiký òd g(o)sp(o)gè kralic(é), a ~loväký |18| ré~(é)né g(o)sp(o)gè 
kralicé, òpkini dúbrový~ İkoi. 

Латински запис о регистрацији: 
|18| + MCCCLXXXXVIII die XX februarii 
|19| De mandato domini rectoris ser Pasqualis de Resti et suis minoris 

consilii superscripta littera fuit hic |20| superius registrata[...]8 ad 
peticionem. 

 
Превод писма 

 
Од госпође краљице својим поштованим пријатељима, који владају 

градом Дубровником, судијама, властели и Општини, дајем вам да ви-
дите ради бољег разумевања овог ниже написаног, да смо направили 
рачун са протовестијаром Жоретом, на младо лето (на Нову годину?), 
првог дана месеца јануара, у години рођења Христовог, 1398. И предао 
нам је пун рачун од свега без икаквог повода за сумњу и уз то узесмо 
од напред споменутог протовестијара ову напред целу годину што би 
имао платити до ове године, све смо узели од њега у целости. Хоћемо 
стога овим нашим писмом и вашу пријазност известити, да смо прими-
ли од њега пун рачун од коморе и од царина, Дријевске и Оловске и 
других, све скупа. И уз то од њега смо узели плаћање, што се имало 
платити за споменуте царине за целу текућу годину, како је горе спо-
менуто. Писано у Бобовцу, споменутог месеца, на 18. дан, године горе 
споменуте. 

Ја, Руско логофет, по заповести господина кнеза Паскоја Растића и 
његове изабране властеле, исписах од почетка са једног листа, који је 
донео Твртко Влчетић, од госпође краљице, а човек споменуте госпође 
краљице, Општини дубровачкој. 

1398, дана 20. фебруара према заповести господина кнеза Паскоја Ре-
стића и Малог већа, горе написано писмо овде изнад било је регистро-
вано на молбу. 

8 Угласта заграда коришћена је за решавање нечитких делова, уп. ССА 1 (2002) 33 (Н. 
Порчић). 
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Дипломатичке одлике 
 
 Разрешница краљице Јелене Грубе почиње симболичком инво-
кацијом, карактеристичном за босанска и дубровачка писма,9 на коју се 
наставља скраћена верзија интитулације од госпође краљице, а затим 
следи инскрипција у којој се наводе већници, судије, властела и оп-
штина.10 Уместо уобичајне промулгације, да знате, иза инскрипције, 
стоји проширена damý vamý vidäti za vékè òsvitlànýè sémú ni`é pi-
sannomú, која је била у употреби у босанској канцеларији краља Стефа-
на Дабише и за прве владе краља Стефана Остоје.11 После обичне и 
кратке експозиције, у диспозицији се наводе прецизни подаци о закупу 
коморе12 и царина у Дријевима и у Олову, на име којих је протовести-
јар Жоре платио свој дуг краљици Јелени. 

Писмо Јелене писар је датирао позивајући се на гореспоменуте 
месец и годину, односно на датум исплате од стране протовестијара 
Жоре, мењајући само датум дана и додајући место издавања. Годину у 
датуму исплате наводи од рођења Христа, користећи вредност слова из 
глагољице, као и за дане у месецу при чему је за вредност 90 увео грч-
ко слово – копа (½), док месец наводи словима. Ово разрешно писмо 
Јелене Грубе написао је исти непознати писар, који је писао писмо кра-
љице Дубровнику, од 5. марта 1399. године, у ком такође користи копу 
за обележавање броја 90.13  

Записи о регистрацији разрешнице. – Запис о препису овог 
писма почиње симболичком инвокацијом, која се, према дубровачком 
обичају, стављала испред записа о завођењу докумената.14 Пошто се на 
крају преписа налази и запис о наредби да се писмо региструје на ла-
тинском, симболичка инвокација јавља се још једном испред наредбе о 
регистрацији на латинском. Ова два записа дају различите податке. 

9 Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици,  Глас СКА 90 (1912) 85–86, 94. 
10 О инскрипцији босанских владара у писмима Дубровнику, видети: С. Станојевић, 
Студије о српској дипломатици, Глас СКА 92 (1913) 180–183. 
11 С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 94 (1914) 237–238, 241. 
12 Босански краљеви улагали су новац из коморе у трговачка друштва и њоме су 
обично управљали трговци из приморских градова. Стога су Дубровчани били дужни 
да за живота измире рачуне са владарем (видети напред, нап. бр. 1). О комори опшир-
није: ЛССВ, 311–312 (М. Маловић-Ђукић), 596–597 (М. Благојевић); ССА 3 (2004) 
139 (А. Фостиков),  
13 ССА 3, 132, 134, нап. 25, 39 (А. Фостиков). О одликама овог непознатог писара, ви-
дети: G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje srednjeg vijeka, Glasnik ZMS n. s. IV–VI 
(1949–1950) 145–148, 156–157. 
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Док први на старословенском наводи име преписивача и име доносио-
ца писма, и обавештење да је начињен по заповести кнеза Паскоја Рас-
тића и његове изабране властеле, други, латински, наводи датум реги-
страције у књиге (годину и дан римским цифрама, а месец словима), 
као и да је то учињено према заповести господина кнеза Паскоја Ре-
стића и Малог већа,15 на молбу. Молбу за регистрацију, према обичају, 
поднео је Жоре.16 
 

Просопографски подаци 
 

Госпођа краљица, 206 (страна), 1 (редови у издању); 207, 21, 
22 – босанска краљица Јелена Груба (1395–1398), видети радове А. Фо-
стиков и С. Рудић у овом броју. 

Протовестијар Жоре, 206, 4 – протовестијар Жоре Бокшић, ви-
дети: ССА 3 (2004) 135 (А. Фостиков). 

Руско, логофет, 207, 18 – Руско Христофоровић, дубровачки 
канцелар. 

Извори и литература: М. Пуцић, Споменици сръбски I, XXXI–
XXXIV; K. Jireček, Die mittelalterlische Kanzlei der Ragusaner, AfSlPh 
26–2 (1904) 204–206; Ст. Станојевић, Дијак, граматик, нотар, канце-
лар, номик, логотет. Студије о српској дипломатици, Глас СКА 106 
(1923) 59–60. 

Кнез Паскоје Растић, 207, 18, 25 – Паскоје Растић, припадао је 
властеоском роду Растића (Resti, Rasti). Као кнез забележен је 1398. за 
месец јануар. 

Извори и литература: М. Пуцић, Споменици сръбски I, XXXV; О 
породици Растића: И. Манкен, Дубровачки патрицијат у XIV веку I, 
Београд 1960, 385–393.  

Твртко Влчетић, 207, 20 – (Tvrýtko Vlý~étiký, Tvrýdko Vlý~é-
ti}, Tvertco Vucetich, Tuertcho Vocetich) поданик и посланик краљице 
Јелене Грубе. У њено име боравио је у Дубровнику два пута почетком 
марта 1398. године и почетком априла, када је на њено име за ту годину, 
подигао Стонски доходак. О његовој личности нема ближих података. 

Извори и литература: N. Jorga, Notes II, 71; М. Пуцић, Споменици 
српски II, 42 бр. 58–59; К. Јиречек, Споменици српски, 103, бр. 58–59; Љ. 
Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, 243–243, бр. 255–256. 

14 Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици,  Глас СКА 90 (1912) 85–86. 
15 Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас СКА 156 (1933) 65–66. 
16 Видети нап. бр. 1. 
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Установе и важнији појмови 
 

Razlogý, 206, 6, 11 – ratio, onis m. Под речју разлог, подразмевао 
се не само разум или разумевање, већ и рачун.  

Извори и литература: М. Пуцић, Споменици српски II, 41–42, бр. 
57; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I–1, 242, бр. 254; Ђ. 
Даничић, Рјечник из књижевних старина српских дио трећи, Београд 
1975 (фототипија издања из 1863/64), 25–26.  

Царина, 206, 11, 13 – Царина је била један од главних прихода 
владара од трговине. Наплаћивана је на трговима, где се продавала ро-
ба и то само на продату робу. Постојале су и мимоходне царине, које 
су плаћане на робу која се увозила или извозила. Убирање царина 
обично је давано у закуп. 

Литература: ЛССВ, 792–795 (С. Мишић, А. Веселиновић) 
Логофет, 207, 18 – титула преузета из Византије. У надлежно-

сти логотета налазили су се послови везани за издавање и писање јав-
ноправних исправа. Сем руковођења пословима владарске канцеларије, 
логотет је био надлежан и за поштовање старих закона, као и одредби 
из јавно-правних исправа. Али, логотетима или логофетима, називали 
су се радо и словенски писари у Дубровнику, чије су се надлежности 
завршавале у канцеларији Општине.  

Литература: Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, 
Глас СКА 106 (1923) 56, 62–63; ЛССВ, Београд 1999, 369–371 (М. Бла-
гојевић). 
  Човек, 207, 21 – реч човек, означава владаревог поданика. На 
нивоу државе, коришћена је за све поданике, укључујући властелу. 
Припадност је обично означена неким од присвојних придева. И сам 
владар, али и властела тако су називали себи подређене, поверљиве 
слуге, али и другу нижу властелу.  

Литература: A. Babić, Iz istorije srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 
1972, 97; ЛССВ, Београд 1999, 818–819 (Ђ. Бубало). 
 

Топографски подаци 
 

Дријева, 206, 12 – трг и царина Дријева.  
Литература: Ђ. Тошић, Трг Дријева у средњем вијеку, Сарајево 

1987; видети: ССА 2 (2003) 192 (А. Фостиков). 
Олово, 206, 12 – трг и рудник Олово понело је име по квалитет-

ној руди олова која се ту копала. Експлоатација овог рудника започела 
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је у другој половини XIV века. Пре тога носио је име Каменица. Трго-
вином босанским оловом бавили су се осим краља и дубровачких трго-
ваца и домаћи људи, тако да у овом месту није дошло до формирања 
јаке дубровачке колоније.  

Литература: Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјеков-
не босанске државе, Сарајево 1978; С. Ћирковић – Д. Ковачевић-Којић 
– Р. Ћук, Старо српско рударство, Београд – Нови Сад 2002. 

Бобовац, 206, 15 – Град Бобовац, као стоно место босанских 
владара, први пут се јавља у документима у повељи бана Твртка, од 1. 
новембра 1356. године. Сматра се да је утврђен још за Стјепана II Ко-
троманића.  

Литература: P. Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska – stolna 
mјesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću, Sarajevo, 1973; Д. Коваче-
вић-Којић, Градска насеља. 
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