
Д У Б Р О В Ч А Н И  П О  Ј У Ж Н О Ј  C P Б И И уل  XVI С Т О Л Е Ћ У .ПропашЬу хришйанских држ ава на Балкану копнена трговина Дубров- чана поче да нагло пропада. Истина, за неко време у X V . столеЬу Дубровник je знао да живи у пријатељству и са хришЬанима и са новим господарима Балканског Полуострва, али доскора шегове колоније у Србији нису више могле да се одрже у новим приликама. Hajnpe, несређено и несигурно стање у Србији и Босни и непрестане борбе, унутра и спо.ља, а онда ратови са Турцима и њихова коначна победа, сасвим ослабе копнену трговину Дубровчана, К0ЈИ се отада све више одају поморству. Али, кад Турци посташе једина власт на Балкану, и кад се прилике у шиховој држави по мало средише, а безбедност на друмовима и градовима осигура, Дубровчани се поновно упуте према Истоку да оживе ишчезле колоније, од К 0ЈИ Х се само неке -беху одржале, и да успо- ставе нове и јаке економске везе с Турском државом. у  TOM поновном проди- рашу Дубровчана у балканске области врло важ ну улогу игра Јуж н а србија због свог географског положаја, ради природног богатства и због старих веза Дубровчана с негдашњим средиштима српске државе.Beh свршетком X V  века налазимо дубровачких трговаца у Нишу, Скопљу и веЬим местиліа Бугарске,! али по оскуднилі вестима, Koje о томе н а л а і г у  Дубровачком Архиву, јасно се види да ове колоније нису биле ни бројне ни одвећ важне. То су били први озбиљнији покушаји хришЬана, да у центрима велике и прилично сређене турске државе подигну трговину, и да Турску по- вежу с осталом Европом. Дубровчани су вешто искористили своје суседство и политичко пријатељство са Турском. Испрв.а их није било много али кроз X V  столеЬе њихове колоније постају све бројније и Behe, .и за пар деценија дубровачка копнена трговина на Балкану доживе HajBehe успехе у својој историји.Дубровачки трговци у Јуж ној Србији и осталим турским областима трговали су на разне начине. Било их je, који су у Т урску полазили засебно и онде сами за CBoj рачун трговали, али већина Њ ИХ осниваше трговачке.- дру- жине од неколико чланова, 'те у заједници са другима трговаше по турским варошим-а. Најчешће су чланови оваквих друштава делили CBoj рад, те једни остајаху у Дубровнику, а други одлаж аху у Турску. Они први, обично, ула- гаху B ehe капитале у главницу друштва, док се ови други излагаху и опас- ностима и већим напорима одлазеЬи и T p r y jy h H  по TypcKoj. Они који остајаху у Дубровнику врло често врше посредничку улогу између балканских тржишта и западне Европе и тако самој трговини даваху много веЬи замах. Сличних je трговачких друштава у Дубровнику било много, али се нарочито осниваху почетком X V J столеЬа. Постојало je друштава за трговину и с Нталијом, или за експлоатисаше неких грана индустрије у самом Дубровнику, али се највише склапаху баш због трговине с Турском.Дне 23 јула 1518 год. једно трговачко друштво у Дубровнику узима С а- вина ГеталдиЬа, поморског капетана, за водитеља своје радње и шаље га у
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(2)Гласник Скопског Научног Друштва1 9 8Цариград, да у Дринопољу и Бруси продаје робу овога друштва. За то he до- бијати 110 дук. годишше плаЬе, а наређења свог друштва извршаваЬе једино, ако буду потписана два члана.2 Ово исто друштво имало je свог продавача и у Србији.3 Података о сличним друштвима имамо врло много. Таква се дру- штва осниваху за трговину са Смедеревом,2 * 4 * * * * Цариградом,® Софијом . и другим деловима Турске, а знамо да су постојала и међу дубровачким трговцима у јуж н ој Србији.Год. 1502. дознала je дубровачка влада, да се у Скопљу од куге раз- болео Марин и. ЦвиЈ^етковић, „тргавац٠ и а г е н а ;у  Скош ьу” и осталим местима Т ур ске” , па je 2 дедембра послат у Ту٠'р с - ۶ - а  у случају Маринове смрти уреди његову заоставштину и то како „добра реченога Марина, тако и осталих наших грађана, којима je Марин управљ ао.”٢ ~  Год. 1503.умро je у Скопљу трговад Антун п. РогачиЬ, К0ЈИ .je. саставио CBOjy опоруку 17 септем- бра. Наследниди РогачиЬа и његов друг у трговини Лука у. Франко уговорили су с Иваном ВладисалиЬем да пође у Скопље, Соф ију и Серез и уреди његову заоставштину.® —  25 септембра 1507 год. узео je Владислав Ј . Сорго слугу Тонка ВукшиЬа, да служи, у Скопљу шега и Марина ГучетиЬа, Сигурно шегОва друга у трговачкој радњи.9 * * * —  22 новембра 1553 год. сКлопили су у дубровнику једно овакво друштво трговди Петар Радојковић и Џиван Глеђевић.1٥ Радој- ковиЬ je уложио 1'260 злат. дук. и 36 динара (грош а), а Глеђевић 973 злат. дук. и 20 динара. Први je остао у Дубровнику, а други за 2 године колико je друштво имало да Tpaje, одлази у Прокупље и Ниш да тргује. Рачуне je требао да шаље Радојковићу у Дубровник, а тако и зараду, и то у новцу, воску, кожама и осталој роби. Радојковић je био дуж ан да робу прода или у Дубровнику или да je шаље у Италију и другамо. Добивени новац морао je да улаже у тканине и другу робу, Kojy je имао да шал,е Глеђевићу у С копье. —  О д 1549 д,0 1553 год. трговали су скупа Никола ф р. Сорго и Нван Раоса- љевић, који je становао. у С к о п ь у  и онде водио заједничку трговачку радњу.11При склапању ових друштава одређено je било ко има да сноси разне трошкове око издржаваша трговачких радШа у TypcKOj, за прехрану и плате трговачких помоЬника и слугу, за путовања, пренос робе и остало. Све je то веЬином падало на терет заједничке благајне, али понекад један од чланова друштва био je дуж ан, да то исплаћује из свог дела. у  једном уговору, опет, нашли смо одређено до Koje суме онај друг, К0ЈИ je трговао у П рокупьу и Нишу, сме да задужи онамошње купце. Онај други .члан друштва К0ЈИ je остао у Дубровнику, признавао му je само до 15.000 аспри дуга, а преко тога Падало 
je на лични терет првога.12 Оваква трговачка друштва развила су велику трго- вачку активност у деловима балканске Турске, а поделивши на OBaj начин рад С В 0ЈИ Х  чланова, могла су лакше и слободније да в'рше CBOjy велику улогу еко- номских посредника између Истока и Запада.Чланови друштава имали су, углавном, иста права, али ипак они са веЬим улогом уживали су неке повластице. Hajnpe, они су обично остајали у Дубров- нику, док су остали другови одлазили у Турску и онде се излагали неугодно- стима и разним опасностима. Али се зато чиста добит друштва делила по пола, без обзира на величину уложене главнице. при . друштва,сваки je члан добијао сав удожени новац, а остало се делило на једнаке делове.
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19 9Дубровчани. tio J y i r t o j  Србији y  X V I  ctTWAetiy(3)На ИСТИ ce начин делио и евентуални мањ ак.13 Код ликвидације друш тва, чла- нови су понекад долазили пред нотара и записнички излавливали, да je друштво престало да П 0С Т 0 ЈИ  и да су они међусобно потпуно уредили све своје рачуне. Каткад je неки члан остајао другоме дуж ан, и тај се дуг наравно регистровао пред нотаром.11 15 Иначе престанак ових друштава обично се нотирао једино са стране самог друштвенот уговора у кшигама нотаријата или канцеларије.Између Дубровника и турских области трговина се вршила караванима, Koje су у веЬим скупинама полазиле прама и'стоку. На путевима су караване морале да свладавају разне запреке, али највише су страдале од несигурности. То нарочито вреди за прве и последше године X V I В. у почетку, вал да због недовољно сређених прилика у турској држави, а свршетком, због ратова с хришћанима у Угарској и због великог покрета балканских хришћана за ОСЛО- бођење. Тако je 1502 год. пролазила једна б р о јн а 'каравана Дубровчана кроз Јуж н у Србију, али' -je била нападнута недалеко НовОг Брда, ОпЖачкана, а 10 луди погублено. Дубровник се ради тога потужи на Порти и код турских власти у Скоп лу и Новом Брду, тра'жеЬи да се кривци казне, а одузете ствари поврате.16 * Због тога je пошао у Скопле нарочити посланик (10 фебр. 1502), да онде и у околици испита целу ствар скупа с турским властима, а дубровачки посланици, К0ЈИ су тада носили ГОДИШ Њ И харач у Цариград, морали су да на истоме пораде код Порте. Не знамо како je ОБО решено, али Дубровчани ни доцније нису увек били Сигурни ни мирни од Турака. Тако су Јосипу Криле, трговцу у Новом Пазару, одузели робе и новаца у Сјеници 1528 год., а исти се случај поновио и 1551 год.16 Али нису само Турци и балканско становниш- тво ометали и плачкали дубровачке трговце, него су то радили и сами Д у- бровчани. Таквих je неколико случајева било свршетком XV, в.ека. Неки Дубровчани, „ К 0ЈИ су слабо управлали својим имањем, ПОчелИ су од неког времена, да ометају друге наше (дубровачке) трговце, који настоје, да раде добро и живе мирно СВ0ЈИ М  радом.” 1? Овако je дубровачка влада писала 21 jartyapa 1-43-9... год. својим посланицима, К0ЈИ  су носили султану уобичајени ГОДИШ Њ И харач. Преко ших се тужила Порти што турске власти помажу ова- квим типовима да одузимају нован честитим и радишним дубровачким тргов- цима; и то све раде на рачун неких тобожњ их својих потраживаша. Влада je наредила посланицима, да о свему најпре обавесте Ахм ета ХерцеговиЬа, по- турченог сина херцега Стјепана, који je својим родбинским везама са султаном и високим достојанственицима на двору много помагао Дубровчанима, као својим землацима и негдашшим суседима. Ако Ахм ет-бег пристане, посланици су имали да с турском владом ово питаше уреде, иначе су морали да ћуте. При томе су имали затражити, да кадије не пресуђују у сличним споровима пре него им остали Дубровчани у неком месту потврде, да неки трговац од другога доиста нешто потражује. Jep и недавно je због тога неком дубро- вачком трговцу одузето 50.000 аспри, а другоме 15.000. Ако на основу своје службе поклисари добију сулатнова писмена наређења у TOM  смислу, требали су да их ,,на повратку региструју, у актима кадија у Дринополу, Пловдиву, Софији и С к о п л у ” , дакле у главним центрима дубровачке трговине. Не знамо како je све ово решено, али, jep доцније нисмо наишли на сличне неприлике, мислимо да су Турци пристали и удоволили Дубровчанима.Не бисмо могли засад тачно утврдити број Дубровчана у Јуж н ој Србији у појединим периодима X V I столеЬа, али ипак за нека места и за неке године имамо прилично тачне пописе. о  томе би се, колико чујемо, много више нашло у Ватикану, али, изгледа, више за позније време. По очуваним документима у Дубровачком Архиву било je Дубровчана у С к оп л у, Новом Пазару, П рокуплу и Јањ еву, док о бројним колонијама северне Србије ов.де не говоримо.‘5 Исто, 197: Div. Not. 94, fol. 106.14 Div. Cane. 138, fol. 187.15 Lettere e Commissioni di Levante X VII, 107, 113, 126.je Исто X X , 33; Div. Cane. 136, fol. 35 (отрага).
١١ Lett. e Comm. Lev. X V II, 83.



(4)Гласвик Скопског Научиог Друишгва200 Beh почетком X V I столећа, мора да се Дубровчани у већем броју Kpehy по Јуж ној Србији, jep их, како видесмо, у 1501 год. наједном погине десетак недалеко Новог Брда. А  и у коресподендији дубровачке владе са својим љу- дима у јужно-србијанским местима наилазимо на више трговада, и по свему нам се чини, да се ту радило о веЬем броју људи. Из половине X V I века имамо један досуга т а ^ н  П 0 ™ с  дубров؛ ؛ ؛ ؛ х трговада у Новом П аза^у, Скошьу и неким бугарским местима. Дубровачки посланиди, К0ЈИ су почетком 1.359 год. пролазили оним крајевима на путу за Цариград, имали су, по наређењу своје владе, да неко њезино наређење прочитају свима дубровачким трговдима у оним крајевима, и да њихова имена доставе у Дубровник. Влада je, наиме, наређивала својим трговдима, да унапред не смеју да у Турској Kynyjy тканина од страних трговада, и да их као своје даже преносе, jep тиме ош тећују турске дарине због изнимно ниске даринске тарифе на дубровачку робу у Турској. Ова je наредба прочитана у горе споменутим местима и у Новом Пазару дне 17 јануара 1559 год. Били су присутни следеЬи трговди: Тома Влахов, Лујо Ђи- љато, Стијепо Суљковић, Мартин Николић, Виде Радов, Влахуш а ИвановиЬ, Иван Раосаљевић, Иван Велимировић, Антун Божидаровић, Иван БартоловиЬ, Стјепан Михајловић и Виде Кристов, укупно 12 трговада. Седам дана додније, 24 јануара, у Скопљу -Су присуствовали читању ови Дубровчани : Никола и Бернард Пудићи, Лука . . . .  ..., Влахо Антунов, Никола Алегрете, Петар Нлијин, Цвијето Антунов, фрањо Антунов, Антун Томов, Ђуро Вучковић и Мато Пе- тров, укупно 13 трговада. Истом пригодом забележено je у Софији 25 дубро- вачких трговада, а у Пловдиву девет. Дакле, у ова четири места било je тада укупно 59 дубровачких трговада,« а свакако барем двоструко више њихових помоћника и слугу из Дубровачке Републике. у  градовима Северне Србије, у мањим местима Бугарске и у Цариграду, дубровачких 'трговада било je за трипут толико. А  кад би се TOM броју придодали и Дубровчани, К0ЈИ су ж и- вели у Босни и Угарској, дакле све на територију турске државе, онда би се тек ؛ могло да уочи огромна важност Турске за малени Дубровник, К0ЈИ  je у X V I веку на Б а к а н у  W opa^٠ ^H~"n^K0 2ЭД својих трговада.Међу дубровачким трговфима у СкопЖу жИвео je око 1550 год. и Нван 
м. Држ ий, брат знаменитога комедиографа Марина Држ ића. Он се као сведок потписао на једном документу састављеном у Скопљу 20 јула 1550 год .«  Овај Д рж ић живео je дуж е времена у Скопљу, а онда je и умро, како смо нашли у двема старим „Генеалогијама дубровачких грађана Антунина.” ؛ .  у тим смо „Генеалогијама” још нашли забележено о Л ују Радић-Алсгрсто, који je 1ا сеп- тембра 1552 год. такоре непотписан на једном документу,؛ ! да je „знаменита трговад у С к о п ь у , одакле je пошао у Јањево у Србију, и онде се венчао са Анђелијом, кћерком М ата ПлебановиЬа год. 1560, те jy  довео у Скопже и с шоме имао синове Алигрета и М а т а .”Дубровачки трговди у местима Јуж н е Србије били су већином из села Дубровачке Републике, а маше из самога Дубровника. То судимо по Њ ИХОВИМ именима и по Њ ИХОВИМ т.естаментима, у којима знатне оставштине остављају својој родбини и неким црквама у Риједи, Ж упи, Конавлима и Приморју, док са сигурношћу не можемо казати, да je и један од Њ ИХ био са дубровачких острва. Острвљани су више полазили на море.Све ове дубровачке колоније у Јуж ној србији као и по осталом свету, морале су да слушају своју владу и да у свакој пригоди покорно извршавају њезине заповеди. Дубровачки поклисари, К0ЈИ су сваке године полазили за Цариград преко Србије и Бугарске, вршили су судачку власт над дубровачким колонистима у Турској, а колонисти су морали да избегавају турски суд при решавању СВ0ЈИ Х  спорова. Поклисари су на пролазу мирили чланове колонија. 18 * * *

Чингрије, а друга Збора Попова у Дубровнику.18 Lett. е С о т . Lev. X X V II, 178.
٠٥ Div. Cane. 138, fol. 135.2ال Једна je власнишгво г. Dr. Μ.
؛٠  Dlv. Cane. 138, fol. 135.



201Дубровчани fio Jyalciioj Србијч у  X V I  столећу(5)испитивали сведоке и пресуђивали у сукобима међу Дубровчанима. у  свакој потреби поклисари су морали, да се пред турским властима заузимају за своје земљаке и да пред било киме заступају њихове интересе.Ша.љући ГОДИШ ЊИ харач султану, Дубровник није предавао СВ0ЈИ М  п о -  клисарима све у готовини, него и многа новчана писма, KOja су они требали да наплате код дубровачких трговаца у Новом П азару, Скорљу и другим местима. Трговци су им на проласку предавали новац, иначе се поклисари задуживаху код других на рачун и штету оних, К0ЈИ  нису могли да на време одговоре СВ0ЈИМ обвезама. А  та новчана писма нису била састављана само у Дубровнику, него су многа долазила из Италије и западних земаља, чак из Лондона, и тако се посредством Дубровчана успостављало новчано трговање између Запада и Балкана. На томе су много радили и балкански Јевреји.Дубровчани су рано добили од турских султана дозволу, да у свим ме- стима где има Њ ИХОВИХ колониста, могу да слободно исповедају своју веру, граде католичке иркве и држе CBOje свећенике. Д осад смо нашлИПтдаТака за католичке иркве у Јуж ној Србији једино од половине X V I столеЬа, али je та- кових цркава, сигурно, б и 0 ؛  и и е  На једнолГакту, састављеном у С к о т ь у ”јула 1550 год., потписан je као сведок „поп Ђорђо Млечанин ر 20  , по чему ви- مل Аимо, да y ~ e ifjb "ÿ  вей поСтоји ка'толичка црква.22 На другом акту, у СКопљу ؛ састављеНом 1 септембра 1552 год. потписан je „поп ИваН, капелан у Скош ьу.” 23 * * * * 28 * 30 31 А  то je онај поп Иван РадбЕЈ који je  20 октобра 1557 (? )  написао последњу вољу Ивана Вукчевића, трговца у Скопљу.24 ^ о ж д а  je  с Овим свећеником биО нешто у роду и Дон Виие Радов, „викар Србије", иначе свећеник дубровачке пркве у Прокупљу 1583 Г 0 Д . 2 .  у  последњим годинама X V I века у Скопљу се на- лази „поп Димитрије Палиђи из Трепче” , који као сведок присуствује састав- љању једне опоруке 16 августа 1598 Г О Д .28  Исти je  касније прешао у пр о- купље, где га налазимо б јануара 1613 Г О Д .27 Изгледа, да je  непосредно пре тога грађена ирква у Прокупљу, jep je  1606 год. парох из трепче присуствовао састав.љању једне опоруке у Прокупљу,28 у којем завешталаи оставља 12.000 аспри „д а се учини ирква овдие у Прокупљу” , а 1613 год., како Beh наведосмо у Прокупљу се налази поп Димитрије Палиђи. ۴ И етоврем е спомињу се и ови Свећеници међу Дубровчанима: „ДОн Марко од трепче" и поп Гргур Николић, парох у Трепчи (1607 год.)28 „ф р а  Петар ДрагишиЬ, капелан Новога П азара” где je била ирква „Свете Госпође.''з٥ Овај се фратар налазио у Новом Пазару и 1623 Γ . ,3 1  док je 1631 год. „новопазарски капелан" био поп Никола Цице.32Д убровачки трговпи  у Турској, према томе и они у  Србији,трговали су разном робом. у првом реду увозили су разне врсте тканина, сукна, свиле, дам-аста, капа, затим зачина, inehepa, воштаних CBeha, накита, сатова, далекозора, огледала и других индустријских артикала са Запада. Али Дубровчани врло ,,ΜΗΟ,ΓΟ тргују и са производима самога краја у којем живе. НЗјвише купују коЖа, вуне, воска, н.еких руда, а из приморских крајева Турске извозе житариие и смоле. Због веза Koje дубровачки трговци одрж а- вају с Италијом и осталом Европом, много се баве и новчаним пословима са ؛ Западом, и у т^^е врло много посредују. На томе joui више раде јевреји, чија إ колонија у Дубровнику заузима видно место у оваквим п о с л о в и м ^ а н ^ ^ .  Лако je Moryhe да су Дубровчани по Јуж ној Србији позајмљивали Новака на
؛٥  Исто.

.Исто ال
٥٠ Testamenta 41, fol. 76. 
؛٥  Исто 46, fol. 177.

٥٠ Исто 50, fol. 178.
ه أ  Исто 54, fol. 226.28 Исто 53, f. 16.
٥٠ Исто.30 Исто 54, f. 127.31 Исто 56, f. 148.52 Исто 60, f. 17.



(6)Глаешік Скоаског Научког Друштва202камате, и на' томе заращивали, jep се тиме они баве и у Дубровнику, а исто су радили и остали трговци онога времена по свим земл>ама.Извозну и увозну трговину с Јуж ном Србијом Дубровчани су водили копнен.им путем преко источне'Херцёговине и Рашке. Робу су пренашали на мазгама и коњима, а' воЩе оваквих каравана веЬином су били Херцеговци из Требиња, Билећа и других суседних места, или сељаци из Дубровачке Репу- блике. Караванисти су обично путовали у већем броју, да се до потребе лакше обране од нападаја на друмовима. А  таквих je нападаја било често и много..трговина Дубровчана у Јуж н ој Србији мора да се добро рентирала, jep су Дубровчани радо и у великом броју полазили у оне крајеве. Тешко би било утврдити тачну добит дубровачких трговаца по јуж н ој Србији, али на основу детаљнијих -етудија, дало би се ипак доћи до приближно тачних закључака. Али по ономе што смо могли утврдити на основу досадањих студија, уверени смо, да су Дубровчани водили врло јаку трговину у X V I веку по целој Јуж ној Србији, и да су на томе много заращивали. Због тога ју ж н а србија З'аузима важно место у економској историји Дубровника.
Jopjo T a l .

R É S U M É .Dans son article intitulé „Les habitants de Dubrovnik en Serbie du Sud au X V I  siècle," M. Jorjo Tadic,professeur au lycée de Dubrovnik (Raguse),tire des riches Archives de cette ville plusieurs nouvelles données historiques et statistiques relatives à divers commerçants, agents politiques, prêtres et églises de Dubrovnik. Il étudie également les colonies venues de Dubrovnik au X V I  siècle en général, et établies dans certaines villes commerçantes de la Serbie du Sud et particulièrement à Skoplje, lanjevo, Novi Pazar et Prokuplje.


