
ПРИЛОЗИ 

др Ђуро ТО'Шић 

О ИЗВОЗУ ЯСИТАРИЦА СА НЕРЕТВЕ У ДУБРОВНИК У XIV 
ВИЈЕКУ 

У досадашњој историјск·ој литератури обухваhена су и обра

ђена готово сва страна тржишта на којима су се Дубровчани снаб

дијева.Јrи житом.t) Ни подаци који се односе на промет житарица из

међу Дубровника и ближеr залеђа нису сасвим нови и непознати,2) 
али ипак допуштају да се на основу љих говори знатно шире и сис

тематичније, него до сада, о извозу житарица са Неретве у Дубров

ник током XIV вијека. Потреба за једним таквим радом постаје ак
туелнија ако се зна да је највеhе ЖИ'I'НО тржиште средњовјековне 

босанске државе било на приморској страни, управо неретљанска об

ласт у коју су се, поред већ тамо узмјене пшеюще, сливале и дру

ге врсте житарица не само из зеаег дијела Хумске земље. неrо и 

из дубље унутрашњо.;ти Босне.!!) 

Први nодаци о дубров.ачком увозу жwra из те области rютичу 

из времена када се неретљански крај налазио под влашћу босанс

ких владара, тачније од почетка учвршhю:аља љихове моћи на уш-

1) В. Кре ,киh, Дубров'Н.ик и Леоа'Н.т (1280-1466), Београд 1956; 
И с т и, Дубровnu% (Raguse) et le Levant а и moyen-age, Pa.ris 1951; М. 

П о п о в и h-P ад е н к о в и ћ, Le тelaziani comeтciali fта DubrOV'nik (Ragщa) 
е la Pug!ia nel peтiodo Angioino (126б-1442), Aгchivi·o Province NapolНane, 
No.poli В59; L. L е v i, N ote sui Ragusini in Sicilia, Economica е stoo·ia, 1, 
anno 1965, 40-55; Д. Ди н и h-K н е ж е в и h, Tpzoвuna Ж1tто..w. у Дубровнику 
у хгv· веку, Годишњак Филозофског факултета у Новом Сащу, књ. Х 
1967, 79·-131; В. Х р а б а к, Извоз житарица из Oc.Ataн..aujc'I(,Qz Царства у 
Xlii. хп· и xv стј:меliу. ПрИ[llтина 1971; и с т и. Извоз жнтарtща из zр'Чких 
об,исти у XIII, XIV и ХVсто.аећ.у, Историјски часопис, књ. XVIII, Београд 
1971, 215-254; М. С п р е м и li, Дубwвиик и Араzо1щи 1442-1495. Беоl'рад 

1971. 
~) На основу њих нњстали су сљедеhи радови: В. Х р 8Ј б а к, Извоз 

э;с1А.тарица 1t3 Боспе 1t Херце~овипе у npи.Atopje од '!Gpaja XIII до по.аовиие 
XVII века, Годишњак Друштва историчара Босне и Херцеrав"ИНе, Г<Уд. 
XIV, Сарајево 1964, 121-203 и Д. Д ои· н и li-K н е ж е в и h, Промет житарица 
1tз.Ate~)Y Дубровиика и б.аижеz за.аеђа у средње.м. веку, Год'И'ШЊаiК Фило
з:>фског фЭЈКултета у Новом Сащу, књ. ХПI/1, 1969, 73-87. 

S) Види В. Х .р а б а к, Извоз Ж1tтарица из БиХ, 195. 
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ћу ове ријеке. У ствари, неродица која је 1329. з•ахватила за Дубров

чане најважнију жи·тницу, Италију,4) присилила је њихову владу да 
се снабдијева овим артиклом у залеђу. СредиН'Ом децембра те годи

не, Јахе Ћорђић се обавезао општинским службеницwма (масарим•а) 
да ће ИiМ, '!'оком сљедећег мјесеца, довести у Дријева 100 стара 

(1 стар=71,69 кг) пшенице, по цијени од 30 гроша за сваки стар дуб
ровачке мјере.5) Ни наредне године криза снабдијевања житом није, 

изгледа, у Дубровнику била превазиђена. Почетком мјесеца марта 

1330. поново су слате барке на Неретву »pro secuгitate Ьlavi condu
centis«, и•ли за довожење пшенице уколико се тамо нађе,в) а дваде

сетак дана касније донесена ј.е одлука како да се осигурају дубро

вачки трговци који бораве у Дријевима поводом допремања неког 

жита купљеног од стране општине.7) 

По{:лије тога Дубровчани су се дуже времена, без већих проб

лема снабдијевали зрнастом храном, углавном, у јужној Италији 

(Апули-ја и Бари) и на Пелопонезу (Патрас и Кларенца).В) Тек 01Д 

средине 40-их година rюново се спомиње жито са Неретве, кад по

четком јануара 1344. двојица дубровачких племиh.а обећавају јед

ном трговцу из Венециј-е да h.e му житом платити 300 кабала вина 
достављених до дријевског трга, и то да стар пшенице (дубровачке 

мјере) буде по цијени од 15 гроша, а стар јечм.а 10,5 гроша.D) Дви
је-три године доцније дубровачка нлада је добила обећање свога ца
риника у Дријевима, вла•стелина Бисте Бунића, да ће израдити да 
босански бан пошаље преко Неретве 2.000 стара своје пшенице {1.500 
ста~ра одмах, а остатак до Божића) и да се на име исплате првог кон

тингента жита има одмах дати бану или његовом изасланику 600 ду-

4) Д. Ди н и h-K н е ж е в 1И h, Трzовика жито~ у Дубровuи1еу у XIV 
веку, 89-90; В. Х р а б а х, Извоз житари-ца из Oc.~tanJtujc1Coz Царстоа, 44. 

') " ... staria centum :Wumenti -boni ad menst11!'aan Ragusii ... a-d rationem 
gro&sorum ХХХ p.ro quoli'Ьe<t staruo«. Хисфријс1Си архив Ду6ровшt1С (ХАД): 
Diversa Ca.ncellaтiae (Div. Са.пс.) IX fo1. 111', 15. 'ХЫ 1,;3.29. Упор. Д. Ди н и h
-K н е ж е в и ћ, Tpzoвuna жttто~ у Дубровnu1Су у XIV ве1еу, 90 наn. 97 и 
Б. Х р а б а 1<, Табе.л.е 1еретања -цека житарtща tt яахуњина у Дуброва"Ч1СIЈ 
(1300-1620), Зборних Фи.лозофског факултета у ПрИ'ШтИIНИ, 1970, 127. -
Пр~ма nрорачуtНу проф. С. Ћоировиhа (Мере .У средњОIВековној српској 
држа'13и, Мере IНal тлу .Србије кроз векове, САНУ, 54 на•n. 60) дубровачки 
c·rap жита у XIV вијеку »није смео биrrи тежи о:ц 71,69 К'И.Логра;ма« -. 

') Ј. G el с i с h, Monumenta Ragusina, LiЬтi Reformationum, МSНЭМ 
JAZU, V, Загреб 1897,282, 3. ILI 13-1330. Упор Д. Динић-К-нежевиh, 
Трzовtща жито~ у Дубровкику у XIV ве1Су, 90. 

7) :о ••• quod pro sectljritate mercatorum 1110S'trornm qui sunt iю Na.reп±o, 
et p.ro con-duceшio iЬla:vo C.OIIl1iUII1Ji.S, qui est ibldem«. !Моn. Ra.g. V, 28·3, 26. III 
1330. Упор. Б. Х р а б а к, Извоз житари-ца из БиХ, 123. 

&) Д. Ди н и h-K н е ж ~'В и h, Тр~овипа житоя у Дубровкt'1СУ у 
XIV G€1C1J, 9~94; В. Х rp а б а к, Извоз жита ри-ца ~'з zpч1eux обл.асти, 
219·-220. 

0
) » .•• teneantur -d·аге et adsitgna.re ill1 NЭJrento ta.ntum :6rumetn<tum 

qua.ntum capiet sщnпnam d.i~ti vini ad' ratiomem- grossoгum XV ipro quolibet 
stario f.ru-menti dJe Ra:gusLus et grossorum Х1/2 se stЭJrium ordek Di<v. ССШЈ.С. 
xrv iol. 74, в. I tЗ44. 
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к-ата.tО) Међутим, велика куга, позната као >>црна смрт«, која је 

1347-1350. харала по Европи,11) довела је и до несташице жита у 
Дубровнику и његовог поновног окретања према залеђу. Стога је 

средином 1347. дубровачка влада слала и свога синдика у Дрwјева 

да купује пшеницу (са плаrом од 20 перпера за први и 15 перпера 
за остале мјесеце које буде остао у тргу).12) У куповини жита на 

Неретви анrажовали су се, изгледа, тада и неки при-ватници. Сре

дином октобра те године, Клемент Држиh је из Дријева достављао 
у Дубровник пшеницу и неко друго жито на име Михови·ла, сина 

Лукара Буниhа,13) а послије нешто више од годину дана Петар Бо
баљевиh и Лука Г.амбе купили су тамо за Дубровник 800 стара пше
НИIЦе, по цијени од 14 гроша за стар.14) 

Поновно nрестајање вијести о допремању неретљанског жита 
могло би бити зна.к да су се Дубровчани, за дужи период, снабди

јевали у својим старим житницам.а: Италији и Албанији.15) Тек сре

дном 1362, када је опскрба града житом скоро у потпуности би;:~а 

препуштана домаћим и страним трговцима, влада је одобрила једном 

своме патри:цију да може послати барку у Дријева за доношење не

ког његовог жита, брашна и других ствари у Дубровник.t6) Али, Eeh 
поч-етком јула 1366. кнез и Мало вијеhе су овлаштени да могу оба
везати једну особу да за годину дана довезе у град на nрода1у 10.000 
стара пшенице.17) Пошто таквог, изгледа, није било, умјесто једног 
су, само у времену од августа 1366. до фебруара 1367. године, оба
везан.а 24 трговца да из »Ром·аније«, Албаније и Неретве довезу 

укупно 4.830 стара пшенице.18) О улози неретљанске пшенице у та-

10. Ј. G е l с i с h, Monumenta Ragusina, ЫЬгi Refoгma;tio.nrom, M'S<HSM 
JAZU, 1, Затреб 1879, 294, 8. XI 1346. 'Y.IIOP. Б. Х р љ б а к, Извоз :ЈЮuтарица 
-из БиХ, 123 и Д. Дин ић-К:н е ж е в ић, Tpz()вttua жttто • .к у Дубровищсу 
у XIV веку, 95. 

11) Д. Ди н .и h-K н е ж е в и ћ, Утицај куzе од 1348. 1ta nривреду Дуб
ров?tика, Гадишњак Филозофског факултета у Новом Са·дУ, књ. V, 1960, 
11-33. 

12) » . . • Јаюhе de Geor,gio factш; fu-it · siiПdicus ad eunu.uan Narentum 
cum comissione emendi :бrU!mentum pro comuni«. Mon. Rag. 1, 009, 28. VII 
1347. ~·по р. Б. Х р а б а к, Извоз житарица из Б1tХ, 123. 

13) Сер Кле..\fе:нт је изјавио да he »totum frшnenturm et eius ad'l.lid 
Ыad11.m« достаВИ'l'И у Дубр!Оаник Михавилу, ОИIНУ Лукара Бунића. Div. 
Сн:::с. Х фол. ФЗ. 18. Х 13147. 

н) Они су оизј'авили да су ·КУ"Il'ИЛИ »Staria VIIIc frumenti in Naren
to ... ad ra'Cioпem g.rossorurm XIV pro sta•riO'«. ХАД: DistriЬutiOnes Testэ.men
torшn (Dist. Test.) I ofol. 4G,' 34. I .1(349. 

10) д. д.ин.иh-К ·нежевић, Трzовииа жttтo.~t у ДубрЬвиttку у XIV 
веку, 97--101; Б. К р е к и h, Дубровник tt Леваит, 64. 

11) «. . . de facien'Clo g~Гaciam МЗ!Гtо1о de Vol!;o, quod' poэsilt mittere 
1 barchosium Narmttшn ad. acc~piendum bl·lud quod habet de .g•rano, farina 
et аШs reЬus«. Ј. G е 1 с i с h, Monиmenta Ragusina, Libri Refoam.a:tionum~ 
МSНS:i'vl JAZU, I.П, ЗЗ!I'реб 1895, 217, 11. VЫ:.I 1362. Упо,р. Б. Х р а б а1к Извоз 
житарищ1 из БиХ, 123. 

t7) д. Диrниh-Кнежевиh, Трzови'Н.а жttтo,~t у Дубровюtку у XIV 
ве;~у, 1\11, 129. 

~~) Б. Х р .а. б а к, Извоз житар1ща 1t.Э БиХ, 123. 
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дашњем снабдијевању Дубро.вника најбоље говори доњи nрегЈiед 

nодатака. 

Премед података о увозу пшепице са Неретве у Дубровпик 
1366/67. wдuNc1S•) 

Вријеме Име и nрезиъzt) 

достављача 

Количина 
у старима 

-------------------·----------··----
1366. 

12. х 
18. х 
23. х 
30. х 

2. XI 
2. XI 
2. XII 

3U. XII 
31. XII 

1367. 

22. 1 
11. II 

Миосоч Бодачиh 

Михајло Бобаљевић 

Радеља Деберчинић 

Домања Милдраговић 

Тихоч, златар 

Жи.вко, камерариус комуне 

Тих.оч Чиалевић 

Михоч Бодачић 

Влахота Добротиh 

Лука Доброевиh 

Волчое Бороевиh 

150 
100 
ню 

3110 
250 
1::.6 
100 
з оо 

100 

200 . 
100 

'l'o значи да је са:\ю за nет М'је~еци nшеница са Нере-i'вс била 
11 ny'l'a довожеэ:а (nри чему се увијек nлаћало на и,;~ е .::Iровизије по 

1 грош за сваки стар) у укуnном износу од 1.816 ст.ара. У nоређељу 
са сnоменутих 10.000 стара nшенице19) то nредставља 18.160/о од 

укуnно nланираног увоза ов.ог артикла у току једне године, те 9,08°/о 

од цјелокупне nотрошње житарица уоnште, која је током друге nо

ловине XIV стољеhа износила у Дубровнику nр«б.ЈЈИ1}ЮТ11 20.000 ста
ра годишње.2D) 

Оваква криза у снабдијевању града житом била је још више 

nродубљена кугом 1юја је, са извјесним nрекидима , владала у Дуб

ровнику и захватила Италију у nериоду 1371-1375. гсщине.21) 

Стога се Дубровчани, од тога времена па до краја стољеhа, све чеш
hе снабдијевају жи.том са Неретве. Већ средином сеnтембра 1374. 
влада је у Дријева уnутила свага синдика Павла Соркочев:иЋ-а коме 
је приликом ступања на службу наредила да по курсу и цијени ре
ченог мјеста купи nшенице за 500 nepnepa које је од-.нио са сооом На
ређеiЮ му је и да се брине да жито које тамо буду набавили сви ос
тали дуброовачки· трговци не смије иhи ни у једно друго мјесто, осим 

18а) Mon Ra,g. IV 57, 60, 61, 63, 64, 65, 73, 77, 78, 80, 83. 
10) Види наn. 17. 
23) д. Ди н .и ћ-К н е ж е в 111 ћ, Tpzoвu'na жttто."' у Дубров'пику у XIV 

веку, 129. 

112 



у Дубро.вник. Морао је уредно извјештавати владу о свим количина

ма извезеног жита из трга и о баркама које га превозе, као и од ко

га су и коме биле упућиване у Дубровник. У циљу обезбјеђења пос
лушности дубровачких трговаца настањених на Неретви, влада је 

овл.астила Соркочев.иhа да их, у случају прекршаја, може кажњава

ти до 100 и више перпера, ако то буде потребно. Када на овакав 
начин уреди питање трга, требало је да сазна све појединости о пше

ници, јечму и просу и обавијести могу ли се тамо набавити и по којој 

цијени. Скренута "МУ је пажња да извwјести када потроши сав новац 
однесен за куrrовину пшенице, како би иу се на вријеме послао нови 

износ. Ако би неки од становника Стона долазили на неретљански 

трг да купују жито за кућне П{}требе, могао је дозволити да извезу 

по 50 стара од свих врста жита, уз наређење да се по повратку са 
купљеним житом прија!Ве стонском кнезу. Имена оних који би то 

жито извозили морао је писмено доставити кнезу Стона юоји је био 

дужан да му одговори је ли оно тамо стигло.22) Колико се Павле 

Соркочевиh задржао на Неретви и колику је количину пшенице ус

пио да купи није нам познато. Влада је веh 4. марта сљедеће (1375) 
године отпремила свог новог синдика, Унуче де Матеша, коме је при 

пола-ску на дужност наложила да послије доласка у Дријева попише 

колико кога жита има сваки дубровачки трговац у тргу и у околним 

селима. Послије извршеног пописа морао је наредити свим тим тр

говцима да сво c.noje жито пошаљу до краја марта у Дубровник.2З) 
Овог дубровачког синдика среhемо на Неретви и послије мјесец д.а

на, ка,zха му је влада поново поручивала да Тlамоunьим трговцима 

пренесе да жито које буду купили довезу у град, гдје ће им општи

на плати·rи пшеницу 6, раж 5, проса 4 и сирак 3,5 гроша по стару.24) 
Ћеновљанско-млетачки рат око Тенедоса (1378-1381) такођер 

је сметао Дубровчанима при набављаљу жита у прекоморским зем

љама.:?5) Стога се они поново све више оријентишу на неретљанс~т 
област. Да би подстакло увоз :жита у град, Вијеће умољених је (сре
дином септембра 1378) одлучило да сваки трговац који борави на дри~ 
јевском тргу може да дође у Дубровник и слободно се врати, а'КО 

при томе увезе 20 стара пшенице, а да га кредитори због дугова не 
смију гонити. Тада је, исто тако, ријешено да судије на Неретви из
врше попис свих количина пшенице коју посједују Дубровчани и 

~') Види о томе Р. Ј е р е м и ћ - Ј. Т ад и ћ, При.п,оэи за 1iCTopttjy 
здравстоепе 'IСул.туре староz Дубровnи'Ка 1, Бео!'рад 1938, 69; Д. Ди н и ћ
К н е ж е в и h, TpzoвU1ta жuто.м у Дубровnu'Ку у XIV ве'Ку, 102-103 и М. S. 
М а z z i Sa~ute е societd nel Medioevo, F~гenze 1978, 75. 

~·!) Ј. Т а д w h, Пис.ма и уnутства Дуброва<t'IСе PenyбMt'ICe I, Београд 
1935, 293-295 Qp. 276, 17. х 1374. 

• 2~) Исто, 300--301 бр. 280, 4. Иil 1375. 
~•) Исто, 302-303 бр. 282, 2. ·I.Y 13-75; Ј. G е 1 с i ch, Monumenta Ragu

s:na, LЉri ReformatiюmUJin, MSiНSM JAZU, IV, ZagreЬ 189.6, 146--,147, 2. IN 
1375. Упир. I. М а 1!1 k е n, Дуброва<tюt naтpuv,ujaт у XIV веку, Посебна из
дnња САН, Београщ 1960, 311. 

15) Б. К р е к и ћ,Дуброва<t'IСtt рат o'ICo Те'И.едоса ( 1378-1381), Зборник 
ргдова ВизаiНтолошког института, 5, Београ>д 1958, 21-46. 
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нареде им да је, под пријетњом казне, одмах доставе у Дубровник.26) 

)Кито оа Неретве <:тизало је у гра.д и у Т<Јку сљедећих година. Ав
гу-ста 1380, тамо је због набавке постат један пучанин,27) а два мје
сеца касније одюбрено је дубровачким трговцима на дријевс1ю:м тргу 

да не морају довозити у град сирак који им није био пописан, већ 

га, ако хоће, могу продавати становницима Стона, Ластова и Мљета.2~) 

И за вријем~ наредне {1381) годwне неретљанско жито су довозили по
јединци, а и сама општина је организованим путем, преко синдика, 
долазила до њега.29) Пописивање жит.а у тргу, отпремање синди1{а за 
његово набављање и ангажовање појединих приватних лица у томе,зо) 

биле су доста честе појtаве и у сљедећем периоду. Наравно, при то.м је 

било и кријумчара овог најважнијеr прехрамбеног артикла, о чему го

вори и владино писмо упућено дријевсiшм судијама »ad examinanduщ 

eos super facto frumenti quod fertur contra voluntatem dominнtinnis alio 
quam Ragusium ... З1) 

Међутим, НОВ{)Отворени брштанички трг, за вријеме трајања 

њелове привредне активности (1383-1395), почео је да, на рачун Дри
јева, постепено эаузима извјесно мјесТ<Ј у снабдијевању Дубровни-

2':Ј. М0111. Rag. IV, 163, 1.2 IX 13'78. Упор. Б. Х •ра б а к, Извоз житарица 
из БиХ, 123-124. Опширније о улози дријевсжих судија у извозу житар.ицз 
са Нере•1•ве у Дубровник в:иДtи Ћ. Т о ш и ћ, Уре!Јење средњовјехоэ поz 
трzа Дријева, Годишњак Друштва историчара БоС!Не и Херцеговwне, Го
дина XXXIV, Сарајево 1983, 131. 

2") » ••• de mi.tteпdo ad Na~гen·tum ·UrniUJm <ie populo pro fac to Ьla<i'i«. 
М. Д и н ћ, Одл.уке веЈ'i.а Дуброва'Ч.ке PenyбAU?<:e, I, Посебна ИЈЗдања САН. 
Београд 1951, 64, 1•6. VoiП 1З80. Упор. Д. Ди н и ћ-К н е ж е в и ћ, Трzовин,а 
жu:ro.lt у Дубровн,ику у XIV ве'!Су, 104. нап. 210. 

!'<) » ... de fa.cien<io gra·tiam mercato.ri·bus <ie Na.rento, qu od nan tenean
tur et debeant ilpsum .swrgum vendere ·nostris s1.~bditi:irS , hoшi~n1bus d'e 
Stagno, de Lag.usta et de Me'bl!ta«. М. Ди юи h, Одл.уке већ.ii. I , ВО, 20. Х 1360. 
Упор. Б. Х ·р а б а к, Извоз жttтарtща из БttX, 124. 

2~) Так·о је Ра.ДЈиша Зуоотиh nриМ'Ио ~рајем 1381. оiЦ сер Михајла Ма
рти!f;r.оиhа »imteg·ram et ~refactaш 'Solutionem de centwm et tri,gi•n-tatt<гi•bus 
stario Irumenti de nau>lo quod ~pse Radissa haiЬere deibeat, а •dd·cto sег Mi.chњele 
~ro naulo di.cti rrumenti« (D·iv. Canc. XXV fol. 21', 9, XI 11381), а• не
nуних мјесец дана ДЈОЦНЈИје у дубровачком Малом вијеhу ј е oдJry qffiiO 
»qucd dicti шassari .possilnt mittere syndicu:m, vel syndi.c.os, s i ipsirS videbl1JЬr , 
promendo et .haiЬen·do ditctu.m bladuш f01ri Narenti«. М. Ди н и :ћ, ОдЈLу·>се оећ.а 
1, 180, 4. Xll 1381), У пар. Б. Х •Р а б а к, Изд,оз житарtща из БиХ. 124 1t 
Д. д .и н и :ћ-К н е ж е в и ћ, Tpzoвu?ta жито~ у Дубliов?tику у XIV веку, 
106 наn. 224. 

:Q) » .. • <ie mi·tlten.do unum nostГUIIТl •b0111um lюminem atd scriiЬendurm 
totum g1·anum et aliUIS generils blad•um quod .re<perietuт in Na·ren.to«. М. 
ДИНЈИ.h, ОдлУЈКе већа I, 247, Zб-<IX 1382; »Ni•xa Mercinovic h i.n Minori 
Caпsblio cf. qu.od iте d!ebeat NЭJГentutm a·d scriiЬend!um omn i>a Ьla<ia<<. м. 
Ди н и h, ОдАуке веЈ'i.а I, 340, 5. VIП 1383; Уtпор. Б. Х р а б а к, Извоз 
жvтарица из БиХ, 124 и Д. Ди.нић-Кнежевић, Tpzoвu?ta жито~ у 
Дубровиику у XIV веку, 106 .н ал. 224 ; » .•. et facere sin<iicos a<i eol'lllm 
benepla•cti'!lm, mittendi pro Ьla·do Nerent-u•m«. М. Ди н :и h, Одљу?<:е већ.а I, 
352, 10. Х 1382; Палушко Миленови:ћ се обавезао Мароју Бутровићу 
куr1И'11И жита за 15 дУЈКата и дати nолови:ну наба<Вљеног Ж!Ита '"di.cto 
Магое pro tanto qu.arnto si•Ьi oons-titerit de ca.pitale in Na•ren1o«. Div. Сапе. 
XXV fol. 246, 11. XI 1363. 

31) М. ди н и h, Одлуке вehii. Дуброва'Ч.?<:е Републи?<:е П, Посебна 
издања САН, Бео:nрад 1964, 71, 15. IV 1384. 
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ка житом. У то увјерава и обавеза Tadea de Jacomo из Фиренце, за

купца брштаю1чке царине, да ће nшеница и све врсте житарица, изу

зев сирка, које буду досnијевале до овог мјеста, nод казном од 1 ду
ката за сваки стар, бити достављене у Дубровник и Стон.З2) Исто 
онако као што су их раније отnремали у Дријева. Дубровчани r:y 
сада своје синдике за набавку жиiГа слали у Брштаник.3З) Али, по
ред њих тамо су се, изгледа, овим артиклО'М снабдијевали nовреме
но и неки са Ластова.з') Но, када је :крајем 1395. наnрасном одлуком 
владе дошло до ра-сељавања дубро·вачке колоније у Брштанику,з5) 
изв-ори nоказују да је водеhа улога у исnоручивању жита дубровач

кој општини nоново nриnала Дри.јевима. 

Још 7. октобра 1395, Мало вијеhе је овластило сnоменутог Фи
рентинца Тадеа да nази на жито са Неретве, nопише све колwчине 
које се тамо налазе и нареди дубровачким трrовцима да га довезу у 

Дубровник. У настојању да се све тю сnроведе у дјело, наређено је 

дубров·ачким судијама и трг()вцима да у nо-гледу nшенице и свих дру

ги·х вр-ста жита слушају реченог Тадеа,ЗО) који је сваког лрекрrшrо
ца одредбе о житу на Нере-тви. могао казнити до два мјесеца затво

ра.37) Кратко вријеме након тога, влада је nоново, преко дријевских 
судија, издал'а наређење трговцима на Неретви да, nод nријетљом 

казне од 100 nepnepa, nошаљу преко Стона сво·је жито у град. Су
дије су требали да ЛО11ИШУ власни.оке и количину жита које се из
везе у Дубровни.к, и сачињени сnисак доставе кнезу Стона, к:оји је 

морао да nровјери присnјелу количину и о томе ооавијести оnшти

ну.З8) Послије тога Дубровчани nоново nрибјегавају већ ислробаној 

~!) »... che tuto grano et og~ni а.Јtга generati<m de ЫЗЈvа la quaJ. 
se tгмr:l -per шаоrе del ditto met·cado de Bersta•nich, si IРе'Г forestieri 
como pcr Ragusei, de farlo condu.re а R31gusa et а Sta·gtno, eX<Cepto sощо, 
S()tto pena de duca.to U'no -рвr !;a:scwn staro che fosse poтtado a.d a!Jtro 
luogo, hablando peor pr<Wisine dela Ыаvа che se c01!1dura«. М. Ди н и Ji, 
Одлуке веhа II, 585, 20. VI 1388. 'Уrюр. Д. К о в а ч е в и h-K о ј и ћ, Град
С1'а иасеља средњовјековие босаиске државе, Сарајево 1978, 50. 

33) Виџр1 Д. Ди н и h-K н е ж е в и h , Трzовииа Ж1JTO..tt у Дубров>tи·ку 

у XIV веку, 114. 
34) Тако је дубровачки грађанин Ратюо До5ровоевиЋ !ИЗ Врwта

•rика изјављивао да he »debere habere а Nicola de F'rasca de i!1suillla 
Lauguste, -pro modys XXV fJrumenti«, коју му је продао у Брштани.ку, 
суму од 64 перnера и седа1М гроша. Div Сапе. XXI fol. ·6В' 11. Х 1393. 
УnоТ). 'В. То ши h. Брштапик у средње.м. вијеку, ГДИ ВиХ, Год. XXI
XX\' П, Сарајево 1976, 43. 

~s) " .•• d~ precipiendo dicto Zore et alii.s c!vibus nostris habemtiJЬus 
et tene.нtLbus dcmos in Berstankh'O et PO'Srinica• QuOd deЬeant destruere 
dictas domos suos &иЬ pena ducat()rum mШе« . ХАД. Reformart.iones (Ref.) 

3• 1 Ref. ХХ.Х fo:l. ·20, 7. Х 1395. 'Упор. Д. Ди н и ћ-К н е ж е в и h 
Тр~овющ жttто.м. у Дубровииху у IXV веку, 115 нап. 296. 

37) » • • • de scribendo Tadco de Florenza quod ;possit i•щiюnere pena.m 
sta.ndi in carcere duO!Гl.Ш11 •mensuan contraofacienti ordinЬЬus .Ыadi iln Na
тento«. Ref ХХХ fal. 20', 14. Х 1395. 

31') Ref. XXXI fol. З, 19. VIII 1397. 'Упор. Д. Ди н ић-Кя еж е в и ћ, 
Tpzuвtшc.; Жttто..к у Дубровиttку у XIV веку, 115 нап. 298. 
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nракси: бирају синдике, обично из рtщова властеле, и шаљу их на 

Неретву због набавке жита.З9) 
Дакле, када због неродица, куга и ратова Дубровник нпје мо

гао да нађе nотребне количине за прехрану његовог становништва 
најважнијег артикла у земљама nреко мора, оби~шо се окретао сnо

ме ближем залеђу, тј. 10бласти Неретве, и тамо га набављао. Тако су 

у доnрем.ању жита, и то у :5ајнећем броју случајева пшенице, са· 

Неретве почетком 30-их, у другој половини 40-их и средино:м 60-их 

година XIV вијека искључиво учествовала приватна лица. Од сре
дwне 70-их до nоловине 80-их година, а затим од 1395. па до краја 
стољеhа оно је готово једино било набављана преко тамо отпреМ1Э.
НИ!Х синдика. К10личине неретљанског жита достављаног у Дуб

ровник у XIV вијеку биле су од случаја до случаја различите и 

кретале су се 100-800 стара. Обеhање Петроја Лучиhа да ће 

»Sine iudicio et questione<< исnлатити Никши Хујанчиhу З стара пше
нице, те 2 стара јечма и проса .. qui deficiunt ad meпsuгam Ragusii de 
meпsura Narenti«,40) јасно показује да је дријевски стар жита био 

неШТ'О веhи од дубровач:к.ог, али, свакако, није довољно да објасни о 

каквој се и колик·ој разлици радило. У одсуству других података, 

ово за сада није моrуће установити. 

"У зависности од nотребе, квалите1'а t: "'Olfi'ИUЊer доба, цијене 

жита увоженог са Неретве кретале су се: 

- 14-30 гроша за стар пшенице, 
- 10,5 грошоа за стар јечм~t, 
- 5 rроша за стар ражи, 

- 4 гроша за стар проса, 

- 3,5 rроша за ста:р сирка. 

Жито су у град из ових крајева доnремали појединци из редо
ва дубровачке властеле41) и трrо·в·аца.42) Исто тюrо, и међу лицима 

које је дубровачка оnштина слала тамо као сво}е синдике. јављају 

се и једни и друrи.4S) 

~') Дана 5. фебруара 1398. у Дри.јева је отлремљан за си.н;ц;-..rка 

Андрија Манчетић (Ref. ХХХ fol. 18', 5. П 1398), а 22. августа исrе 
године Марин Рањина (Ref. XXXI fo.l. 32', 22. VЫI 1398) r~e l'a на
лазимо и ПОЧе'IIКОМ јамуара 1399. ГОд'ИНе. (Ref. XXXI fol. 47', 5. I 13Э9). 
Упор. Д. Ди: н и ћ-Кн е ж е в и h, Tpzoвuna жито.Аt у Дубровпику у XIV 
Be!'ICY, 115--116. 

4~) Div. Сшnс. ХХ fol. .НО, 19. ПI 1366. Улар. Д. Ди юи ћ-К н е ж е
в и ћ, Tpzoвuna жu'I/OJt у Дубровпику у XIV веку, 127 наn. 362. 

41) Јахе 'Ворђ.:иli, Нико-ла Манчет.и:ћ, Петар и Махајло Бобаљерић, 
Висте Буюtћ, К.Лемант Држић, Мартол Волчић, Михоч Бодачић и Ми
хајло Мартинус.ић. 

11) Лука Ламбе, Радеља Деберчини:li, Домања Миљдратовић, Тихоч 
златар, Тих-оч Чиалевиh, Влакота ДоброТ>ић, Волчое Бароеви.h, Палушко 
Мила~iовић tи М~оје Бутровић. 

43) Јахе 'Варђић (1347), Павле Саркочевић (1374), УIНУче де Матеша 
(1375), Анrел Качић (1384), Аlн.дрија Менчетић (1398) и Марин Рањина 
(1398-99). 
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Владина одобрење дријевским тр!"овцима из 1380. да непописа
ни сирак могу да продају њeHИI!Vi поданицима, настањеним у Стону, 

Ластову и Мљету,44) несумњиво говори о извозу житарица са Не

ретве и у друге обла-:ти дубровачкоr подручја. Осим тога, нерет

љанске пшенице је, као што смо видјели, стизала понекада и у 

крајеве преко мора, юада се давала у за11rdену за млетачко вино.45) 

Мада су дубровачк-и: трговци и поданици тамо били најбројнији, по 

жито су долазили и неки други. У ствари, ·због 1'ОГ жита Дубровча
ни су повремено доспијевали чак и у опасност од отвореног сукоба са 

сусједима, а нарочито Корчуланима, КQји су се, такођер, редовно снаб

дијевали њиме на ушћу ове ријеке. Тако је 2. априла 1375, влада уnу
тила инструкцију своме синдику у Дријевима {Унуче де Матеша), 

об.авјештавајуhи га Q томе како треба да поступи са једном дуt)ро
вачком армадом која he приспјетh -rамо у ц.и.љу хватања двије кор

чуланске и двије которске лађе које су крцале жито у тргу и да их 

послије заробљавања натоварене житом, посредством стонскоr кне

за, пошаље у Дубровник.46) 

С друге стране, међутим, Дубровчани не само да су извозили 

жито са Неретве, него су га понекад и увазили тамо. Већ крајем 1319. 
било је одобрено Франу Тудузићу да 200 товс.ра свога јечма из Апу
лије одвезе у Дријева.47} Повремено су се и сами Неретљани корис

тили дубровачким пословним каналю,та :>-а _:':()ВОЗ Тiрекомо;:-ско; жита 

на овај трг.48) 

4•} Ви>Д'И !НаП. 28. 
48ј в~џџи нaJII. 9. 
•~) Ј. Т ад и ћ, П1tc.1ta 1t упутства I 302-303, бр. 282, 2. IV 1375. 

Упор. В. Ф о р е т :и ћ, Корчу.ла у средње.~t вијеку до 1420, Залреб 1940, 
107, 306 :и Б. Х р а б а к, Извоз житарица из БиХ, 125. 

' 7) .,. • • • quod Frame de Tedusio possit et valeat sine a;liqua pema 
hone-1·are baocusium suum ardeo i'!1 Ampulia, et ipsum feгre Na.rentum ... 
teneatur solvere co.rnuni .pro du<:enti:s salmis, а'(] ra'Cionem gп-OISSoгum pro 
Q~o:olibet stario RaJg.usii«. Mon. Rag. V, 157, 13. IX 13119. Y.nop. Б. Х р а б а к, 
И:;воз житарица из БиХ, 125 и I. М а n е k е n. Dttbrovacki pwtтicijat и 
XIV веку, 433. 

4 ~) Б. Х р а б а· к, Извоз житарица из БиХ, 125. 
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SUMMARY 

ON ТНЕ EXPORT OF GRAINS FROM ТНЕ NERETVA RIVER 
ТО DUBROVNIK IN XIV CENTURY 

When due to failш·e of crops, plagues and wars Dubrovnik could 
not supply in the overseas lands (in the Southern Italy - Apulia and 
Bari, and at the Peloponnesus - Patras and Clarenza) the necessary 
quantities of the most important crop of feed its population, the City 
turned to its closer hinterland - the Neretva River region - and ob
tained it there. Private persons were exclusively responsiЬle for brin
ging the grain in the City, and im majority of the cases it was wheat, 
from the Neretva River region at the beginning of the thirties, in the 
second part of the forties and in the middle of the c;ixties of the XIV 
centUl'y. I<'t•om the middle of the seventies until the middle of the eig
hties, and then from 1395 until the end of the century, the wheat was 
purchased only trough the syndics that were sent to the region. The 
quantities of the Neretva River region grains delivered to Dubrovnik 
varied from case to case, and they amounted from 100 to 800 stars (one 
star - 71,69 kg). Depending on the need, quality and season, the 
grains's price differed, and it was from 3,5 groschen per а star of bro
omcorn to 30 groschen per R gtar of wheat. 
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