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КОТОРСКА И ДУБРОВАЧКА АРХИВСКА ГРАЂА 
О ДРОБЊАЦИМА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

У историјској литератури је познато да су Дробњаци учествовали у ка- 
раванској трговини која је повезивала Дубровник и Котор са градовима у 
унутрашњости Србије.1 Тако су они често као поносници пролазили кроз 
Пљевља и пљеваљски крај или су, пак, на други начин утицали на привред- 
ни живот у пљеваљској обаласти у средњем веку. Треба истаћи да су се неки 
истакнути појединци из Дробњака временом обогатили тргујући и да су се 
потом населили у пљеваљском крају. Ту су наставили и даље да се баве кре- 
дитним и другим уносним пословима. Један од њих је био Скоровој Вокшић 
са својим синовима. Његов најстарији син Стјепан помиње се 1477. годи- 
не као старешина џемата у нахији Милешева. Летње станиште овог катуна 
било је  у Хранчу, данас Ранче, област која се простире између Пљеваља и 
Пријепоља. У дубровачким изворима помињу се двојица синова Скоровоја 
Вокшића, што значи да су били добро познати у Дубровнику, а помињу се 
и као кућне старешине у поменутом катуну.2 Истакнути трговци из Дробња- 
ка почињу да се насељавају и у суседном Пријепољу, једном од транзитних 
центара у трговачком промету.3

'М . ДиниЋ,ДубровачкакараванскатрГовина,Српскеземљеу средњем веку, Београд 1978, 
320, 324; С. Ћирковић, П ријепољ еу средњем веку, Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукоса- 
вљевића III, Пријепоље 1976, 216, нап. 21; Б. Храбак, Пословни људи Полимља (1350-1700), 
Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића III, Пријепоље 1976, 245; Ђ. Петровић, 
ПрилоГ познавању Пријепоља у  касном средњем веку, Симпозијум Сеоски дани Сретена Ву- 
косављевића VIII, Пријепоље 1980, 166-167; Д. Динић-Кнежевић, Тканинеу привреди сред- 
њовековноГ Дубровника, Београд 1982, 65-66; М. Маловић-Ђукић, Дробњаци у  караванској 
трЈовини П олим љ ау средњем веку, Милешевски записи 2 (1996) 25-32.

2 Б. Храбак, Прошлост Пљеваља по дубровачким документима до почетка X VII столећа, 
ИЗ 1-2(1955) 14;М . Маловић-Ђуки f\, Дробњак под турском влашћу у  X V  веку, Гласник Зави- 
чајног музеја 2, Пљевља2001, 117 127.

3Б. Храбак, Пословни људи Полимља (1350-1700), 245.
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У овом раду покушаћемо да се осврнемо на вести из грађе у Историј- 
ском архиву у Котору и Хисторијском архиву у Дубровнику које пружају 
драгоцене податке о Дробњацима. Архивска граћа у Историјском архиву у 
Котору сачуванаје делимично заХ1У век (1326-1337. и 1395-1400. године), 
док су за XV век архивске вести систематичније и садржајније. То су, пре 
свега, вести из судско -  нотарских списа XV века које нас обавештавају о 
власима Дробњацима, њиховом учешћу у кредитној трговини у Котору, као 
и о трговачкој делатности између Котора с једне, и Полимља, с друге стране. 
Которски извори на известан начин допуњују дубровачке архивске вести, 
које су бројније и садржајније, о учешћу Дробњака у кредитним пословима 
у Котору и Дубровнику.

Помени о Дробњацима у архивској грађи у Историјском архиву у Кото- 
ру налазе се расути у око десетак судско -  нотарских књига. Прве вести о 
Дробњацима доноси друга которска судско -  нотарска књига која обухвата 
око непуних пет година XIV века. То је грађа која говори о залозима, депози- 
тима, односно покладима које су остављали Дробњаци код познате которске 
властеле. Двојица Дробњака са браћом и синовима истог дана и исте године, 
1. марта 1399, оставили су поклад у Котору код властелина Дапка Василија 
Бизанти од 14 сребрних појасева тежине 48,5 фунти и 9 унчи и 6 тацни те- 
жине 10 фунти и других сребрних ствари (две кутије и две перле) тежине 10 
фунти. Дробњаци су понекад сребрне појасеве залагали у Котору за новац 
или робу.4 Вредне помена су још оне судско -  нотарске књиге у којима има 
података о Дробњацима: књига V, VI, VII, IX, X, XIV, књига 149 и друге. Од 
горе поменутих нотарских књига издваја се по разноврсности и обиму грађе 
о Дробњацима књига VII, која обухвата време од 1436-1442 и књига 149. То 
су подаци који говоре о Дробњацима као познатим трговцима сољу, оловом, 
тканинама и другом робом између Котора с једне, и Полимља с друге стра- 
не средином XV века. Они су, бавећи се трговином, стекли капитал и добро 
били познати у Котору где се јављују као јемци својим сународницима и 
другим трговцима у граду.

Потребно је нагласити да је архивска грађа у судско -  нотарским књига- 
ма у Историјском архиву у Котору већим делом прегледана, исписана и сни- 
мљена. Олакшавајућа околност јесте, што су архивске вести из которског 
архива о Дробњацима углавном преведене у облику регеста, неке и тран- 
скрибоване захваљујући напорима Риста Ковијанића. Ристу Ковијанићу мо- 
же се само понекад замерити код неуспеле транскрипције појединих личних

4ИАК, S N H f o lM \ , 1 III 1399; l l fo l .548, 7 XII 1445; R. Kovijanić, Pomeni crnogorskihple- 
mena u kotorskim spomenicima (XIV-XVI vijek) II, Titograd 1974, 173, 176-177.
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имена и презимена.5 Такође, Ковијанићеви закључци о везама Дробњака са 
другим црногорским племенима нису утемељени у историјским изворима.6

Архивски извори о Дробњацима разасути су у више серија у Хисториј- 
ском архиву у Дубровнику. Дубровачка архивска грађа углавном се односи 
на крај XIV и на XV век. Најбројније вести о Дробњацима налазе се у ду- 
бровачкој серији задужења (Debita Notariae) из XV века. То су важни подаци 
о кредитној трговини Дробњака у Дубровнику у првој половини XV века. 
Такође има доста података и у серији тужби ван града Lamenta de Foris. Зна- 
чајни подаци о Дробњацима налазе се у серијама дубровачке канцеларије и 
нотаријата Diversa Cancellariae и Diversa Notariae. Спорадични подаци могу 
се наћи и у другим серијама дубровачког архива.

Када сам својевремено радила у Хисторијском архиву у Дубровнику, 
сакупљајући грађу о другим темама, истовремено сам прикупљала сигна- 
туре и о Дробњацима. Правила сам исписе из горе наведених дубровачких 
серија надајући се да ћу то касније снимити кад се будем одлучила да пи- 
шем студију о Дробњацима. Морам овде да истакнем и да се захвалим оним 
колегама од којих сам добила одређени број сигнатура из Хисторијског ар- 
хива у Дубровнику.То су, пре свих, моје драге колеге и пријатељи покојна 
др Ружа Ћук, др Ћуро Тошић и други. Наравно, услед објективних окол- 
ности, и немогућности да даље истражујем у Хисторијском архиву многе 
дубровачке серије остале су до краја непрегледане, а прикупљене сигнатуре 
нису снимљене. То су оне дубровачке серије које обухватају велики времен- 
ски распон и садрже обиље значајних података: Lamenta de Foris, Diversa 
Cancellariae, Diversa Notariae и друге. Даља истраживања биће усмерена ка 
проналажењу нових вести из архивске грађе у Хисторијском архиву у Ду- 
бровнику, било непосредним или посредним путем. То би допринело бољем 
упознавању трговачкое делатности оних трговаца из Дробњака, који су се 
посебно истакли у првих десетак година владе Стефана Вукчића-Косаче. 
Били су то пре свих: Радман Петковић, Жур Стјепановић, Градислав Кова- 
чевић, Брајан Тохољевић и други. Сви они понаособ са новим архивским 
сазнањима добиће заслужене појединачне биографске осврте. То су подаци 
који се углавном налазе у серијама дубровачке канцеларије и нотаријата (Di- 
versa Cancellariae и Diversa Notariae). Нешто грађе има и у другим серијама 
дубровачког архива.

Према томе, може се закључити да архивска грађа пре свега из Дубро- 
вачког и Которског архива и турски пописи из друге половине XV века омо- 
гућују да боље упознамо пословну делатност, не само познатих трговаца из 
Дробњака који су деловали, како смо навели, у 30-им и 40-им годинама XV

5 R. Kovijanić, Pomeni crnogorskih plemena II, 173-180.
6 R. Kovijanić, Pomeni crnogorskih plemena II, 174, 176-179.



МАРИЦА МАЛОВИЋ-ЋУКИЋ

века, већ и њихових сродника, који након пада Дробњака под турску власт 
постају турске спахије.

Исто тако потребно је  на основу нових сазнања нешто више рећи о ма- 
теријалној култури влаха Дробњака. Из которске архивске грађе сазнаје се 
да су појединци из Дробњака наручивали код которских златара да им пра- 
ве сребрне појасеве. Неки од њих су касније остављали сребрни појас као 
залог или депозит код которског патрицијата, као што смо навели. Истина, 
которске вести не обавештавају нас о врсти појасева које су им правили 
которски мајстори. Познато је  да је велики број златара, односно мајстора 
у Котору био страног порекла (из Базела, Италије, Дубровника и других ме- 
ста). Према томе, може се са сигурношћу говорити о страним утицајима у 
Котору, пре свега западним. Нема вести о томе да ли су ти појасеви имали 
неко специфично обележје, које би их везивало искључиво за Дробњак. У из- 
ворима се само наводи од чега се правио сребрни појас, то јест врста и тежи- 
на сребра (фино сребро) и цена за рад која је  углавном износила око 5 фун- 
ти за сваку фунту израђеног сребра. Још се каже да мајстор ср.ебрни појас 
треба да изради својом руком према договореном начину обраде (secundam 
formam facture inter eos contractam).7 У другом случају два брата Вокшића 
из Дробњака поручила су код тројице которских златара средином децембра 
1437. да им направе два сребрна појаса према показаном узорку (duas cingu- 
las argenti fini ad monstram sibi datam ).8 Ми овде не знамо о каквој мустри-мо- 
делу је реч. Међутим, потребно је и нагласити да су Дробњаци поседовали 
доста велики број сребрних појасева које су остављали као поклад или залог 
у Котору и Дубровнику. Осим тога, Дробњаци су сребрне појасеве често 
правили код которских златара, који су углавном били странци настањени у 
Котору, као што смо рекли. Све то говори да је сребрни појас био важан део 
ношње богатих слојева (трговаца) у Дробњаку. Дробњаци су поручивали 
код которских златара углавном врсту појаса који се назива центура (centu- 
ra), и најчешће је  био од сребра или злата које је  било постављено на кожу 
или свилу.9 Према стилским особинама ти појасеви су вероватно припадали 
српским појасевима, који су припадали византијском културном кругу. И 
код израде сребрних појасева које су поручивали Дробњаци код которских 
мајстора вероватно су видљиви утицаји истока и запада.

У историјској науци има мишљења да се у Дробњаку израђивала одређе- 
на врста накита („огрлице-на словенски начин“).ш Овде се ради о врсти огр- 
лице од бисерних украса израђених на српски начин донетих из Дробњака

1SN VII fol. 324, 15 X11 1441; R. Kovijanić, Pomeni crnogorskih plemena II, 175.
8 SN  VI fol. 261, 14 X1 1437; R. Kovijanić, Pomeni crnogorskih plemena  11,179.
9Б. Радојковић, Накит код Срба о дX IIдо  kraja XVIII века, Београд 1969, 149, 152.
'°SN  VII fol.678, 16 XII 1443; R. Kovijanić, Pomeni crnogorskih plemena II, 180.
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у Котор." Међутим, нисмо сигурни да се огрлица правила баш у Дробњаку. 
Без обзира да ли је  огрлица израђена у Дробњаку или не, као и велики број 
сребрних појасева које су правили и поседовали људи из Дробњака, они су 
учествовали било непосредним или посредним путем у ширењу материјал- 
не културе са истока у Котору у првој половини и средином XV века. Огрли- 
ца је  израђена на српски начин и речито говори о утицају истока у Котору, 
док је утицај запада био евидентан скоро у свим сферама живота и рада у 
граду. По инвентарима појединаца виде се утицаји запада и истока у граду.

Дробњаци су као и други власи правили одређену врсту покривача одно- 
сно простирки који су се називали склавине (sclavina vlaceschescha, sclavina 
vlachsca, schiavina morovlascha, schiavina murlacha).12 Склавине су ce прави- 
ле од домаће вуне са платненим преплетом у селима и катунима на Балка- 
ну.13 Главни снадбевачи склавинама јадранског подручја били су власи из 
ближег и даљег залеђа. Тако су тројица влаха из катуна Дробњака склопили 
уговор са Мартином Ђорђићем из Дубровника 7. фебруара 1376. године о 
изради склавина. Према уговору власи из Дробњака примиће од поменутог 
Мартина 320 литара вуне, од које треба да направе 8 склавина-покривача, од 
тога 4 покривача припашће Мартину, а преостала 4 комада задржаће за себе 
као цену за њихов рад. Рад ће бити обављен за око месец дана.14 Наведени 
уговор речито говори да су се склавине правиле у Дробњаку.

На крају можемо закључити да се архивске вести о Дробњацима налазе 
расуте у многим серијама дубровачког и которског архива. То су подаци ко- 
ји говоре о учешћу Дробњака у кредитној трговини у Дубровнику и Котору 
и другим облицима трговачког пословања у средњем веку. Настојаћемо да 
прикупимо нову архивску грађу, пре свега из Хисторијског архива у Дубров- 
нику и из турских пописа из друге половине XV и почетка XVI века и тако 
употпунимо пословне биографије трговаца из Дробњака и њихових сродни- 
ка, који се јављају као турске спахије након пада Дробњака под турску власт. 
На тај начин добићемо јаснију слику о економској моћи влаха Дробњака у 
средњем веку. Такође, сваки нови податак је  драгоцен који помаже у расве- 
тљављању материјалне културе Дробњака.

11 Историја Црне Горе II/2, 275 (И. Божић).
12 V. Han, La culture materielle des Balcans au тоуеп age a travers la documentation des archi- 

ves de Dubrovnik, Balcanica III (1972) 188.
13 Ђ. Петровић, Простирке u покривачи, Лексикон српског средњег века, Београд 1999,

,4Diversa Cancellariae (Div. Canc.) XXIV  fol. 107’, 7 II 1376; V. Han, нав. дело, 188.
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МАРИЦА МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ

Marica Malović-Djukić

ARCHIVAL SOURCES FROM KOTOR AND DUBROVNIK ABOUT 
DROBNJAKS IN THE MIDDLE AGES

Summary

The archival notes about Drobnjaks are scattered in many series o f Kotor 
and Dubrovnik archives. They show the role of Drobnjaks in dealing on credit in 
Kotor and Dubrovnik and in the other forms of trade in the Middle Ages. We will 
endeavour to collect new archival material from Dubrovnik in the first place and 
from Turkish register books of the second part of the XV century and to fulfill 
so business biographies of Drobnjak merchants and their relatives who become 
Turkish spahis after falling under the Turkish rule. In this way, we will get clearer 
view on vlachs Drobnjaks economic power in the middle ages. New information 
also is valuable and helps to enlighten material culture of Drobnjaks.
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