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Дом Здравља „Др Младен Стојановић“ – Бачка Паланка

Сажетак

Дубровачка Република је била мала самостална држава која је веко-
вима постојала на источној обали Jадранског мора. Била је непосредни 
сусед средњовековне Србије и Босне кроз неколико векова. У време тур-
ског освајања, Дубровачку Републику није задесила несрећна судбина 
суседних држава. Држава је опстала, а са њом и њен изузетно богат 
архив. Записници са седница државних већа у потпуности су сачувани од 
1301. године. 

Дубровачка Република је улагала много напора да за своје потребе 
обезбеди и ангажује школоване лекаре из Италије. Лекари би добијали 
добру плату, а били су у обавези да лече бесплатно свo становништво 
Дубровачке Републике. Држава је будно мотрила на рад лекара, па лекар 
уколико не би био пожртвован и квалитетан, не би могао дуже опстати 
у Дубровнику. Оним лекарима који би читав свој радни век провели у 
Дубровнику држава би се одужила на тај начин што би им доделила пен-
зију у њиховој старости.

Српски и босански владари и властела су били упознати са изузет-
ном уређеношћу и богатством Дубровачке Републике. Такође и с тим да 
Република добавља добре лекаре, пре свега из Италије. Многи српски и 
босански владари и властела обраћали су се Дубровачкој Републици са 
молбом да им се пошаљу лекари због њихове личне болести, или болести 
чланова њихове породице. Дубровачка Република је редовно позитивно 
одговарала на ове молбе, а лекари би били слати у Србију или у Босну са 
државном платом. Дакле, сама Дубровачка Република би плаћала меди-
цинску мисију дубровачких лекара у суседним државама. 

Дубровачка Република је имала свој интерес у слању лекара у сусед-
не државе, а он се заснивао на успостављању чвршћих веза са суседним 
државама. У Србији и Босни, Дубровчани су експлоатисали богате руд-
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нике, па су се у овим земљама налазиле бројне дубровачке колоније, које 
су биле од кључног значаја и за одвијање дубровачке трговине. Осим 
тога, суседни владари су владали и територијом за којом су тежили и 
Дубровчани, и до које су једино могли доћи мудром политиком и нов-
цем.

Кључне речи: Дубровачка Република, средњовековна Србија, 
средњовековна Босна, лекари Дубровачке Републике

Дубровачка Република

Када је турска сила рушила на Балканском полуострву све пред 
собом, њој се успела трајно супротставити једино Дубровачка Република. 
Она то није учинила својом војничком снагом, нити су њен пад спречи-
ли моћни савезници, већ су Дубровчани своју државу сачували искључи-
во мудром политиком. 

Ова држава је била готово минијатурна, али то се односи само на 
величину њене територије. Њен опстанак у општем пропадању балкан-
ских држава у 14. и 15. веку резултат је изнад свега начина њеног функци-
онисања. Док су у околним словенским државама власт представљали 
моћни, готово стално завађени, појединци, у Дубровачкој Републици је 
урађено све да појединац нема готово никакву моћ [1]. Све је у овој држа-
ви одлучивано кроз договор, а државни интерес био је важнији од сваког 
појединца.

Сам настанак Дубровника везује се за аварску најезду у 7. веку када 
су се романске избеглице из разореног Епидаура населиле на мало остр-
во Рагузиум [1]. Преко пута Рагузиума налазило се словенско брдско 
насеље. Узак морски канал између ова два насеља је затрпан, и на тај 
начин је створена јединствена целина [2]. Град је у првим вековима свог 
постојања био, са малим прекидима, под врховном влашћу Византије. 
Крсташи су 1204. године освојили Цариград, и успоставили Латинско 
царство, а Дубровник већ 1205. доспева под млетачку власт. Права неза-
висност Дубровачке Републике почиње када строгу млетачку власт 
смењује 1358. готово формална угарска власт. А када је после Мохачке 
битке 1526. године пропала Угарска, Дубровчани доспевају под врховну 
власт турског султана, којем су за очување своје слободе плаћали зна-
чајан данак [2].

Дубровачка Република је темељно уређена статутом који је донет 
1272. године [1]. Током векова усвојени су бројни нови закони који су 
додатно побољшавали функционисање државе. На челу државе стајао је 
кнез, који је за време млетачке власти имао мандат од две године. У овом 
периоду, млетачки племић би био постављен за кнеза. По престанку 
млетачке власти, кнежев мандат се свео на месец дана. Извршну власт 
имало је Мало веће које је обухватало кнеза и још 11 племића. Веће 
умољених је бројало од 45 до 60 чланова, и оно је у суштини представља-
ло Сенат. Сви пунолетни племићи државе сачињавали су Велико веће, а 
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њихов број се обично кретао од 200 до 300. Велико веће је ратификовало 
све законе републике, а доносило је и одлуке које су се тицале потписи-
вања мира или ступања у рат [1,2]. 

У овој, по уређењу аристократској републици, најзначајније место 
заузимала је трговина. Дубровчани су изнад свега били одлични трго-
вци. Сви племићи су били укључени у трговачке активности. Није била 
реткост да се утицајни племићи упуштају у ризична путовања на мору 
или на балканском тлу због очекиваног трговачког успеха. Дубровачка 
политика је у првом реду и служила томе да обезбеди услове за успешну 
трговину без које држава, због сиромаштва властитих ресурса, не би 
могла опстати. Представници Дубровачке Републике су готово увек 
нашли начин да дођу до разних трговачких привилегија у државама које 
су биле важне за њихову трговину [1].

У дубровачкој историји је било много тешких и ризичних периода 
који су претили и самом опстанку државе. Два историјска догађаја би се 
могла посебно истаћи. Пандемија куге из 1348. године изузетно је снаж-
но погодила и Дубровник. После тешког страдања становништва, дошло 
је до увођења низа закона који су имали за циљ спречавање појављивања 
нових епидемија. Иако се није нашао одговор за поновно избијање боле-
сти, ови закони имају велики историјско медицински значај [3]. Други 
трагичан догађај представља велики земљотрес из 1667. године који је 
потпуно разрушио град. Многи историчари у овом догађају виде поче-
так опадања снаге и значаја републике [1]. 

Наполеонова војска је 1806. ушла у град, а 1808. укинута је дуброва-
чка независност. Почетком јануара 1814. аустријски генерал-мајор 
Богдан Милутиновић је дошао пред Дубровник са два батаљона. Крајем 
јануара аустријска застава се вијорила на Орландовом стубу [1]. На 
Бечком конгресу 1815. одлучено је да Дубровник припадне Хабсбуршкој 
монархији [4].

Медицина у Дубровачкој Републици

На једном од седам капитела најважније зграде државе, Кнежевог 
Двора, налази се приказ грчког бога здравља, Ескулапа. Дубровчани, 
који су тврдили да је Ескулап рођен на дубровачком тлу, на овај начин су 
симболички истицали важност коју је лекарска професија имала у држа-
ви. На капителу је приказан лекар, Ескулап, како у својој алхемичарској 
лабораторији очекује болеснике [5]. 

Крајем 13. и почетком 14. века Дубровачка Република постаје еко-
номски све јача. Дубровчани настоје да у своју малу државу привуку 
школоване лекаре из познатих медицинских центара Италије. Лекари 
долазе у Дубровник привучени пре свега добрим зарадама [6]. Држава 
плаћа лекаре, и они су у обавези да бесплатно лече све становнике 
Дубровачке Републике. Лекарима се забрањује учешће у трговини, скла-
пање пословних односа са апотекарима, они не бивају примљени у дуб-
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ровачко племство, па самим тим не могу учествовати ни у државној 
политици. Све је учињено да лекари буду посвећени само својој профе-
сији. Држава је редовно запошљавала једног до два хирурга, и једног до 
два лекара који су лечили нехируршке болести [3]. Врло често лекари би 
се задржали у Дубровнику свега неколико година, па је активност тра-
жења лекара по Италији била готово стална. Лекари који би читав свој 
радни век провели у Дубровнику не би били заборављени од државе у 
својој старости, већ би им била додељена редовна пензија. У случајевима 
када лекар не би испунио очекивања становништва одмах би се присту-
пало тражењу новог, бољег лекара [7].

Најпознатији лекар који је радио у Дубровнику јесте португалски 
Јеврејин Аматус Луситанус. Политика прогањања Јевреја је довела овог 
лекара, професора анатомије у Ферари, у Дубровник, где је боравио у 
периоду од 1556. до 1558. године. Аматус је чувен по записима бројних 
клиничких случајева, на основу којих се може изучавати степен меди-
цинског знања и начини лечења у 16. веку. Написао је седам центурија, 
књига које садрже по сто клиничких случајева. Шеста центурија садржи 
сто дубровачких случајева [8]. Један од најранијих описа нагле срчане 
смрти, настале највероватније због инфаркта миокарда, налази се међу 
Аматусовим дубровачким случајевима. Он прецизно описује како је опат 
бенедиктинског манастира на Локруму, усред разговора са неким људи-
ма, осетио јак бол у средогруђу, ухватио се руком за грудни кош, пао на 
земљу и убрзо издахнуо [9]. Из перспективе данашњег медицинског 
знања, многи описани случајеви су потпуно погрешно схваћени од стра-
не Аматуса, док је у бројним случајевима Аматусово клиничко раз-
мишљање импресивно.

Дубровачка Република је обезбедила себи значајно место у исто-
рији медицине као држава која је прва увела карантин [3]. Један аноним-
ни Дубровчанин је 1348. године сасвим тачно записао да сва наука 
Хипократа, Галена и Авицене није од помоћи у борби против куге [3]. 
Дубровачким лекарима је преостајало само да, у очају, на следећи начин 
саветују пацијенте: fuge cito, longe et tarde revertere [7] („бежите брзо, 
далеко и не журите са враћањем“, ауторов превод). Куга је била схваћена 
као божја казна, па су Дубровчани настојали да молитвама и подизањем 
религиозних објеката смире божји гнев [1]. Ипак, неке карактеристике 
болести су се сасвим јасно примећивале. Није било тешко уочити да се 
болест ширила тамо где је већ било оболелих, па су од самог почетка 
појаве болести чињени напори да се спречи контакт између оболелих и 
здравих [3]. Велико веће Дубровачке Републике је 27. јула 1377. издало 
наређење да људи који долазе из кугом захваћених области неће бити 
пуштени у Дубровник или његову околину док претходно не проведу 
месец дана на острву Мркану или у Цавтату [3]. Ових месец дана изола-
ције касније је продужено на четрдесет дана или „карантену“, односно 
карантин [3].

Државним Статутом из 1272. године законски су прописане основне 
хигијенске мере које су се пре свега односиле на поступке са свим врста-
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ма отпада [10]. У фрањевачком самостану основана је 1317. године апотека 
[5]. Државни хоспитал „�omus Christi“ основан је 1347, a 1540. године 
претворен је у јавну болницу са сталном лекарском службом [5]. Од 1407. 
до 1436. у Добровнику се гради канализациона мрежа [5]. Године 1415. 
уведена је стална служба градских чистача [5]. 1432. године основан дом 
за незбринуту децу [5]. Град је добио питку воду са извора у Ријеци 
Дубровачкој изградњом водовода 1438. године [5]. 

Односи Дубровачке Републике са Србијом и Босном

Дубровачка Република је током читаве своје историје настојала одр-
жавати добре односе са суседним државама. Њој су такви односи били 
неопходни за несметано одвијање трговачких активности, а такође је то 
био једини начин да се дође до територијалног проширења. Дубровник 
је био опасан изузетно снажним бедемима, али војне авантуре никада 
нису долазиле у обзир. Оружје којим је Дубровник настојао проширити 
своју територију били су мудра политика и новац, а истим овим оружјем 
чувана је и слобода државе.

Сукоби средњовековне Србије и Дубровачке Републике нису били 
ретки од краја 12. до почетка 14. века. У рату од 1184–1186. године, Стефан 
Немања је настојао да освоји Дубровник [1]. После Немањиног војног 
неуспеха, потписан је мировни уговор којим су Дубровчани добили 
право на слободну трговину по Србији, право испаше и искоришћавања 
шуме на Немањином подручју [2]. Дубровчани су 1189. склопили повољан 
уговор и са босанским баном Кулином [2]. Ови уговори су представљали 
важан темељ у развоју дубровачке трговине. 

Значајнији поремећај односа десио се 1301. године када је краљ 
Милутин наредио да се позатварају дубровачки трговци по Србији, а 
Дубровчани су као одговор заузели Мљет и блокирали ушће Бојане [2]. 
Млетачким заузимањем створен је 1302. године мир [2]. Краљ Милутин 
је напао Дубровник и 1317. године, а постоје записи да је током овог рата 
дубровачка држава много пострадала [1]. Да је Милутинова војска дошла 
под саме зидине, доказ је и спаљивање фрањевачког манастира који се у 
ово време налазио изван градских бедема [1]. У периодима лоших односа 
са моћним Немањићима, за Дубровачку Републику је од највећег значаја 
била политичка и војна заштита Млетачке републике, без које се она не 
би могла одржати.

После смрти цара Душана и цепања моћне српске државе, 
Дубровачка Република је имала честе сукобе са владарима суседних 
области. 

Периоди добрих односа су били далеко присутнији од сукоба. Од 
1278. године, Дубровчани су у српском краљевству имали своје конзуле 
[11]. Значајан део дубровачког богатства долазио је од експлоатације 
рудникâ у Србији и Босни. У рударским насељима попут Брскова, 
Рудника, Трепче, Новог Брда, Дубровчани су имали своје колоније [2]. 
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Дубровчани су бројне сировине са Балканског Полуострва продавали у 
Италији, а са италијанским готовим производима су трговали на 
Балкану [1]. Значајно територијално проширење се десило 1333. када су 
од краља Душана, убрзо након његовог доласка на власт, откупили Стон 
са Пељешцем [2]. Дубровчани откупљују Конавле од великаша из босан-
ског краљевства, године 1419. источни део од Сандаља Хранића [2], а 
1426. западни део са Цавтатом од Радослава Павловића [2,12]. Могло би 
се закључити да су Дубровчани у интеракцијама са суседним балкан-
ским државама извлачили трајне користи за своју државу, док су користи 
српских и босанских великаша биле пролазне, и, у државничком погле-
ду, ограничених вредности.

Лекари Дубровачке Републике у Србији и Босни

Чувени филолог Милан Решетар, рођен у Дубровнику, пише 1900, у 
тексту „Амат Лузитанaц, дубровачки љекар XVI вијека“, следеће: „За нас 
је интересантно знати, да су се каткада овијем дубровачкијем љекарима 
обраћали у својим физичкијем невољама и српски владари, па се и по 
томе види, како су везе старога Дубровника са Србијом биле чврсте и 
јаке. Колико ја знам, први је Стефан Дечански у два маха тражио из 
Дубровника љекарске помоћи; налазимо наиме да је дубровачко вијеће 
29-га новембра 1326. и 14-га маја 1327. допустило на молбу ,краља Уроша‘ 
да физик Егидије иде краљу, да га лијечи. Први пут дат му је допуст од 
два мјесеца, а да му плата тече као да је у граду.“ [8] У ових неколико рече-
ница садржана је и важна одлика ангажмана дубровачких лекара код 
српских и босанских владара и осталог племства: тешком муком ангажо-
вани за потребе Републике, дубровачки лекари су махом добијали 
државну плату за лечење моћних људи и у суседним државама!

Дубровачки лекари су и раније одлазили српској властели. 
Записници три дубровачка већа су сачувани у потпуности од 1301. године 
[12], па тако сазнајемо да је 26. јуна 1304. влада дозволила лекару Рикарду 
(Magister Riccardus de Salerno) да може поћи лекарским послом на 15 
дана захумском кнезу Константину [7]. Овде је реч о Константину 
Немањићу, намеснику у Хуму, сину краља Милутина [2,11]. Закључено је 
да лекар неће добијати плату ако се задржи дуже од 15 дана у Хуму [7]. 

У записима чувених рагузолога Ристе Јеремића и Јорје Тадића, 
можемо видети да је лекар Егидије ишао краљу Стефану Дечанском и 
током лета 1329. [7]. Поменути рагузолози су изучавали и преводили 
медицинске документе у изузетно богатом дубровачком архиву, па је на 
тај начин обелодањен читав низ докумената који говоре о одласку дуб-
ровачких лекара у Србију и Босну ради лечења тамошњих владара и 
властеле. 

Дубровачко Веће умољених одлучило је 1395. да позитивно одгово-
ри на молбу босанског краља Дабише да му се пошаље један лекар. 
Изабран је лекар Јохан (Magister Johannes de Papia) који је 4. априла 1395. 
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кренуо на пут заједно са дубровачким посланицима који су ишли на 
босански двор. Лекару су надокнађени сви трошкови овог путовања [7]. 
Краљ Дабиша је умро исте године [2], па је доста вероватно да је у време 
посете дубровачког лекара био већ тешко болестан. 

У тешкој болести, наду у дубровачке лекаре је полагао и јунак 
Косовског боја, војвода Влатко Вуковић, војсковођа босанског краља 
Твртка I. Средином 1392. влада је дозволила лекару Албертину (Magister 
Albertinus de Chamurata, de Padua) да пође болесном војводи и да за то 
време прима плату [7]. Болест је очигледно била озбиљније природе 
пошто је војвода Влатко Вуковић те године умро [13].

Крајем марта 1395. године, Велико веће је закључило да се о држав-
ном трошку пошаље један лекар да лечи војводу Павла Раденовића. 
Највероватније је на овај пут ишао лекар Албертин [7].

У марту 1408. године, Веће умољених је решило да се војводи 
Сандаљу Хранићу пошаље један лекар, али није познато који је то лекар 
ишао на тај пут. „Велики војвода Хума“ је тражио помоћ дубровачких 
лекара и 1425, када га је ишао лечити хирург Јохан (Magister Johannes de 
Teolo, de Padua) [7]. Године 1430, Сандаљ је писао Дубровчанима да је 
болестан, а дубровачки лекари су саставили заједнички писмени одго-
вор у којем они дају своје мишљење да Сандаљ болује од каменца у бубре-
зима и да његова болест долази од конзумирања сира. Дали су му препо-
руке за исхрану, и послали лекове [14]. Писана упутства ипак нису била 
довољна. Лекар Јакоб (Magister Jacobus quondam Castellani de Gondovaldis, 
de Ferraria) је послат 1433. војводи Сандаљу, а војвода је и тражио управо 
њега [7]. Помоћ дубровачких лекара је тражила пред своју смрт, 1443. 
године [15], и удовица војводе Сандаља Хранића, Јелена, кћерка кнеза 
Лазара [7].

У октобру 1408. дубровачка Већа су се сложила да један државни 
лекар оде на три месеца у Србију да лечи деспота Стефана Лазаревића, и 
да за то време прима државну плату. Деспотови заступници су склопили 
уговор са лекаром Данијелом (Magister �aniele de Pasanis, de Verona) о 
заради коју ће му дати сâм деспот, а у уговору се говори о четири месеца 
лечења [7]. Деспот Стефан је највероватније био рањен 1402. када су се 
одиграле битке код Ангоре и Трипоља. Постоје подаци да је деспот дуго 
био болестан, и да се дуго обраћао дубровачкој влади да му пошаљу лека-
ра [16]. Могуће је да је деспот Стефан лечен од последица рањавања у 
поменутим биткама, а ако је судити по томе што је деспот већ у децембру 
исте године био у Будиму [16], лечење је било задовољавајуће, или је 
болест била таква да није онемогућавала деспотову политичку и војну 
активност.

Мало Веће је 31. маја 1412. одлучило да лекар Бартол (Magister 
Bartholus de Squarcialupi, de Plombino) може поћи на месец дана да лечи 
босанску краљицу [7], Кујаву Раденовић, другу супругу босанског краља 
Стефана Остоје [17]. Овде је интересантно да држава није плаћала овог 
лекара за време боравка у Босни [7]. Када је следеће године од лекара 
Бартола тражено да иде по позиву војводе Вукмира Златоносовића у 
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Босну на два месеца са платом, овај је то одбио [7]. Бартол је ишао код 
војводе Вукмира 12 година касније, са одговарајућом пратњом. Овај 
лекар је лечио и босанског краља Стефана Твртка II Котроманића 1425 
[7]. 

Године 1445, Велико Веће је позитивно одговорило на молбу херцега 
Стефана и његове жене Јелене, те је лекар Георгиус (Magister Georgius 
Spanus) пошао да лечи херцегову свастику [7]. Георгиус је током боравка 
у Босни добијао државну плату, а после двомесечног боравка добио је 
дозволу да остане још месец дана. Следеће године опет је Георгиус ишао 
у Босну на два месеца. Овај пут трошкове је покривао херцег Стефан. 
Херцег Стефан је молио да му Дубровачка Република пошаље лекара и 
1450 ради лечења младог војводе Иваниша Павловића [7]. Боравак лека-
ра Георгиуса је два пута продужаван, али узалудно, јер је војвода Иваниш 
исте 1450. године умро [18]. Херцегово поверење у Георгиуса није 
изгубљено јер овај лекар 1450. лечи и једног од херцегових синова, а сле-
деће године и херцегову мајку. На молбу херцегова сина Владислава, 
Веће умољених дозвољава Георгиусу 1453. године да на 15 дана пође у 
Босну [7].

Дубровачки лекар Тома (Magister Thomasius) је у априлу 1452. лечио 
Владислава Херцеговића на његовом двору. Овај лекар је био врло 
поштован у Дубровнику, што се може видети из закључка Великог Већа 
1458, три године после његовог пензионисања: „Магистар Тома из 
Јакина, лекар, похвално се владао и не штедећи никада труда цело своје 
зрело доба најверније и најревносније је утрошио у служби наше државе, 
како у Дубровнику, тако и ван Дубровника.“ Дубровчани су му били зах-
вални што је у својој старости ишао лечити у Босну војводу Владислава, 
а у поменутом закључку Великог Већа помиње се и одговор лекара Томе 
кад се од њега затражило да крене на пут: „Спреман сам до смрти слуша-
ти наредбе своје државе“ [7].

Године 1456. хирург Бартоломеј (Magister Bartholomeus, medicus 
cirugicus) је више месеци боравио на босанском двору код претпо-
следњег хришћанског владара средњовековне Босне, краља Томаша [7]. 

Лекару Јохану (Magister Johannes Franciscus de Tarvisio) је непуне 
три године пред пад Босне, у августу 1460, Велико веће дозволило да 
може на месец дана поћи херцегу Стефану [7]. Магистру Тадеусу 
(Magister Tadeus Ardoynus, de Florentia) је 1461. дозволила влада да може, 
ако хоће, на 15 дана поћи Владиславу Херцеговићу [7].

Неколико година касније, опет један дубровачки лекар прелази 
границу да би лечио моћне људе у суседној држави. Међутим нови су 
господари сада у суседству. Лекар Емануел (Magister Emanuel Marulla, 
medicus Grecus) је 1467. послат да лечи турског војводу Есебега, о држав-
ном трошку [7]. Ово ће постати редовна пракса, са истим основним 
одликама као у случајевима када су дубровачки лекари били ангажовани 
у лечењу српских и босанских владара и властеле. Дубровачка Република 
је слала своје лекаре у суседно Отоманско царство до пред сâм крај 
постојања дубровачке државе. 
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Закључак

Интерес српских и босанских владара и властеле за дубровачке 
лекаре говори у првом реду о угледу који су дубровачки лекари имали 
изван граница Дубровачке Републике. Многи од ових лекара су били 
школовани у најбољим медицинским школама свога времена, а дуброва-
чка држава је улагала много напора да их приволи да дођу у Дубровник. 
Иако није било лако доћи до лекара, у државну службу није се примао 
било ко. То је морао бити квалитетан лекар. Ако би се испоставило дру-
гачије, такав лекар не би провео много времена у Дубровнику. Оваква 
пракса резултовала је изузетним угледом који су дубровачки лекари 
имали у Дубровнику, али и у суседним словенским државама. Њима се 
српски и босански владари и властела обраћају у тешким болестима, 
онда када је сасвим јасно да ту болест може лечити само неко ко је изу-
зетан. У узнапредовалој болести, кратко време пред смрт, позвани су 
дубровачки лекари да лече краља Дабишу, војводу Влатка Вуковића, 
Јелену Хранић, војводу Иваниша Павловића. Покушаји лечења у овим 
случајевима су били неуспешни, али већ присуство саме наде да би дуб-
ровачки лекари могли излечити ове људе говори о вери у њихову способ-
ност. 

Интерес Дубровачке Републике да шаље своје лекаре, до којих се 
изузетно тешко долазило, у Србију и Босну, само на први поглед није 
довољно јасан. Дубровчани су увек знали одредити шта је важније за 
њихову државу. Уз дубровачке лекаре, код суседних владара и властеле 
ишла је и значајна пратња. Ту је била оружана пратња, слуге лекара, али 
и дубровачки племићи у дипломатској мисији [14]. Боравак лекара у 
Србији или Босни учвршћивао је политичке везе. Што је значило повољ-
нији положај бројних дубровачких колонија, проходност караванских 
путева неопходних за одвијање дубровачке континенталне трговине. 
Такође, мала република је желела да се прошири, што је разумљиво само 
по себи с обзиром на то колико је била минијатурна. Боравак дубровач-
ких државних лекара код босанске властеле свакако је чинио лакшим 
напоре Дубровчана да у своју државу укључе Конавле, а, такође, и да 
задрже ту нову територију. Лекари Дубровачке Републике су у средњове-
ковну Србију и Босну одлазили колико у медицинску, толико и у дипло-
матску мисију. Они нису били у служби српских и босанских владара и 
властеле, већ су уистину сваког момента одано служили својој држави, 
Дубровачкој Републици.
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