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ДЕЛАТНОСТ КОТОРСКОГ ВЛАСТЕЛИНА И ТРГОВЦА 
ПЕТРА БУГОНА (БУГОНОВА) У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIV ВЕКА

Петар Бугон ступа на пословну и јавну сцену у Котору 1326. године 
као зрео послован човек. Већ крајем 1326. јавља се као способан и успешан 
трговац. Он улази већ током 1326. године у кредитне и трговачке посло- 
ве, не само са Которанима и суседним Дубровчанима, већ и са познатим 
трговцима из Венеције. Када се родио Петар Бугон нема вести. О Петровом 
детињству и раној младости извори ћуте. Оба брата, Петар и Тома Бугон, 
истовремено ступају на јавну и пословну сцену у Котору. Петар се бавио 
трговачким пословањем и склапао је мешовита трговачка друштва са својим 
сународницима. Дубровчанима и Млечанима. Захваљујући успешном бав- 
љењу трговином стекао је велики капитал, који је улагао у непокретну имо- 
вину у Котору и Србији. Он је, као сви велики трговци, истовремено давао 
и узимао кредите, посебно онда када му је био потребан готов новац да би 
га инвестирао у робу. Петар се јавља у Котору у улози повериоца, јемца и 
дужника. Трговао је сољу, металима (сребром и оловом) и другом робом.

Пословао је најчешће са Которанима и то са онима који су се бавили 
посредничком трговином између Србије и Венеције у двадесетим и триде- 
сетим годинама XIV века. Петрови пословни партнери били су браћа Бућа, 
Никола и Михо, Трипун и Павле Бућа, Марин Мекша, Бисте Примути, Гргур 
Гиманој, Мате Абрамов и други.

Петар и Гргур Гиманој из Котора склопили су уговор крајем маја 1327. 
године о куповини соли са једним трговцем из Задра. Према уговору треба- 
ло је да им трговац Крешо Маринов довезе из Задра у Котор у јулу месецу 
1327. године 1000 модија соли по которској мери, за 35 перпера млетачких 
гроша по центенару. Со је требало да буде истоварена са брода у року од
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седам дана по доласку лађе. Со ће исплатити у фииом срсбру. воску, или 
млетачким перперима. Ко прекрши уговор следи казна од 200 перпера.1 Ко- 
лики је значај придаван трговини соли види се и по томе што је већ тада 
плаћана у Котору чак и финим сребром.

Пословао је Петар и са фирентинском банкарском кућом Барди. Њихов 
представник у Котору био је Ђерије Содерини. Петар Бугон куповао је со 
од Ђерија Содеринија. Он, и још двојица ортака из Котора (Илија Загуровић 
и Павле Трипуна Бућа) склопили су уговор средином марта 1333. године 
са поменутим Ђеријем да им довезе 3000 мера соли из Задра у Котор по 
которској мери. Со ће довести из три пута у Котор (у јулу, августу и септем- 
бру) текуће године. Требало је да со буде искрцана са брода у року од пет 
дана након приспећа лађе. Купци ће со платити 57 перпера по центенару. 
Уколико краљ промени новац (мисли се на кварење новца), тада један дукат 
треба да има вредност од 30 динара. Онај ко прекрши уговор мора платити 
50 дуката на сваких 1000 мера соли.2

Петар је, осим сољу, трговао и сребром. Петар Бугон, Михо Бућа и 
Андрија Урсација Бугона били су заступници которских трговаца Мате Абре 
(Абрамова-Аврамова) и Миха Спице и примили су крајем јануара 1332. го- 
дине у Цавтату од млетачког трговца Филипина де Молина 1000 дуката да 
му за тај износ до Ускрса довезу доброг и правог сребра по цени за једну 
либру шест дуката мање једна трећина.3

Други метал са којима је Петар трговао је олово које је испоручивао 
млетачким трговцима. Заступао је често брата Тому када је био ван Кото- 
ра, заузет трговачким пословима. Петров брат Тома требало је да испору- 
чи почетком октобра 1331. године пет миљара и шест центенара олова 
италијанском трговцу Албертину (Albertinus de Bamis) из Медиолана, који 
је заступао свог брата Амбросина. Пошто се Тома није појавио у Котору у 
року од месец дана (био је на путу ради трговине, вероватно у Србији), када 
је требало да се направи рачун са Амбросином, одлучено је да речено олово 
уместо Томе испоручи његов брат Петар, саца Албертиновом заступнику, 
млетачком трговцу Андриолу Венецијану.4 Тако је Петар уместо брата Томе 
успешно завршио важан трговачки посао и олово на време испоручио по- 
менутом млетачком трговцу.

1 Kotorsld spomeniciPtva knjiga kotorskih notam od god. 1326—1335 ( Kotorski spomenici I), 
ed. A. Мауег, Zagreb 1951, nr. 280, 108.

2 Kotorski spomenici Dmga hijiga kotorskih notara god. 1326-1337 (=Kotorski spomenici II), 
ed. A. Мауег, Zagreb 1981, nr. 321, 80; M. Malović-Đukić, Porodica Zagurović и Kotom (XII-XV  
vek), Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998), Sarajevo 2010, 245.

3 Kotorski spomenici I, nr. 903, 305.
4 Kotorski spomenici I, nr. 979, 327; M. Маловић-Ђукић, Тома Бугон, которски трговац и

властетт (14. век), ИЧ 59 (2010) 143-144.
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Петар је наставио своје трговачко пословање са познатим трговцима из 
породице Бућа. Почетком маја 1334. године основао је заједничко трговачко 
друштво са Михом Бућом, Павлом Трипуна Буће и Матом Абром. Тако је 
Мате Абра (Абрамов) остао дужан осталим члановима друштва 505 перпера 
које ће им вратити током августа текуће године.5 Само четири дана касније 
исте године (11. маја 1334), Мате Абра задужио се код истих поверилаца 
(Петра Бугона, Миха и Павла Буће) на сличну суму од 500. перпера. Али 
овог пута дуг ће вратити за годину дана.6 За Мату Абрамова је познато да се 
бавио посредничком трговином између Србије с једне, и Венеције с друге 
стране у двацесетим и тридесетим годинама XIV века. Куповао је бакар и 
сребро у Србији које је довозио у Котор и продавао млетачким трговцима 
који су га даље транспортовали у Венецију и друге италијанске градове.

Пословао је Петар са још једним познатим Которанином -  Трипом 
Бућом. Овог пута јавља се у улози дужника јер му је вероватно био потре- 
бан готов новац да би га инвестирао у робу. Средином јула 1335. задужио се 
код Трипе Буће на износ од 250 перпера и дуг ће вратити до Божића.7

Пословну сарадњу наставио је са браћом Бућа (Николом и Михом) и у 
следећим годинама. Колико је богатство и углед стекао Петар говоре следећи 
подаци. Када би Которска општина западала у финансијске тешкоће или, 
пак, када јој је био хитно неопходан готов новац, обраћала се за помоћ и 
тражила кредит од својих угледних и богатих појединаца из редова плем- 
ства и богатог грађанства. Тако је поступила и 25. јануара 1332. године када 
је позајмила 600 перпера од которских цариника Миха и Николе Вуће. Пе- 
тра Бугона и још неколико угледних Которана, са обавезом враћања дуга 
за месец дана са каматом од 10 % по центенару. Ако на време општина не 
врати новац, кредитори узимају которску царинарницу до намирења дуга. 
Уколико би се неко супроставио, следила би казна, 500 перпера краљу и 
кредиторима исти износ.8

Которска општина је поступила на исти начин и крајем септембра 
следеће 1333. године када је од Петра Бугона, Миха Буће, Павла Трипуна 
Буће, Петра Катене и других, позајмила 1100 перпера и заложила котор- 
ску царинарницу за ту суму (1100 перпера), уз камату од 15% до намирења 
њиховог дуга.9 Уколико би им неки судија или већник или било ко други 
одузео царинарницу, имао је обавезу да свима појединачно исплати по 100 
перпера. Ово су једина два примера у которској архивској грађи која отво- 
рено говоре о камати у првој половини XIV. века.

® Kotorski spomenici II, nr. 839, 208. 
e Kotorski spometiici II, nr. 855,211.
1 Kotorski spomenici II, nr. 913,226.
8 Kotorski spomenicil, 302 lir. 890, 302.
9 Kotorski spomenici II, lir. 452, 113
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Када говоримо о Петровим кредитним пословима, потребано је сле- 
деће нагласити. Петар Бугон се скоро увек јавља као поверилац которским 
грађанима. Исправе о томе су врло једноставне и говоре да се дужник оба- 
везује да ће одређену суму исплатити до одређеног рока, уколико прекорачи 
тај рок следила је казна која се увек јавља у Котору шест уместо пет, то јест 
сума увећана за 20%. У исправама се не наводи висина камате, као уосталом 
свугде у то доба. Сигурно је да средњовековни кредити нису били бескамат- 
ни, али се проценат нерадо бележи, због црквеног учења које је осуђивало 
лихварство (usura). Камата је вероватно била урачуната у укупној суми коју 
је требало вратити.10

Није Петар пословао само са својим суграђанима, већ и са својом нај- 
ближом родбином -  братом Томом и нећаком Павлом. Заједно се задуживао 
са Томом код млетачких трговаца. Често је заступао брата Тому када није 
био у Котору. Тома је изјавио средином фебруара 1333. да га Петар заступа 
у свим стварима и у сваком погледу.11 Јамчио је за нећака Павла када се за- 
дуживао код млетачких трговаца.12 Он није био само Павлов јемац, већ и 
кредитор. У два наврата се синовац Павле задужио код свог стрица Петра.13 
Петар је био не само поверилац својим најближим сродницима, већ и својим 
суграђанима, како властели, тако и богатим грађанима. Он се углавном јавља 
као кредитор својим сународницима у периоду од 1326. до 1337 године.14 
Петру је залагана земља и куће за позајмљени новац.15 И код Петра је узи- 
ман новац на ..добит" (ас/ lncrandnm), мада ретко, што је иначе био један од 
видова пословања у Котору у првој половини XIV века. Међутим, ти по- 
слови понекад су прелазили легалне токове пословања, истина у каснијем 
следећем XV веку. Навешћемо само један пример о пословању на ..добит". 
који се се јавља приликом Петровог кредитног пословања. Тако је Петар 
Прибов из Котора примио средином маја 1330. године од Петра Вугона 16 
перпера на ..добит" (acl lucrandnm), тако што штету и добит деле по пола. 
Обрачун ће извршити после једне године.16 Петар није био само био пове- 
рилац, већ и јемац својим сународницима.17

10Историја Црне Горе 2/1, Титоград 1970, 38 (С. Ћирковић).
11 Kotorski spomenici II, lir. 245, 60.
12 Kotorski spomenici II, nr. 1599-1600, 398-399 ; M. Маловић-Ђукић, Bpctma удовица 

Пашка Бугонова (Бугона), ИЧ 60 (2011) 121.
13 Kotorski spomenici II, nr. 1230, 317; М. Маловић-Ђукић, Брата удовнца Пашка 

Бугонова,\2\.
14 Kotorski spomeniti I, nr. 85, 47, nr. 129, 59, nr. 201-202, 82, II, nr. 284, 70, nr.303, 75 nr. 

839, 208, nr. 855, 211, nr. 870,215.
15 Kotorski spomenici II, nr. 284, 70, nr. 1590, 396.
16 Kotorski spomenici I, nr. 574, 206.
11 Kotorski spomenici I, nr. 652, 230, II, nr. 862,213.
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Као успешан пословни човек, у свом разгранатом кредитном и трговач- 
ком пословању остваривао је пословну сарадњу и са својим северним су- 
седима -  Дубровчанима. Познати су Петрови кредитни послови са дубро- 
вачким трговцима у тридесетим годинама XIV века. Код Петра се задужио 
дубровачки трговац Паско Петров (Pascus de Petri) средином децембра 1326. 
године, на суму од 170 перпера. Дуг ће вратити зачетири месеца.18 Два орта- 
ка, један Дубровчанин (Џиве Виланов), а други Которанин (Шиме Болијев), 
задужили су се 29. новембра 1326. године код Петра и Томе Бугона на износ 
од 383 перпера. Дуг ће вратити за четири месеца.19 Неколико година каснија 
наставиће се Петрово кредитно пословање с дубровачким трговцима из ре- 
дова грађанства. Тако се Дубровчанин Михо Guero задужио крајем августа 
1333. године на износ од 303 перпера и девет гроша. Дуг ће вратитити за 
осам месеци.211 Петар је, осим са Дубровчанима, пословао и са трговцима из 
других далматинских градова (Задра) који су се бавили трговином сољу у 
двадесетим годинама XIV века.21 И овај податак говори да се радило о креди- 
ту у роби, израженом у вредности робе, јер цифре нису биле заокружене.

Није Петар одржавао пословне контакте (кредитне и трговачке) само 
са својим сународницима и суседима, већ и са млетачким трговцима који 
су у двадесетим и тридесетим годинама боравили у Котору, Србији и Ду- 
бровнику и били повериоци которским трговцима. Петар је код Млечана 
углавном позајмљивао новац, сам или у друштву са братом Томом.22 Међу 
Петровим повериоцима, млетачким трговцима, били су Марко Квинтавало, 
Филипино Молина, Перончело Болани и други. Тако је Петар 26. јануара
1332. године вратио дуг трговцу из Венеције -  Марку Квинтавалу,23 док се 
већ другог дана поново задужио, 27. јануара текуће године (1332), на суму 
од 60 перпера код истог Марка Квинтавапа. Дуг ће вратити до Ускрса.24 
То је одлика свих великих трговаца да се скоро у истом дану раздужују и 
задужују, када им је потребан готов новац ради инвестирања у робу. Колика 
су Петрова дуговања износила млетачким трговцима у том периоду не могу 
се поуздано израчунати. Зато што поједини млетачки трговци тада често 
изјављују да им је Петар сам (или у друштву са братом Томом), све дугове 
подмирио не наводећи износ дуга. Исто тако, велики део кредита био је у 
роби. Навешћемо само два примера која сликовито говори о томе. Крајем 
новембра 1326 године млетачки трговац Перончело Болани изјавио је да су

18 Kotorski spommici I, nr. 241, 93.
19 Kotorski spomenici I, nr.210, 84
20 Kotorski spomenici II, nr. 424, 106.
21 Вид. нап 1.
22 Kotorski spomenici I, nr. 897, 304.
23 Kotorski spomenici I, nr. 896, 303.
24 Kotorski spomenici I, nr. 897, 304.
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му Петар и Тома Бугои измирили сва дуговања. То исто изјавио је неколи- 
ко година касније, 26. јануара 1332. године, и трговац из Венеције Марко 
Квинтавало, да су му Петар и Тома Бугон исплатили цео дуг.25 Према томе, 
може се закључити из досадашње анализе которске архивске грађе из прве 
половине XIV века, да је Петар Бугон био трговац великог формата који 
је истовремено био и поверилац и дужник. Он истовремено даје кредите 
својим суграђанима и Дубровчанима и задужује се код Млечана, онда када 
му је потребан готов новац да би га инвестирао у робу.

Био је уважаван и цењен и међу црквеним круговима у Котору. О Петро- 
вом угледу у граду говори и податак да су средином августа 1336. године он 
и његов рођак Нуције Бугон били хередитари и баштиници цркве Св. Марије 
у Ријеци.26 Хередитари и баштиници патронатских цркава у Котору били су 
међу собом родбински повезани. Од хередитара и баштиника издвојиће се 
патрицијски слој у грацу. И которски патрицијат има, као патрицијат у дру- 
гим градовима, дугу историју пре коначног затварањаи претварањау наслед- 
но градско племство.27 Као успешан трговац, био је богат, а тиме и угледан 
и помиње се међу которским већницима средином јула 1335. године,28 када 
су још људи из народа могли бити чланови већа у Котору. Међутим, и тада 
су били чланови већа најугледнији људи у граду. Тек кроз три деценије доћи 
ће до затварања Великог већа (1361) у ред градског патрицијата у Котору. 
Каца је боравио у Котору, као добар католик и богат трговац, водио је рачу- 
на о католичким црквама у Котору. Помагао је финансијски поправку като- 
личких цркава у граду. Помиње се као прокуратор которских цркава (Све- 
тог Трипуна и Светог Петра). Посебно је бринуо о цркви Светог Трипуна, 
најстаријој цркви у граду. Био је један од њених прокуратора -  заступника 
у августу 1335. године и бринуо се о њеној имовини.29 Обавезао се у јуну 
1331, заједно са Михом Бућом, Марином Мекшом и Иваном Дабровим, да 
ће исплатити грчким сликарима њихов рад у цркви Св. Трипуна. ’0 Као про- 
куратор поменутих цркава, често је склапао уговоре са свештеницима (рек- 
торима, опатима и другима), око давања и узимања црквене земље у закуп. 
Биоје једанод тројице заступника и цркве Св. Петра. Даваоје земљуу закуп 
поменуте цркве на дасети део и бринуо о приходима и имовини цркве.31

25 Kotorski spomenici I, nr. 208, 84, nr. 896, 303.
2f> Kotorski spomenici II, nr. 1709,422^123.
27 C. Ћирковић, Парт/ца o цркви СветогЛукеу Котору, Црква Светог Луке кроз вјекове, 

Котор 1997, 135.
28 Kotorski spomenici II, nr. 912,226.
29 Kotorski spomenici I, nr. 1112, 374 II, nr. 945,236.
30 Kotorski spomenici I, nr. 662, 233.
31 Kotorski spomenicil, nr. 396,144; Видети o прокураторима которских цркава: L. Blehova 

Čelebić, Hriščanstvo u Boki 1200-1500 Kotorski disttilđ, Podgorica 2006,222-223.
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Кадаје Петар боравио у Котору обављао је значајне градске функције 
у граду. Вршио је дужност егзаминатора у Котору у јулу 1332. године.32 
Егзаминатор је исто што и аудитор који се јавља у Котору и Будви. То је 
била једна од важнијих дужности у градској служби и долази одмах после 
судијске функције и обављали су је припадници градског патрицијата. Ау- 
дитор, односно егзаминатор, вршио је оверу јавних исправа. Он је био нека 
врста гаранта законитости приликом суђења и састављања јавних исправа 
и у тој улози присуствовао је расправама и надзирао рад нотара. Петар се 
помиње као градски већник средином јула 1335. годинс.” Био је један од 
тројице судија арбитара у граду.34 Када није био ни већник ни судија арби- 
тар, онда је био сведок у судским споровима у граду.35 Када је боравио у Ко- 
тору куповао је куће и земљу, Узимао је земљу у закуп као и други которски 
грађани.37 Имао је на свом имању сељаке посаднике као и друга которска 
властела у том периоду.38 Као и други племићи и богати грађани Котора, да- 
вао је стоку на припашу сељацима са которске територије.39 Исто тако, био 
је и епитроп својим сународницима приликом састављања тестамената.40 
Каца је био у граду бринуо је и о својој послузи. Приликом удаје његове 
служавке добијале су у мираз у новцу око 45 перпера, пар одеће и накита и 
део у непокретностима (трећи део куће у Крепима).41

Породица Бугон имала је велики углед у Котору у првој половини XIV 
века. О томе говори податак да су браћа Петар и Тома добили земљу у 
Грбљу, после прве поделе Грбља која је извршена након припајања Грбља 
Котору 1. октобра 1307. године. Из Роаиаског катасптка сазнаје се да

32 Kotorski spomenici I, Ш 1013, 341. Аудитор који се јавља у Котору и Будви је исто 
што егзаминатор у далматинским градовима, то је лице које је контролисало нотаров рад и 
присуствовао је састављању нотарских исправа. То јест, врпшо је оверу јавних исправа. Он 
је био нека врста гаранта законитости приликом суђења и састављања јавних исправа и у тој 
улози присуствовао је расправама и надзирао рад нотара. (И. Синдик, Коттално уређење 
Котора од друге паповгтеXIIдо почетка A Y столећа, Београд 1950, 95, 103, 104; L. Marge- 
tić, Funkcija i porijeklo službe egzaminatom u srednjovjekovnim konnmama Hrvatskog primorja i 
Dalmacije, Starine JAZU, 55 (1971) 192-211; Z. Bujiiklić, Pravno mvđenje. srednjovekovtie bud- 
vanske komime, Nikšić 1988, 59-60).

33 Kotorski spomenici II, nr. 912, 226.
34Kotorski spomenici I, nr. 1074, 362. Петар Бугон, Марко Драго иПетар Поленари били су 

судије арбитри у Котору у једном спору почетком марта 1333. године.
35 Kotorski spomenici I, nr. 130, 59, nr. 335,125 nr. 695, 245.
® Kotorski spomenici II, nr. 481, 119.
37 Kotorski spomenici II, nr. 1158, 299-300.
38 Kotorski spomenici II, nr. 1048,270.
3S Kotorski spomenici II, nr. 1576, 393.
mKotorskispomenici I, nr. 742, 261 nr. 931, 313.
4 1  Kotorski spomenici II, nr. 686, 170-171.
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су Петар и Тома Бугон заједно добили два карата земље у Горњем Грбљу 
од которске општине који су током прве поделе земље у Грбљу припада- 
ли једном од другова (Пасквалу Саломонову) у ждребу Трифуна Примути. 
Браћа су заједнички држали имовину у Котору и били су неподељени све 
до 16. априла 1333. године, када су поделили имовину.42 Према томе, та два 
карата земље у Грбљу добили су заједно Петар и Тома пре средине априла
1333. године. Ту земљу, коју су добили тада у Грбљу, могли су само на- 
следити и дати у мираз. Нису је смели продати, заложити или било на који 
други начин отуђити. како је било прописано Которским статутом. Такође 
смо сазнали ко је све од Петрових, односно Томиних наследника, могао на- 
следити земљу у Грбљу. Петар и Тома наследили су по један карат земље у 
Грбљу у поменутом ждребу. Тома није имао мушко потомство, па су земљу 
у Грбљу наследили његова једина ћерка Нуце и њен син Драгоје Лонго, за- 
тим Драгојев син Никша. Томина ћерка Нуце била је удата за Драга Марка 
Драгона-Драго.43

Томиног брата Петра наследио је син Теодор, кога је наследила једина 
ћерка Ригуша, која је била удата за Трипу Марка Драга (Драгона). Покојну 
Ригушу наследила су четворица синова: поп Никша, Маркулин, Живко и 
Наталин, који су поделили на четири дела тај један карат земље у Горњем 
Грбљу.44 То су им которски кнез и капетан и которски службеници одобри- 
ли, признали и потврдили.45 Петар је сам, (после 1333. године) добио од 
которске општине још један карат земље у Горњем Грбљу у ждребу тројице

42 Kotorski spomenici II, nr. 345, 86.
43 Историјски архив Котор=ИАК, Роански препис Грбаљског катастика из 1457 ( 'atasri- 

сит contractae Zoppa de Gerbili-Катастик дијелова жупе Грбаљ =Liber legiptimationum župe 
Grbalj, Prologus,l, 48 (=Роански капшстик, како га је назавао сам проналазач Мухамед 
Незировић). Ксерокс копија Роанског катастика данас је похрањена у Историјском архиву у 
Котору. Наведени Роански препис Грбаљског катастика из 1457. године (Роански катастик) 
пронашао је Мухамед Незировићу Градској библиотеци у францускомграду Roaimeu, у фон- 
ду Boullier број 5, Вид.: М. Nezirović, Liber Legiptimatiommi Nepoznati katastik župe Grbalj iz 
XVstoljeća, Melanges Skok, Zagreb 1985, 357-374; Isti, Da lije jedan nikopis iz Zadra iz 1429. 
godine izvor katastika Liber Legiptimatiommi žttpe Grbalj, Radovi FF u Sarajevu XII (2002)209- 
223. Мухамед Незировић сматра да је которски нотар Иван де Луксија (Johannes de Luxia) 
преписао Задарски катастик из 1429. године (Балбијев катастик) када је био нотар у Котору 
(1431-1458) и препис је бно готов 1457. године и то је Роански катастик из 1457. године. 
Значај Роанског mmacmum је у томе што што доноси вести о првом власнику, то јест почиње 
од првог уживаоца карата у Грбљу, међу којима је било оних који су добили земљу када је 
била прва Нодела карата -  земље у Грбљу првог октобра 1307. године. Он, затим, прати све 
промене, односно његове наследнике и завршава се именом уживаоца у чијем је поседу био 
(карат) у том тренутку.

44 Роански катасппж, 47, 48' .
45 Роански катасптк, 5, 5' .
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синова покојног Павла Риле. Наиме, синови покојног Павла Риле: Паскоје, 
Петар и Тома, били су главе поменутог ждреба. Овај карат који је добио Пе- 
тар после средине априла 1333. године није морао делити с братом Томом.

О Петровом имовном стању и породичним приликама у целости, 
ускраћени смо за податке, јер није сачуван његов тестамент, као ни теста- 
менти друге которске властеле и грађана из тог периода. Зато што од 1337. 
до 1395. нису сачуване судско-нотарске књиге у Историјском архиву у Ко- 
тору. На основу штуре и раштркане которске грађе покушаћемо да скло- 
пимо мозаик о Петровој имовини и породичном стаблу. Петрово успешно 
трговачко и кредитно пословање са сународницима и најближим суседима, 
пре свих Дубровчанима и трговцима из Венеције и других места у Италији, 
допринело је стицању великог богатства, то јест капитала. Петар је улагао 
стечени капитал истовремено у разгранате трговачке и кредитне послове и 
непокретну имовину (куће и земљу) у Котору и Србији. Поседовао је кућу и 
земљу на читавој которској територији: Прчању, Столиву, Корвешу. Друми- 
драни, Пучу, Лединцу, Грбљу46 и другим местима. Имао је неколике куће у 
Котору.47 Када су Леденице, односно Његуши припојени Котору (пред крај 
владе краља Стефана Дечанског), поседовао је пола ждреба у Леденица- 
ма. Део земље у Леденицама изгледа да је отуђио средином октобра 1336. 
године.18 Осим имовине у Котору, поседовао је непокретну имовину (куће и 
земљу) у Србији. А то говори да је једно време, као и његов брат Тома, жи- 
вео у Србији и бавио се трговином. Крајем децембра 1327. године поделили 
су имовину у Србији. На деоби су били присутни браћа Петар и Тома, као и 
њихова снаха Брата са сином Павлом, удовица њиховог брата Пашка. Тада 
је Петру припала кућа у Врани у Брскову, виноград у Брвенику и полови- 
на велике земље коју су поседовали у Руднику.49 Видан је допринос браће 
Бугон, Петра и Томе, v стварању которских колонија у Брскову, Руднику и 
Брвенику.

Као успешан и угледан послован човек одржавао је коректне породичне 
односе са својим најближима. Његов брат Тома одредио је Петра да га за- 
ступа у свим пословима (ради наплате Томиних потраживања и другог) у 
Котору током 1332, 1333. године, када је Тома вероватно био у Србији или 
Дубровнику, заузет трговачким и кредитним пословима.5" Водио је рачуна 
о својој широј породици, пре свега о снахи Брати и њеној деци. Брата је

46 Kotorski spomenici I, ni'- 144, 64 lir. 861, 294 II, nr. 62, 17 nr. 345, 86 nr. 686, 170-171 nr. 
1066,275 ; Роански катастик, 5, 5’, 47,48' .

47 Kotorski spomenici II, nr. 481, 119, nr. 1181,305.
48 Kotorski spomenic II, nr. 1066,275-276.
49Kotorski spomenicil, nr. 496,175.; M. Маловић-Ђукић, ТомаБугон, которски властелин 

и трговац ИЧ 59 (2010) 143; Иста, Брата удовица Пашка Бугонова (Бугона), 115-116.
50 Kotorski spomenici I, nr. 995, 334, II, nr. 245, 60.
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била жена његовог покојног најстаријег брата Пашка. Ту је била и Богдана, 
ванбрачна Пашкова жена и њен син Вито. Вито је изгледа умро млад, те је 
његове недовршене послове завршавала мајка Богдана. Витина мајка Богда- 
на, како се наводи искључиво у документима, није оставила након Витине 
смрти део имовине у Котору Братиној деци, већ његовим стричевима Петру 
и Томи. Богданаје 30. децембра 1334. изјавила да по сопственој жељи враћа 
Томи и Петру Бугонову кућицу и виноград на Мулу и препушта им своје 
право над свим потраживањима и оставама које је учинио покојни Вита.51 
Пашкова удовица Брата је саопштила, средином априла 1337. године, да 
неће ометати Петра и Тому Бугона у вези са имовином покојног Вите, сина 
Пашкова, коју им је дала Богдана, мајка Витина.52 Већ смо навели да је био 
јемац синовцу Павлу приликом задуживања код млетачких трговаца.

Ко су били Петрови родитељи само је делимично познато. Петров отац 
познат је (можда) под именом Бугон,53 Не зна се ко му је била мајка. Имао 
је два брата: Пашка и Тому. Петров брат Пашко имао је четири сина: Виту. 
Павла, Ивана и Џиву. Пашков најстарији син Вита рођен је из ванбрачне 
Пашкове везе са Богданом, која је надживела сина. Друга Пашкова закони- 
та жена звала се Брата и са њом је имао синове Павла, Ивана, Џиву и две 
кћерке Ану и Виницу, обе удата у Дубровнику54. Други брат Тома био је 
ожењен из угледне которске породице Катена и имао је само једну ћерку 
Нуцу, која је билаудата за которског властелина Драга Марка Драго.55 Петар 
је био ожењен, али о његовој жени у изворима нема вести. Не зна се од ког 
је рода, нити одакле је била. Петар је има само једног сина Теодора. Петров 
син Теодор исто као и стриц Тома, није имао мушко потомство, већ само 
једну ћерку познату под именом Ригуша, која је била удата за которског вла- 
стелина Трипу Марковог Драга (Драгона).56 Две блиске рођаке биле су удате 
за два брата, што је била уобичајена пракса у Котору и другим далматин- 
ским градовима у средњем веку. Ригуша је у браку са Трипом имала четири

51 Kotorski spomenici II, lir. 704,175; М. Маловић-Ђукић, Брата удовица Пашка Бугопова 
(Бугона), 117.

52 Kotorsld spomenici II, nr. 1540, 385, nr.1664,413; M. Маловић-Ђукић, Брата удовица 
Пашт Бугонова (Бугона). 117.

53 Kotorski spomenici II, nr. 1158, 299-300 Петар је крајем јула 1335. године назван да је 
син Бугонов. Машја покојног Мате Абре и Андрија пок. Орсација Бугона дају неку земљу 
Petro conclam Bugonis. Међутим, ову претпоставку доводи под сумњу чињеница да се у исто 
време помињу горе поменути Андрија и Петар, синови Орсација Бугона, вероватно неки 
сродници Петра Бугона. (Kotorski spomenici II, nr. 963, 242,18. XII 1335, nr. 1018, 258, 14 IV 
1336, nr.1132,293,'nr.1164,301).

54 M. Маловић-Ђукић, Tmia Бугон, которски &nacme.mm u трговац (14. век), 146; Иста, 
Братаудовица Пашт Бугонова (Бугопа) 116.

55 Вид. нап. 34.
5® Вид. нап. 35.
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ДЕЛАТНОСТ КОТОРСКОГ ВЛАСТЕЛИНА И ТРГОВЦА ПЕТРА БУГОНА

сина који су наследили 1430 земљу у Грбљу, као што смо напред навели, 
којује добио њихов деда Петар Бугон од которске општине.

Ова грана породице Бугон (Петар и Тома и њихови наследници) угаси- 
ла се крајем XIV века, јер није имала мушких потомака. Остали су једино 
потомци њиховог брата Пашка који нису имали неку запажену улогу у 
друштвено-економском животу Котора.

PhD Marica Malović-Đukić

ТНЕ WORK OF PETAR BUGON (BUGONOV)
NOBLEMAN AND MERCHANT FROM KOTOR 

IN THE FIRST HALF OF THE XIV CENTURY

Summarv

Life and work of Petar Bugon is presented as an example of a successful 
businessman characteristic for the Coast in the late Middle Ages, on a base of 
sources and published archival material of the Archives of Kotor, the Statute of 
Kotor and the Cadastral book from Roanne. Petar was successful in his com- 
mercial and dealing on credit affairs with his countrymen and nearest neighbours 
from Dubrovnik (Ragusa) in the first place, and with merchants of Venice and 
other places in Italy. He invested acquired capital in the same time into branched 
commercial and on credit affairs and in real estate (houses and land) in Kotor 
and in Serbia. He participated m public life in Kotor as a councillor, examinator 
and a judge arbiter in ecclesiastic life as hereditar of the Saint Магу church in 
Rijeka. There are presented also: his family circumstances and his property, spe- 
cial relationship between Petar Bugon and the Municipality of Kotor. Successful 
commercial affairs and social estimation of this well known merchant of Kotor 
served as a base for study of socio-economic history of Kotor in the first half of 
the XIV centurv.
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