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ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ Д РО БЊ А КА  У СРЕДЊ ЕМ  ВЕКУ

О Дробнјаку у средњем веку писано је у посебним студијама и у делима 
општег карактера.1 Последњих деценија више истраживача бавило се 
неким другим тем ам а, где су такође дотакли учеш ће Д робњ ака у 
караванској и кредитној трговини.2 У овом раду покушаћемо да на једном 
месту прикажемо на основу литературе, објављене и необјављене грађе из 
Дубровачког и К оторског архива учеш ће Дробњ ака у караванском 
саобраћају, уопште у трговачком промету и кредитној трговини Дубров- 
ника у другој половини XIV и првој половини XV века.

С територије коју су насељавали Дробњаци, људи су врло рано почели 
силазити у Дубровник и укључивали су се у караванску трговину као понос- 
ници и примићури између Дубровника и српских средњовековних земаља. 
Дробњак се први пут помиње у добровачкој грађи 1285. године. Исте године 
задужио се у Дубровнику Bratigna Dobrognago с још осам влаха код једног 
Дубровчанина на суму од 10 перпера.3 Дакле, већ у другој половини XIII века

1 А. Лубурић, Дробњ аци племе у Херцеговини, Београд 1930,2-50; К. Јиречек, Историја 
Срба I, Београд 1959,73,76-77,428: II, 44^15,47,323; 412; Р. Ковијанић, Помени црногорских племена 
у  которским споменицима XIV-XVI вијек) II, Титоград 1974,169-181.

2 I. Voje, Delež hercegovskih vlahov v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika, Zgodovinski 
časopis 31 (1977), 466-471; D. Kovačević, Učešće vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka, Radovi 
ANBH 22 (1983), 81-83; D. Dinić-Knežević, Učešće vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku, 
Radovi ANBH 22 (1983), 91-92.

3 G. Čremošnik, Kancelarijski i notarski spisi 1278-1301, Београд 1932,157; V. Ćorović, Historija 
Bosne, Beograd 1940, 108; Д. Ковачевић, Средњовјековни катун по дубровачким изворима, 
симпозијум о средњовјековном катуну одржан 24. и 25. новембра 1961. г., Сарајево 1963,127.
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долазе Дробњаци у Дубровник, али њихова појава постаће масовнија у 
другој половини XIV и првој половини XV века.

Дробњаци су имали запажену улогу у караванској трговини између 
приморских центара -  Дубровника и Котора, с једне и Полимља, с друге 
стране. За  своје караване користили су два главна пута. Први пут познат је 
под називом Дрински пут (via Drina) или Босански пут (via Bosna), а други 
под именом Језерски пут (via Jesera) или Никшићки пут (via Anagasti). У 
летњем периоду Дробњаци -  поносници користили су Језерски пут, јер су у 
току путовања могли да сврате два до три дана у свој катун.5 Језерски пут 
се у Требињу одвајао од Дринског пута, који је ишао до Грахова, где се 
укрштао с путем из Котора, који је ишао обалом у Рисан, преко Кривошија 
даље за Оногошт. Из Оногошта је водио вероватно на данашњи Шавник, 
па се пењао у област Језера, па преко Таре до Пљеваља и преко Јабуке до 
Пријепоља. Други крак пута из Таре ишао је преко М аоча и Камене Горе 
у долину Лима. Осим ова два пута, користио се и онај који је од Оногошта 
преко Никшићке жупе, Мораче и Колашина водио у Горње Полимље.6 У 
документима се веома ретко помињу трасе путева које су користили власи 
поносници, а такође и Дробњаци.

У караванском саобраћају између Дубровника и Пријепоља можемо 
пратити Дробњаке већ у другој половини XIV века. Од седамдесетих година 
XIV века Дробњаци су као поносници преносили робу, пре свега со, из 
Дубровника до Пријепоља и других места у Полимљу. Они се, уз Бурмазе, 
у наведеном периоду сматрају главним превозницима соли из Дубровника 
у Пријепоље. Међу њима се посебно истичу браћа Костадинићи (Драгош и 
Градислав).7 Све време су пословали са познатим дубровачким трговцем 
Никшом Кујавчићем, који је годинама живео и радио у Пријепољу. Они су 
посебно били активни у последњој деценији XIV века. За  разлику од 
претходног периода, када је со била главни предмет њихове трговине, у 
овом периоду су то биле тканине и друга мануфактурна роба. Мада се со 
више не помиње, не значи да се она није и даље превозила, с обзиром на 
њену важност у исхрани људи и стоке. Међу поносницима из Дробњака који

4 К. Јиречек, ТрГовачки друмови и рудници Србије и Босне у  средњем веку, Зборник 
Константина Јиречека I, Београд 1959,286-288; Г. Шкриванић, Путеви у  средњовековној Србији, 
Београд 1974,43-44,65-66.

 ̂ М. Динић, Дубровачка средњовековна караванска трговина, Српске земље у средњем 
веку, Београд 1978,324.

6 М. Динић, Дубровачка караванска трговина, 311; Р. Ћук, Бреза и 
Комарани-средњевековна насеља у П олимљ у, Историјски часопис XXXIV (1987) 65, види нап. 14 и 
15, детаљно расправља о путевима и наводи литературу.

7 М. Маловић-Ђукић, Дробњаци у караванској т рговини Полимља у  средњем веку, 
Милешевски записи 2 (1996), 29. '

о  _
С. Ћирковић, Пријеиоље у  средњем веку, Симпозијум „Сеоски дани Сретена 

Вукосављевића” III, Пријепоље 1976,218.
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су превозили тканине и другу мануфактурну робу из Дубровника у 
Полимље, тачније у област Вука Бранковића, до куће Прибила Кучинића 
и до цркве св. Петра на Лиму били су Мићан и Ђурен Клапчић, браћа или 
рођаци, Божидар Богосалић, Паскаш Добрачић и други.9 Средином ок- 
тобра 1397. Стјепко Прибјеновић, влах из Дробњака склопио је споразум 
са дубровачким племићем Теодором Проданчићем да ће му пренети два 
товара тканина и друге робе у место Катуниште за 11 перпера. У случају 
крађе Стјепко ће надокнадити штету. Товаре ће чувати један дан у 
поменутом месту, када Теодор треба да их преузме.10 Овај документ нам 
речито говори о односу између власника робе, односно трговца и понос- 
ника.

За  дужи период немамо података о учешћу Дробњ ака поносника у 
караванској трговини у Полимљу. У време привредног успона српских 
земаља у двадесетим и тридесетим годинама XV века, а и због стабилности 
границе између Херцеговине и Деспотовине интезивиран је каравански 
саобраћај између Дубровника и Котора, с једне, и Полимља, с друге стране. 
Дробњаци се јављају у улози поносника. У овом периоду они су се 
удруживали с власима из других катуна (Малешевци). И у овом периоду, 
као и раније, крајем XIV века, преносили су тканине из Дубровника, а 
крајња одредишта њихових каравана била су Бреза, Пријепоље и Сјеница.11 
Бројни су уговори који сведоче о караванској трговини између Дубровника 
и Полимља. Међутим, врло су ретки уговори који говоре о караванској 
трговини из Полимља до приморских центара -  Дубровника и Котора. 
Уговори такве врсте склапани су у месту полазишта, али, нажалост, углав- 
ном нису сачувани. Један од ретких који је забележен настао је у Котору 
средином XV века. Наиме, тројица влаха поносника из Дробњака преносила 
су 120 товара олова из Пријепоља у Котор за једног млетачког трговца из 
Котора, средином XV века. Превоз им је плаћен сољу.12 Со је била веома 
важан артикал и даље је била предмет трговине, што говоре следећи 
подаци. Салинари дубровачке коморе соли су из два пута у току јуна и јула 
1420. дали каравану влаха Дробњака -  8 модија соли једном и 40 модија други 
пут.1'

Дробњаци нису само учествовали у преносу робе у овом периоду већ су 
били и посредници у њеној продаји. Власи из Дробњака се издвајају од 
осталих влаха поносника и по броју товара, односно коњ а који су 
учествовали у преносу робе. У каравану углавном није било више од 100

9 М. Маловић-Ђукић, Дробн.аг;«, 29.

10 HAD, Diversa Cancellariae (Div. Canc.) XXXII fol. 91’, 17. X 1397.

11 M. Маловић-Ђукић, Дробњаци, 30, нап. 26.

12 М. Маловић-Ђукић, Дробњаци  31, нап. 29.

13 А рхив С А Н У  Заоставштшна Ивана Божчћа 14 463, III, -А-в 157-158, Consilium Minus 2 
fol. 136, 11.VI 1420: Cons. Minus 2 fol. 142, 25.VII 1420.1 1423. Салинари дубровачке коморе соли дали 
су Влаку Дробњаку два модија соли (Cons. Minus 3 fol. 69, 14.V 1423).
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коња. Међутим, Ђурен Клапчић, влах из Дробњака, превезао је из Дубров- 
ника до куће Прибила Кучинића на Лиму током 1393. год. 135 товара 
тканина за дубровачког властелина Теодора Проданчића и његове ком- 
пањоне.14 Из Дробњака се помиње више примићура и крамара.15

Каравани нису били безбедни на свом путовању из Дубровника и 
Котора до места у Полимљу и обратно, без обзира на избор пута (via Jesera 
или via Drina). Штете крамарима каравана биле су опраштане само уколико би 
их напала војска великаша (Сандаља Хранића, Радослава Павловића, херцега 
Стефана) и наравно, Турци. 6 Према томе, пљачка, односно крађа био је начин 
богаћења. То је било у складу с временом у којем су живели, а нису их 
заобилазили ни познати, већ поменути, крупни феудалци. Зато су се често 
жалили дубровачки трговци кнезу и судијама у Дубровнику на влахе који су им 
опљачкали робу, и то посебно крајем XIV и у првој половини XV века.

Власи из Дробњака били су „вични” крађи од дубровачких трговаца. 
Бројне су тужбе дубровачких трговаца против влаха Дробњака због 
пљачки. У првој половини јула 1388. обавезао се Грубач Вокшић из Дроб- 
њака Ђуку Радманићу да ће међу својим људима тражити ко га је опљачкао 
и да ће му од њихових добара надокнадити штету. Ако то не учини, сам ће 
му одговарати, односно вероватно ће морати да намири дуг изазван 
пљачком.1 Дубровачки властелин Михаило Лукаревић тужио је суду у Дубров- 
нику двојицу влаха из Дробњака крајем августа 1411. да су заједно са својом 
дружином, с око тридесет влаха из свог катуна, упали у његов виноград у Бјелану 
и нанијели му велику пггету.18

Дубровачкој трговини је много више сметала самовоља обласних 
господара и повремени сукоби међу њима, јер су трговци често били њихове 
жртве. У неке пљачке био је умешан сам војвода Сандаљ. Он је оптужен 
што је крајем јуна 1420. у Језерима наредио да се узму три и по товара 
тканине двојици дубровачких трговаца, чије је сукно преношено караваном 
за Србију.19 Моровласи из Дробњака одузели су 1432. тројици дубровачких 
трговаца у сукну и другој роби око 107 перпера.20 У августу исте године
(1432) тројици дубровачких трговаца отели су Прибјен Вокосалић и Богут 
Вуковић и његова браћа, власи Дробњаци, стоку, тканине и друге ствари

' ^ HAD, Div. Canc. XXX fol. 21,29.IV 1393: D. Dinić-Knežević, Učešće vlaha upreradi vune iprevozu 
sukna, 91. Број товара једнак je броју коња (135 товара -1 3 5  кон>а).

15 М. Динић, Дубровачка караванска трговина, 320, нап. 77.

16 М. Динић, Дубровачка караванска трговина, 324—325.

17 HAD, Div. Canc. XXVII fol. 127’, 11 .V I1388.

18 HAD, Lamenta de foris II fol. 82’, 23.VIII 1411.

19 HAD, Lamenta de foris IV fol. 212, 9.VII 1420: Д. Динић-Кнежевић, Тканине у привреди 
средњовековноГДубровника, Београд 1982,265.

20 Д. Динић-Кнежевић, Тканине, 65.
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док су ови ишли у Комарницу.21 И крајем септембра 1433.22 били су 
оптужени Дробњаци за пљачку. Њих је тужио у Дубровнику Бранко 
Предојевић (Остоју и Ратка Вукшића, Гојака и Обрада) због крађе два вола 
на реци Тари. Преко реке Таре ишао је главни Језерски пут, како је већ 
речено. На реци Тари био је вероватно прелаз погодан за пљачкашке банде, 
где су пресретали караване и пленили њихову робу (стоку, сребро, тканине 
и друго). Дробњаци су ту и живели, јер се помиње Тара, вероватно Левер 
Тара, 1477. 3 као једно од зимских станишта џемата (катуна) Вука, сина 
Михача, с 27 кућа у нахији Комарници, односно Дробњаку. Вероватно се 
формирало и насеље близу путне комуникације. Турци су ту подигли 
утврђење после освајања ових области, које се у турским документима из 
XVIII века називало Кула моста реке Таре.2 Исте године, крајем септембра
(1433) опет су Дробњаци били оптужени у Дубровнику. Радашин Г удељевић 
тужио је два брата из Дробњака, који су му у Трепчи украли три овна вредна 
шест перпера.25 Овде се вероватно ради о Трепчи код Никшића, где се и 
данас налази село под истим називом, како је доказао Богумил Храбак. 
Изгледа да су се Власи из Дробњака били „специјализовали” за пљачке на 
путу који су често користили и добро познавали. Дубровчанин Вукша 
Грубачевић тужио је суду у Дубровнику у августу 1440. Велимира Дроб- 
њака, који му је украо пет овнова.26 Дробњаци нису само пљачкали на 
путним трасама већ и на полазним станицама многих каравана, пре свега 
Котор и његову околину. Тако је неки Ђурко Дабишиновић из Дробњака, 
човек Оливера из Дробњака (вероватно компањон у крађи) покрао Радича 
Тутормића из Луштице. Штета је крајем јануара 1442. изгледа процењена 
на 38 перпера.27 Дробњаци су наставили да стичу иметак лакшим и бржим 
начином -  друмском пљачком -  и средином XV века. Два дубровачка 
трговца (браћа Смољановићи) тужила су кнезу и судијама у Дубровнику у 
фебруару 1448. Скоровоја Вукшића због пљачке. Наиме, два брата 
Смољ ановића (Н икола и М атулин) били су опљ ачкани на путу из 
Деспотовине према Дубровнику, код места Хранче, које се налази на путу 
П љ евљ а-П ријепољ е, од Скоровоја Вукшића и његових људи. Циљ пљачке

21 HAD, Lamenta de foris IX foi. 174’, 23.ХП 1432.

"2 HAD, Lamenta de foris X fol. 79’, 29.1Х 1433.

' A. Aličić, Poimenični popis sandlaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985, 58; M. Пешикан, 
Зетско-хумско-раш ка имена на почетку турског доба, Ономатолошки прилози IV, Београд 1983, 
69; М. Маловић-Ђукић, Комарннца-жупа и нахија у  средњем вијеку, Н а извору Вукова језика, 
Дурмиторски зборник 1, Титоград 1991,189.

24 Историја Црне Горе 3, Титоград 1975,525. (М. Васић).

HAD, Lamenta de foris X fol. 124, 27.ХП 1433; Б. Храбак, Н икш ић до почетка XIX века, 
Београд 1997,25, нап. 67.

Lamenta de foris XIV fol. 19, 21 .VIII 1440;Р.Ћ ук , Радич Г рубачевић-дубровачки  сункнар 
и т(рГовац, Историјски часопис XXXIX (1992), 62.

27 Р. Ковијанић, Помени црноГорских племена II, 179.
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свакако је био да се домогну сребра. Матулин је одмах побегао са сребром, 
а пљачкаши су тукли и ранили другог брата, Николу. Отели су му 125 
дуката, једну сребрну чашу, вредну 4 дуката, два коња, која су вредела 30 
дуката, седло и једну товарију, сребрни појас и друге одевне предмете и 
ствари. Николу су везали и бацили у неку плићу јаму. Матулин је брзо 
пронашао претученог и опљачканог брата. О свему су одмах обавештена 
два пљеваљска кнеза, који се јављају као сведоци при подношењу тужбе у 
Дубровнику.28 Скоровој Вукшић је, дакле, водио пљачкашку дружину која 
је харала на овим просторима. И следећи „подухват” Скоровоја Вукшића и 
његове дружине десио се у близини Пљеваља. Тројица Дубровчана крајем 
септембра 1457. поднела су тужбу у Дубровнику против једанаест људи из 
Пљеваља због пљачке. Исто тако, оптужили су и Скоровоја Вукшића из 
Дробњака, Драгишу и Стјепана, његове синове, као и њихове људе, јер су 
им отели 40 овнова.29 Међутим, не зна се где је пљачка извршена, али се 
може претпоставити да је негде у широј или ближој околини Пљеваља, с 
обзиром на велики број (11) оптужених Пљевљана. Скоровој Вокшић 
(Вукшић) се помиње крајем августа 1409.30 у Дубровнику, с још четворицом 
влаха из Дробњака у вези с неким трговачким уговором, а вероватно је и 
раније тамо боравио и био познат у граду.

Дробњ аци су своја велика богатства стицали трговином, а не 
пљачком. Они су се као и остали власи који су насељавали после 1373. 
босанску државу, а касније и територију осамостаљених великаша, бавили 
трговином стоке. Уговори о купопродаји стоке су врло ретки, јер нису 
бележени у дубровачкој канцеларији. Активно учешће влаха Дробњака у 
кредитној трговини Дубровника крајем XIV и у првој половини XV века, 
како ћемо касније видети, указује на то да је позајмљени новац најчешће 
инвестиран у куповину стоке. Управо занимања Дубровчана код којих се 
задужују и с којима склапају трговачка друштва (вунари, сукнари или 
месари) указују на трговину стоком.31 Дробњаци су одлазили у Дубровник 
већ у другој половини XIV века и учествовали су у разним кредитним 
пословима. Вероватно се из редова примићура и крамара јављају и први 
индивидуални пословни људи из влашке групе Дробњака.

Дубровник је у другој половини XIV и првој половини XV века био 
средиште великих трговачких послова и новчаних зајмова. У кредитну 
трговину Дубровника укључују се и власи Дробњаци, како смо већ навели. 
У првој групи познатих трговаца из Дробњака с краја XIV века је и Радин 
Богојевић. Он се изгледа настанио у Котору, па се 1391. помиње као Radin

28 Б. Храбак, Прош лосш Пљеваља ио дубровачким докуменииш а до иочешка XVII 
стољећа, Историјски записи 1-2 (1955), 14.

2Q _
Б. Храбак, Проимосш  Пљеваља, 14.

30 HAD, Div. Canc. XXXVII fol. 193, 20.V III1409.

31 C. Ћ ирковић, ХерцеГ Стефан Вукчић-Косача и његово доба, Београд 1964, 131-132. 
Видети напомене у овом раду 39,42.
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Bogoevich, Drobgnach de Chataro.32 З а  кратко време, од једне године, задужио 
се у Дубровнику у 1393. на суме од 60 и 83 дуката и 20 гроша.3"’ Кредит је 
једанпут узео (60 дуката) од Стефана Лукаревића, познатог дубровачког 
трговца и властелина, који је трговао тканинама, воском, сољу, житом и 
другом робом,34 што би значило да је новац инвестиран у робу. У тридесетим 
годинама XV века расте број задужења влаха Дробњака, односно износа 
њихових кредита у Дубровнику. То је време привредног развоја уопште, 
пораста трговачког промета између Дубровника и српских средњовековних 
земаља. Међу власима Дробњацима у том периоду истиче се Вукота Брај- 
ковић, који се сам или с ортацима Милашом Прибојевићем и Прибојем 
Бјелојевићем задужио у Дубровнику од 1426. до 1429. на суму од 1.809 перпера, 
10 гроша и 15 парвула.3'1 У овом периоду задужења су била искључиво у 
перперима. Његов кредитор је био дубровачки властелин Иван Проданчић 
(Johanes de Prodanello). Рок за враћање кредита је био веома кратак -  од 10 дана 
до једног месеца, што говори да се радило о кредиту у роби.

Само у току једне године, 1435, задужило се осам влаха из Дробњака 
у Дубровнику на суму од 2.385 перпера, 376,5 дуката и 43 гроша.36 Осетно су 
се у наведеној години задужили Штигљан (Штиљан) Стипковић и другови 
(soci)n то на суму од 195,5 дуката и 6 гроша. Брајан Тохољевић се сам 
задужио на износ од 476 перпера. Сума коју је узео Жур Стјепановић била 
је 416 перпера. Жур Стјепановић је остао дужан Радичу Грубачевићу 53 
перпера, како се сазнаје из тестамента после Радичеве смрти (1459). Он је 
вероватно трговао с Радичем Грубачевићем, познатим дубровачким 
сукнаром и трговцем по Србији. Радич и његов брат Вукша изгледа да су 
пословали по Србији средином XV века.37 Исто тако, задужио се Жур 
Сјепановић у Дубровнику током 1440. код дубровачког племића Марина 
Ђорђића на суму од 109 перпера.38 Рок враћања кредита био је један месец. 
Он се задужио заједно с Радманом Петковићем и Брајаном Трибутинићем, 
дубровачким сукнаром, и у 1441. на високу суму од 682 перпера и 2 гроша.39

32 Ђ. Петровић, МатаруГе у  касном средњем веку, Гласник Цетињских музеја X (1977), 121. Он 
се 11. јануара 1393. називао Radin Bogoevich Drobgnach de Chataro, a исте године 15. септембра помиње се као 
Radin Bogoevich dicto Drobnach. Можда je постао становник Котора или, пак, которски грађанин.

33 HAD, Debita Notariae X fol. Г, 11.1 1393; fol. 46, 15.1X 1393.

34 И. Манкен, Дубровачки патрицијат у  XIV веку, Београд 1960,301.

35 HAD, Deb. Not. XIV fol. 47, 13.VHI 1426; fol. 6 3 \ 12.Х 1426; fol. 115, 13.Х1 1427; fol. 129, 15.VII 
1427; fol. 152’, 30.Х 1427; fol. 153,30.Х 1427; foi. 190, 19.V 1428; fol. 319,2.VIII 1429. Ове сигнатуре, као 
и друге у овом раду уступила ми је др Ружа Ћ ук, на чему јој пријатељски захваљујем.

36 HAD, Deb. Not. XVn fol. 133, 22.VII 1435; fol. 134,23.VH 1435; fol. 134, 25.VII 1435; fol. 134-135, 
25.VII 1435; fol. 150,27.Vin 1435; fol. I52’,2.1X 1435;I. Voje, Delež hercegovskih vlahov v kreditni trgovini, 467.

37 P. Ћук, Радич Гоубачевић, 62, нап. 12.

38 HAD, Deb. Not. XIX fol. 161, IO.IV 1440.

39 HAD, Deb. Not. XX fol. 175, 19.VI 1441.
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Кредитори Жура Стјеиановића и његових ортака били су дубровачка влас- 
тела. Углавном су позајмљивали перпере, а ређе дукате.

Посебно се истакао по висини задужења у 1440. години Радич 
Градисалић. Он се задужио сам или са својим компањонима у Дубровнику, 
Радманом Петковићем и Радохном Прибисалићем, у току наведене године 
на износ од 1.857 перпера.40 Радич Градисалић се у току 1442. сам задужио 
на суму од 504,5 перпера.41 Према томе, ради се о великом и правом трговцу, 
што се види по висини задужења и по склапању трговачког друштва с 
Вукшом Грубачевићем, познатим дубровачким трговцем. Они су склопили 
трговачко друштво средином јуна 1442.42 Вукша је уложио капитал од 900 
перпера и 30 гроша. Обавезали су се да обојица иду у Србију и да купују 
стоку, а потом да је продају у Дубровнику. Добит и штету требало је да деле 
попола и на крају је требало да се Вукши врати уложени капитал. Све ово 
указује на то да су велики трговци из редова влаха Дробњака, какав је био 
и Радич Градисалић, стицали свој капитал пре свега тргујући стоком.

Међу познатим трговцима Власима Дробњацима који су се највише 
задужили у Дубровнику на високе износе у 1435, 1440. и 1441. је и Радман 
Петковић 43 Његову пословну делатност можемо пратити и у Котору у 
наведеном периоду. Сигурно је трговао сољу коју је набављао у Котору од 
млетачких трговаца током 1440.4 Пет влаха из Дробњка задужило се у 1441. 
у Дубровнику на суму од 1.017 перпера код дубровачког племића Петра 
Пуцића.43 Рок враћања дуга био је један месец. У току 1442. регистровано 
је само још једно задужење влаха Дробњака у Дубровнику, и то Радосава 
Стјепановића на суму од 578 перпера.46 Од тада па све до 1470. нема података 
о задужењу влаха Дробњака. Те године задужили су се у Дубровнику Вук 
Богавчић и његов ортак Радивој Прибиловић на износе од 79 и 35 дуката.47

Из скупине горе наведених влаха Дробњака који су пословали у 
Дубровнику издвојили су се прави трговци. Они су заузели истакнуто место 
по висини кредита које су позајмљивали. Највећа њихова пословна актив-

40 HAD, Deb. Not. XIX fol 29’, 23.VI 1440; fol. 51, 2.VIII 1440; fol. 52’, 3.VIII 1440; I. Voje, Delež 
hercegovskih vlahov v kreditni trgovini, 467.

41 HAD, Div Canc. LVIII fol. 141,27.ХП 1444; fol. 141’, 27.ХП 1444.

42 P. Ћук, Радич Грубачевић, 62, нап. 14.

43 HAD, Deb. Not. XVII fol. 134, 25.VII 1435; XIX fol. 29’, 23.VI 1440; XX fol 175, 19.VI 1441; I. 
Voje, Delez hercegovskih vlahov v kreditni trgovini, 467.

44 P. Ковијанић, Помени црноГорских племена II, 179.

45 HAD, Deb. Not. XX fol. 160’, 3.V 1441; fol. 170, 5.VI 1441, 182’, 10.VII 1441. Иван Радончић 
(Ivanis Radonsich) ce јавља у току 1441. само једном као влах из Дробњака, а два пута као 
Дубровчанин. Вероватно је постао становник или, пак, грађанин Дубровника, па се представљао 
како му је кад одговарало.

46 I. Voje, Delež hercegovskih vlahov v kreditni trgovini, 468.

47 I. Voje, Исто, 468.
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ност била је на почетку владе Стефана Вукчића-Косаче (1435-1444). 
Њихова су се задужења драстично смањила као што смо видели, после рата 
Стефана Вукчића-Косаче с Дубровником. Истакнути трговци из Дробњака 
који су пословали у Дубровнику око десетак година су следећи: Радман 
Петковић (1435-1442) његов компањон Жур Стјепановић (1441-1459), 
Радич Градисалић (1439-1442) и Брајан Тохољевић (1435—1442).48 Они су у 
организацији свог трговачког пословања показивали сложеније и пот- 
пуније облике, угледавши се на Дубровчане. Између осталог, трговци из 
Дробњака, као и Дубровчани узмали су слуге који су им помагали у 
трговини. Таквог слугу имао је и Брајан Тохољевић. Ј

Власи из Дробњака су се јављали и као јемци Дубровчанима, вероват- 
но својим пословним партнерима,50 што сведочи да су често долазили у 
Дубровник и да су били познати у граду, као и да су Дубровчани имали 
поверења у њих.

Многи истакнути, горе поменут трговци из Дробњака пословали су 
упоредно у Дубровнику и Котору, и то или они сами или њихови сродници. 
Задуживали су се у Котору на мале суме од 30 до 200 перпера.51 Пословни 
односи влаха Дробњака постојали су и с оним Которанима и Дубровчанима 
код којих су остављали вредне предмете у депозит. То су пре свега били 
которски племићи и дубровачки грађани. Само током једне године (1399) 
примиојеудепозит ДапкоБизанти 14сребрних појасеватежине48,5 фунти 
и 9 унчи. Осим тога, депоноване су две тацне са сребрним пуцадима тежине 
пет унчи, затим четири сребрне посуде тежине пет фунти, као и две кутије 
и два ђердана перли са свитом и једна перла са четири пуцета, све скупа 
тежине 10 фунти.52 Наведене драгоцености су депоновали власи из Дроб- 
њака, Ђурђе Богутовић са синовима и Градислав Ковачевић, отац Радича 
Градисалића, познатог трговца из Дробњака, који је пословао у Дубров- 
нику, Котору и Србији. Исто тако, дао је влах из Дробњака, Г рубач Вокшић, 
у депозит две сребрне тацне у Дубровнику Антонију Бутки.5'1 Неколико 
Дробњака у Котору дали су которским златарима да им праве сребрне 
појасеве од финог сребра.54 Све ово указује на добро имовно стање влаха 
Дробњака и на богатство стечено, између осталог, трговином.

Дробњаци се издвајају од осталих влаха који су били укључени у 
кредитну трговину Дубровника како по броју, тако и по висини износа

48 С. Ћирковић, ХерцеГ Стефан Вукчић-Косана, 132, нап. 62.

4® D. Kovačević, Učešće vlaha u trgovačkoj razmjeni, 83.

50 HAD, Div. Canc. XXV fol. 237’, 12.VIII 1383; D. Kovačević-Kojić, Učešće vlaha u trgovačkoj 
razmjeni, 81.

51 P. Ковијанић, Помени црноГорских племена II, 173-180.

52 Р. Ковијанић, Помени црноГорских племена II, 173,177.

53 HAD, Diversa Notariae, XVII fol. 23, 16.IV 1432.

54 P. Ковијанић, Помени црноГорских племена II, 175,179.
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кредита које су узимали у првој половини XV века. Многи од њих захва- 
љујући свом богатству вероватно више нису имали статус влаха сточара, 
мада су их Дубровчани и даље тако називали. Дробњаци су се као успешни 
пословни људи почели насељавати у поменуте центре у XV веку, у Гацко55 
и Пријепоље56, јер су им та места пружала више могућности да увећају свој 
капитал.

Дробњаци, као и остали власи источне Херцеговине после 1373. 
доспели су под власт босанског бана Твртка I. Они су се од 1377. називали 
Власима босанског краља (regis Bossinae). После смрти краља Твртка I 
(1391) поједине феудалне породице су своје поседе претвориле у самос- 
талне феудалне целине, независне од централне власти. Тако су се уместо 
влаха „regis Bossinae” јављали власи -  људи (homines) крупних феудалаца на 
чијем су поседу били. Бројни су примери у дубровачкој архивској грађи у 
првој половини XV века који говоре о припадности влаха Дробњака војводи 
Сандаљу Хранићу (1435), односно, касније, СтефануВукчићу-Косачи. Они 
су били у феудалном односу према одређеној феудалној породици и приз- 
навали њене чланове као своје господаре, редом како су се они смењивали, 
закључила је проф. Десанка Ковачевић.37 Власи Дробњаци се помињу често 
као homines voivode Sandagli или voivode Stephani, a понекад и као villani 
voivode Sandagli.58 Када ce јављају као вилани вероватно су ове влашке 
скупине биле захваћене процесом седантеризације и смештањем по селима. 
Мада ова два појма -  homines и villani -  измају исто значење, зависних људи, 
који имају своје господаре. Без обзира на то да ли су признавали краља или 
феудалце, власи Дробњаци су се укључивали у феудални систем босанске 
државе све до пада под турску власт.

55 I. Voje, Delež hercegovskih vlahov v kreditni trgovini, 471.

56 C. Ћирковић, Пријепоље у  средњем веку, 216: Б. Храбак, Пословни љ уди Полимља  
(1350-1700), Симпозијум „Сеоски дани Сретена Вукосављевића” III, Пријепоље 1976,245.

57 Д. Ковачевић, Средњовјековни катун, 135,137-138.
58 Vuchota Braichovich et Milasius Priboevich vlachi Drobgnachi voivode Sandagli (Deb. Not. XIV fol. 

115,13.V III1427); Vuchota Braichovich homo voivode Sandagli (Deb. Not. XIV fol. 190, 19.V 1428); Dobravac 
Stipkovich vlachus Drobnach, villanos voivode Sandai (Div. Canc. XLVI fol. 209’, 30.VIII 1430); Radman 
Petchovich, Xur Stipanovich morlachi Drobgnachi, homines voivode Stipani (Deb. Not. XX fol. 175,21 .V I1441). 
Исто тако наводе ce у дубровачкој и которској грађи homo-homines влаха појединаца из Дробњака, 
што говори да су и они имали своје зависне људе, мада се често ради о пљачкашкој дружини коју 
предводи један од њих. Тако, постоји вођа и његови људи који чине пљачкашку групу (Div. Canc. 
XXVIIfol. 127’, 11.V I1388;Р. Ковијанић,П оменицрногорскихплеменаИ, 179; В. Храбак, Прош лост  
Пљеваља, 14).

154



ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ДРОБЊАКА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Marica Malović-Đukić

А CONTRIBUTION ТО ТНЕ HISTORY OF ТНЕ DROBNJAKS IN ТНЕ
MIDDLE AGES

Summary

The Drobnjaks had a conspicuous role in the caravan and financial trade of 
Dubrovnik in the Middle Ages. The participation of the Drobnjaks in the caravan trade 
between coastal centres, Dubrovnik and Kotor on the one hand, and the basin of the 
Lim on the other, was very intensive in the second half of the 14th century and in the 
1430s. They traded in salt, textiles and other manufactured merchandize, transported 
from Dubrovnik and Kotor to the settlements in the basin of the Lim -  Breza, Prijepolje 
and Sjenica.

The Drobnjaks took up a prominent place in the financial deals of Dubrovnik in 
the first half of the 15th century. They chiefly took loans with the Vlachs from their 
summer-pasture camps and the Ragusans, in ducats and ћурегрега. The sum they 
borrowed in the main amounted to 700 hyperpera. Their activities reached the peak at 
the beginning of the rule of Stefan Vukčić Kosača (1435-1444). Prominent merchants 
of the Drobnjak origin who traded in Dubrovnik were Radman Petković, Radič 
Gradisalić, Brajan Toholjević and Zur Stjepanović.

After 1373, the Drobnjaks came under the rule of the ban of Bosnia Tvrtko I and 
became incorporated into the feudal system of the Bosnian state, regardless of the fact 
whether they acknowledged the king or the feudatories, until the fall under T urkish rule.
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