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ХУМСКИЖУПАНПОЗНАНПУРЧИЋ

АРАНЂЕЛСМИЉАНИЋ1

Ап стракт.  – У ра ду се го во ри о по ли тич кој ак тив но сти хум ског жу па на 
По зна на Пур чи ћа, ко ји је од и грао ва жну уло гу у ши ре њу бо сан ске др
жа ве на Хум ску зе мљу у тре ћој де це ни ји XIV ви је ка. Ко ри сте ћи оскуд
не исто риј ске из во ре и њи хо ву ин тер пре та ци ју у исто ри о гра фи ји аутор 
са оп шта ва по ве за ну сли ку ње го вог жи вот ног пу та. Дио ра да об ра ђу је и 
по ме не по је ди на ца из по ро ди це Сан ко ви ћа, јер се кроз њи хо ву при зму 
на по сре дан на чин мо же пра ти ти и По зна но ва дје лат ност, по себ но за оне 
го ди не у ко ји ма ни је за би ље же но ње го во име. На не ка пи та ња са по сто
је ћом из вор ном гра ђом не мо гу ће је од го во ри ти та ко да аутор на ви ше 
мје ста на во ди спор на и отво ре на пи та ња. 

Кључ не ри је чи: Хум ска зе мља, По знан Пур чић, Бо сна, Ср би ја, Сан ко ви ћи, 
пљач ке, Шу би ћи, краљ Ми лу тин, бан Стје пан II, Бра ни во је ви ћи, пре ла
зак, краљ Ду шан, Мил тен и Ру жир, ва зал ство, там ни ца, про паст.

У исто ри ји сред њо вје ков не Бо сне по сто је лич но сти чи ја је уло га у 
оно вре ме ним зби ва њи ма у не сра змје ри са оним ка ко су исте об ра ђе
не у исто ри о гра фи ји. Тим ви ше ка да се зна да су оне сво јим по ступ
ци ма до при ни је ли оства ре њу из вје сних до га ђа ја или про це са чи је 
по сље ди це осје ћа мо и да нас. Јед на од њих сва ка ко је и хум ски жу пан 
По знан Пур чић ко ји је од и грао ве о ма ва жну уло гу у те ри то ри јал
ном про ши ре њу Бо сне на Хум ску зе мљу сре ди ном тре ће де це ни је 
XIV ви је ка. Оску ди ца из вор них по да та ка нас оне мо гу ћа ва да кон ти
ну и ра но пра ти мо ње го ву по ли тич ку дје лат ност у ду жем вре мен ском 
тра ја њу, али и оно ма ло гра ђе са ко јом рас по ла же мо ука зу је на за ни
мљив жи вот ни пут ко јим је хо дио овај хум ски ве ли каш.

По знан Пур чић је во дио по ри је кло из ве ли ка шке по ро ди це чи ји су 
се ба штин ски по сје ди на ла зи ли у За гор ју и Не ве си њу.2 О ње го вим 
прет ход ни ци ма не мо же мо ни шта ви ше ре ћи осим да му се је дан од 
пре да ка звао Пур ча, на што нас упу ћу је ње го во пре зи ме (пре ци зни је 

1 aran djels mi lja nic@yahoo.com

2 Пр во бит но сје ди ште ове по ро ди це на ла зи ло се у За гор ју (око да на шњег Ка ли
но ви ка). Ме ђу тим, они су већ по чет ком XIV ви је ка упра вља ли и Не ве си њем. P. 
An đe lić, Stu di je o te ri to ri jal nopo li tič koj or ga ni za ci ji sred njo vje kov ne Bo sne, Sa ra je vo 
1982, 94.
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ре че но по ро дич но име). Ина че, ово је би ло из у зет но ри јет ко име у 
сред њем ви је ку. Је ди ни по зна ти Пур ча био је вој во да Пур ча ко ји се 
као свје док на во ди у по ве љи ба на Ма ти је Ни но сла ва о при ја тељ ству 
и тр го ви ни са Ду бров ча ни ма из мар та 1249. Го ди не.3 Упра во ри јет
кост тог име на мо же би ти ар гу мент да њих дво ји цу до ве де мо у род
бин ску ве зу, али опре зност у то ме је тим ве ћа ка да зна мо да је те ри
то ри ја на ко јој су се на ла зи ли по ро дич ни ба штин ски по сје ди нај ве ћи 
дио сред њег ви је ка у са ста ву Ср би је, док се вој во да Пур ча на во ди као 
чо вјек бо сан ског ба на. Не до ста так аде кват них из вор них свје до чан
ста ва из тог вре ме на оста вља ово пи та ње отво ре ним.

У сва ком слу ча ју сво јом вјер ном слу жбом у Хум ској зе мљи По зна но
ви прет ход ни ци оства ри ли су по вољ не пред у сло ве за ње гов успон у 
оно вре ме ној фе у дал ној хи је рар хи ји, та ко да ће он вре ме ном по ста ти 
јед на од нај зна чај ни јих лич но сти хум ске исто ри је XIV ви је ка. Ова се 
кон ста та ци ја од но си на пр ву по ло ви ну тог ви је ка ка да је ак тив но уче
ство вао у по ли тич ком жи во ту Ху ма, али и ње му су сјед них обла сти. 
Осим то га, за ни мљи во сти ње го ве лич ности при до но си ви ше стру ко 
ми је ња ње сво јих го спо да ра  у пре ла сци ма из срп ског у бо сан ски та
бор, као и у вра ћа њу под окри ље ра ни јих си зе ре на.

Жу пан По знан пр ви пут се ја вља 24. ма ја 1306. ка да су га То ма Др
жић и Ан дреј из Гру жа оп ту жи ли у Ду бров ни ку по во дом пљач ке ко
ју је са оцем и бра ћом из вео у Ве че ри ћи ма код Не ве си ња.4 У то ме 
је уче ство вао и Дра жен Бо го пе нец (Бо го пан ко вић), ро до на чел ник 
по ро ди це Сан ко ви ћа, као и дру ги не и ме но ва ни љу ди из те обла сти. 
Очи то је да су њих дво ји ца пред во ди ли пљач ка ше, јер је По знан са 
со бом во дио 30, а Дра жен 20 љу ди, што је за схва та ња тог вре ме на 
би ла пра ва ма ла вој ска. 

Ње го ве пљач ке на кон ове ту жбе ни су пре ста ле, ни ти су се огра ни
чи ле са мо на под руч је Не ве си ња и ли је ве оба ле Не ре тве. На про
тив, већ у ље то 1306. опљач као је још јед ног ду бро вач ког тр гов ца у 
жу пи Броћ но на де сној оба ли Не ре тве.5 Не тре ба ни сум ња ти да је 
у то ме са њим уче ство вао и ње гов ра то бор ни су сјед Дра жен Бо го
пе нец. Из ових шту рих ви је сти не мо же се за кљу чи ти да ли су они 
би ли у не кој вр сти ме ђу соб не пот чи ње но сти и ка ко се ме ђу њи ма 
пли јен ди је лио. У сва ком слу ча ју, стал но по ми ња ње жу па на По
зна на Пур чи ћа на пр вом мје сту ако ни шта мо же да ука же да је он 
био Ду бров ча ни ма по зна ти ји, а вр ло мо гу ће у то ври је ме и углед
ни ји од Бо го пе не ца. Мо жда је ипак, пре сми о на прет по став ка 
Па ве Ан ђе ли ћа по ко јој су Бо го пан ко ви ћи пр вих де це ни ја XIV ви је ка 
би ли у не кој за ви сно сти од Пур чи ћа.6

3 Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма I–1, 9–10.

4 Они су опљач ка ли ро бу ду бро вач ких тр го ва ца у ври јед но сти од 270 ду ка та, од
но сно 800 пер пе ра. Р. Гру јић, Ко на вли под ра зним го спо да ри ма од XII–XV ве ка, 
Спо ме ник СКА 66 (Зе мун 1926) 7; Ј. Ми ју шко вић, Хум ска вла сте о ска по ро ди ца 
Сан ко ви ћи, ИЧ 11 (1960) 18–19; M. Ve go, Po sta nak sred njo vje kov ne bo san ske dr ža
ve, Sa ra je vo 1982, 29; P. An đe lić, Stu di je, 95; С. Ми шић, Хум ска зе мља у сред њем 
ве ку, Бе о град 1996, 34; Р. Пе кић, Жу па Да бар у сред њем ви је ку, Би ле ћа 2005, 67.

5 С. Ми шић, Хум ска зе мља, 36.

6 P. An đe lić, Stu di je, 94, 96.
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Би ло је то не мир но ври је ме на ше про шло сти, ка да се у Бо сни по
ку ша ва ла учвр сти ти по ро ди ца Шу би ћа, што је сва ка ко иза зи ва ло 
от пор вла сте ле ода не ста рој ди на сти ји. У та квој си ту а ци ји кне зо ви 
Бри бир ски по ста ви ли су свог ва за ла кне за Кон стан ти на Не лип чи ћа 
као на мје сни ка у Ху му.7 На осно ву јед ног за пи са из 1306, по ко ме је у 
Не ве си њу уве де на не за ко ни та ца ри нар ни ца за про да ју со ли на ште ту 
Ду бров ча на, са зна је мо да је и жу пан По знан не по сред но при зна вао 
власт хум ског кне за Кон стан ти на Не лип чи ћа.8 

На кон то га на ста је ско ро дво де це ниј ско за тиш је ка да је ри јеч о по да
ци ма ве за ним за ак тив но сти жу па на По зна на. Ње го во не по ми ња ње 
не зна чи да је био па си ван у ина че бур ним до га ђа ји ма дру ге де це
ни је XIV ви је ка ка да су се за Хум ску зе мљу бо ри ли Шу би ћи и краљ 
Ми лу тин. Доц ни ји по да ци ука зу ју на то да је жу пан По знан у јед ном 
мо мен ту на пу стио Шу би ће, пре шао на стра ну кра ља Ми лу ти на и са
свим мо гу ће на тај на чин и по мо гао ко нач ној по бје ди кра ља Ми лу ти
на и за др жа ва њу Хум ске зе мље у са ста ву срп ске др жа ве.

Име жу па на По зна на по но во је за би ље же но 14. де цем бра 1325. ка да 
га је ду бро вач ки кнез да ро вао са 50 пер пе ра у сре бру и тек сти лу.9 На 
осно ву ове ви је сти ви ди мо да су се од но си из ме ђу По зна на и Ду бров
ни ка у пот пу но сти про мје ни ли у од но су на ра ни је ста ње. Ме ђу тим, 
јед но дру го пи та ње ов дје се на ме ће: да ли је та да још уви јек По знан 
жу пан срп ског кра ља, у овом слу ча ју Сте фа на Де чан ског, или је пре
шао на стра ну бо сан ског ба на Стје па на II? По ми шље њу Кон стан
ти на Ји ре че ка он је већ та да био у не кој ди пло мат ској ми си ји бо
сан ског ба на. Пре ма Ве ља ну Трп ко ви ћу Ји ре че ко ва прет по став ка је 
по гре шна, јер се у до ку мен ту уоп ште не на во ди чи ји је По знан та да 
чо вјек био, а то се не мо же утвр ди ти ни на по сре дан на чин не ким 
дру гим до ку мен ти ма.10

По зна нов пре ла зак на стра ну бо сан ског ба на Стје па на II вје ро ват но 
се де сио у пр вој по ло ви ни 1326, у ври је ме бор би про тив Бра ни во је
ви ћа ко ји су по ку ша ва ли да се оса мо ста ле у Ху му.11 Ве љан Трп ко вић 
је сма трао да се то де си ло у про ље ће те го ди не на кон успје шног за

7 В. Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, Бе о град – Ба ња Лу ка, 1999, 233–234; Ду го вре
ме на се ми сли ло да је овај кнез Кон стан тин био син срп ског кра ља Ми лу ти на 
за што је био за слу жан К. Ји ре чек. Ме ђу тим, у сво јој рас пра ви М. Ди нић је по
ка зао да је К. Ји ре чек био у кри ву, од но сно да се ов дје ра ди ло о Кон стан ти ну, 
си ну вој во де Иза на Не лип чи ћа. О то ме ви дје ти у М. Ди нић, Co mes Con stan ti nus, 
ЗР ВИ 7 (1961) 1–11.

8 Р. Гру јић, Ко на вли, 7; В. Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 234; M. Ve go, Po sta nak sred
njo vje kov ne bo san ske dr ža ve, 44.

9 По знан је на гра ђен због то га што је учи нио мно ге услу ге Ду бров ча ни ма, а био 
је спре ман да и да ље исто чи ни. Р. Гру јић, Ко на вли, 9; M. Ve go, Nad grob ni spo me
ni ci po ro di ce San ko vi ća u se lu Bi sku pu kod Ko nji ca, GZM 10 (1955) 136; В. Трп ко вић, 
Кад је Сте пан II Ко тро ма нић пр ви пут про дро у Хум, ИГ 1–2 (1960) 152; M. Ve
go, Po sta nak sred njo vje kov ne bo san ske dr ža ve, 55.  

10 В. Трп ко вић, Кад је Сте пан II Ко тро ма нић пр ви пут про дро у Хум, 152.

11 Пре ма К. Ји ре че ку пре сто не бор бе у Ра шкој ис ко ри стио је бан Стје пан да 
про дре у гор ње За ху мље, а пр ви од ло кал не вла сте ле ко ји му је при шао био је 
жу пан По знан. К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I, 204; В. Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, 
244; С. Ћир ко вић, Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, Бе о град 1964, 90; М. 
Ма ло вић, Сте фан Де чан ски и Зе та, ИЗ 4 (1979) 40.
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вр шет ка тог ра то ва ња.12 На ру ку то ме иде и твр ђе ње  Ма вра Ор би на 
по ко ме је По знан за по ви је дао јед ним ди је лом бо сан ске вој ске у по
хо ду на Бра ни во је ви ће у про ље ће 1326.13 Да ли је за и ста би ло та ко не 
зна мо, али ин ди ка тив на је ви јест од 22. ма ја 1326. по ко јој ви ди мо 
да је та да жу пан По знан бо ра вио у Ду бров ни ку и то баш у је ку бор
би про тив Бра ни во је ви ћа.14 Због то га је Ве љан Трп ко вић из ра жа вао 
скеп ти чан став пре ма ви је сти ма Ор би на и Лу ка ре ви ћа. Без об зи ра на 
све ко но та ци је тих ви је сти, јед но је си гур но – став жу па на По зна на 
Пур чи ћа у по бу ни Бра ни во је ви ћа и ње го во при кла ња ње бо сан ском 
ба ну у ве ли кој мје ри су ути ца ли на за у зи ма ње Хум ске зе мље и ње но 
ин кор по ри ра ње у са став бо сан ске др жа ве. Упра во у то ме се и огле да 
ве ли ки зна чај овог хум ског ве ли ка ша.

У сва ком слу ча ју, жу пан По знан је 1326. по стао ва зал бо сан ског ба
на Стје па на II. Исте го ди не по ми ње се у ба но вој по ве љи као свје док 
од За гор ја.15 По но во се ја вља 13. ју ла 1327. ка да је до ла зио по не ком 
не по зна том по слу у Ду бров ник in am bax tam do mi ni co mi tis Step ha ni de 
Bos si na.16 Ње гов но ви по мен ве зан је за ба но ву по ве љу из 1329. ка да 
је опет на ве ден као свје док од За гор ја.17

Ме ђу тим, већ на ред не 1330. го ди не си ту а ци ја се про мје ни ла уто
ли ко што за ње гов по клад у Ду бров ни ку ин тер ве ни ше мла ди краљ 
Ду шан.18 Очи глед но да је кра јем 1329. или по чет ком 1330. жу пан 
По знан Пур чић по но во пре шао на срп ску стра ну. Оста је отво ре но 
пи та ње да ли је ње гов пре ла зак на стра ну срп ског вла да ра у ве зи са 

12 В. Трп ко вић, Кад је Сте пан II Ко тро ма нић пр ви пут про дро у Хум, 153.

13 М. Ор бин, Кра љев ство Сло ве на, Бе о град 1968, 191; Лу ка ре вић је пи сао да је 
Пур чић пред во дио чи та ву бо сан ску вој ску на по ме ну ту вла сте лу. По да так пре
у зет из В. Трп ко вић, Кад је Сте пан II Ко тро ма нић пр ви пут про дро у Хум, 152.

14 Ни у том ак ту не пи ше да ли је По знан ба нов или кра љев. В. Трп ко вић, Кад 
је Сте пан II Ко тро ма нић пр ви пут про дро у Хум, 152; М. Ма ло вић, Сте фан Де
чан ски и Зе та, 40.

15 Код А. Со ло вје ва ова по ве ља по гре шно је да ти ра на са око 1322. го ди ном. А. 
Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског пра ва (од XII до кра ја XV ви је ка), Бе о
град 1926, 105–106; Слич на гре шка је и код Ф. Гор ши ча, ко ји је по ве љу ста вио у  
1322. F. Gor šič, Žu pa ni in kne zi v ju go slo ven ski prav ni zgo do vi ni, Ča so pis za zgo do vi
no in na ro do pi sje XXIV (Ma ri bor 1924) 38; Ис прав но да ти ра ње ове по ве ље је код 
М. Ди нић, Др жав ни са бор сред њо ве ков не Бо сне, Бе о град 1955, 14; П. Ан ђе лић, 
Ba ro nes reg ni и др жав но ви је ће сред њо вје ков не Бо сне, При ло зи 11–12 (1975–1976) 
40; В. Трп ко вић, Хум ска зе мља, 242; Ј. Мр гић Ра дој чић, До њи Кра ји – Кра ји не 
сред њо ве ков не Бо сне, Беог рад 2002, 62.

16 Он је спо ме нут у од лу ци Ве ли ког ви је ћа. Р. Гру јић, Ко на вли, 9; С. Ћир ко вић, 
Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, 90; Ово је ујед но пр ви пут да се би ље жи 
ба нов по сла ник у Ду бров ни ку. A. Ba bić, Di plo mat ska slu žba u sred njo vje kov noj Bo
sni, Sa ra je vo 1995, 28; A. Ba bić, Iz isto ri je sred njo vje kov ne Bo sne, Sa ra je vo 1972; M. 
Ve go, Po sta nak sred njo vje kov ne bo san ske dr ža ve, 29; М. Ма ло вић, Сте фан Де чан ски 
и Зе та, 40.

17 Ј. Мр гић Ра дој чић, По ве ља ба на Стје па на II Ко тро ма ни ћа ве ли ком кне зу Гр гу
ру Стје па ни ћу, ССА 3 (2004) 21.

18 Р. Гру јић, Ко на вли, 7, 9; Исто ри ја срп ског на ро да I, 501 (С. Ћир ко вић ); По сла
ни ци су се вра ти ли од Ду ша на 13. ма ја 1330. и прен је ли су по ру ку да он тра жи 
де по зит жу па на По зна на. По но во је у но вем бру мла ди краљ тра жио да се По
зна но вој же ни пре да ју не ке за ло же не ства ри, али су Ду бров ча ни за хтје ва ли да 
Ду шан по ша ље По зна но ву же ну у Ду бров ник. М. Ма ло вић, Сте фан Де чан ски и 
Зе та, 40; С. Ми шић, Хум ска зе мља, 58.



ХУМ СКИ ЖУ ПАН
ПО ЗНАН ПУР ЧИЋ

33

по хо дом бо сан ске вој ске на Ср би ју из 1330. ко ји је успје шно су збио 
краљ Ду шан у  По ли мљу.

На ред них шест го ди на жу пан По знан Пур чић не ја вља се у исто риј
ским из во ри ма, али нам на по сре дан на чин од по мо ћи мо гу би ти ви
је сти о жу па ну Мил те ну Дра жи во је ви ћу, због по ве за но сти ове дви је 
ве ли ка шке по ро ди це. Он се пр ви пут ја вља 15. ав гу ста 1332, и то као 
свје док у по ве љи ба на Стје па на II Ко тро ма ни ћа.19 Три го ди не ка сни
је, 24. ма ја, Мил тен и ње гов син Сан ко за би ље же ни су у ту жби Ман че 
Лам про ва Ман че ти ћа због пљач ке из вр ше не у Оно го шту. У ту жби је 
на ве де но да су они љу ди бо сан ског ба на из За гор ја.20 Ни у по ве љи 
ба на Стје па на, ни ти при тим пља ч ка ма не ја вља се име жу па на По
зна на, та ко да је вје ро ват но чи та ву пр ву по ло ви ну три де се тих го ди на 
XIV ви је ка био вје ран кра љу Ду ша ну.

Из гле да да је Пур чи ће вим пу тем уско ро кре нуо и жу пан Мил тен 
Дра жи во је вић, јер се у јед ном до ку мен ту од 5. ју ла 1336. на во ди као 
кра љев чо вјек. Та да је са во ђом стра них на јам ни ка, вој во дом Ру жи
ром пљач као у око ли ни Ду бров ни ка.21 Ње гов пре ла зак на стра ну Ср
би је мо гли би вре мен ски од ре ди ти са кра јем 1335. или евен ту ал но 
пр вим мје се ци ма 1336. го ди не. Не за до во љан њи хо вим пљач ка ма 
краљ Ду шан је на ре дио да по зо ву Ду бров ча не на ста нак у Обо ду у 
Ко на вли ма и да се ту на го де са њи ма за од ште ту.22 И за и ста Мил тен и 
Ру жир су по слу ша ли свог го спо да ра упу тив ши пи смо Ду бров ча ни ма 
у ко ме се бе на зи ва ју жу па ни ма срп ског кра ља.23

Ме ђу тим, вр ло бр зо на кон стан ка у Обо ду они су на пу сти ли Ду
ша на и при дру жи ли се ба ну Стје па ну II. Вра ћа ње под окри ље бо
сан ског ба на мо же се до ве сти у ве зу са тим да се Мил те ну и 
Ру жи ру та ква по мир љи ва по ли ти ка ни је сви дје ла, па су од лу чи ли да 
се вра те бо сан ском ба ну ко ји их ни је мо гао за у зда ти на на чин кра ља 
Ду ша на. То ме у при лог би ишла ви јест из сре ди не ок то бра 1336. ка

19 Ф. Ми кло шич је ову по ве љу да ти рао са 23. ок то бром 1332. F. Mi klo sich, Mo
nu men ta Ser bi ca, 102; По ве љом бан Стје пан и Ду бров ча ни уре ђу ју ка ко ће се 
рас пра вља ти ме ђу соб ни спо ро ви, а жу пан Мил тен се на ла зи на де се том мје сту у 
на во ђе њу свје до ка. Љ. Сто ја но вић, По ве ље и пи сма I–1, 44; Ј. Ми ју шко вић, Сан
ко ви ћи, 19; P. An đe lić, Stu di je, 97; С. Ми шић, Хум ска зе мља, 61.

20 Они су са сво јим љу ди ма оте ли не ке жи во ти ње и Ман че ти ће ву тр го вач ку ро
бу. К. Ји ре чек, Вла сте ла хум ска на нат пи су у Ве ли ча ни ма, Са ра је во 1892, 5; Ј. 
Ми ју шко вић, Сан ко ви ћи, 20; M. Ve go, Po sta nak sred njo vje kov ne bo san ske dr ža ve, 
55.

21 Они су пу сто ши ли око ма на сти ра Све тог Ја ко ва на Ви шњи ци пред са мим 
Ду бров ни ком. К. Ји ре чек, Вла сте ла хум ска на нат пи су у Ве ли ча ни ма, 5; Ј. Ми
ју шко вић, Сан ко ви ћи, 20; С. Ми шић, Хум ска зе мља, 62.

22 Р. Гру јић, Ко на вли, 10.

23 М. Пу цић у свом из да њу из во ра ни је да ти рао по ме ну то пи смо, али је на вео 
да је оно из ље та 1336. М. Пу цић, Спо ме ни ци срп ски II, 15. К. Ји ре чек је раз ли
чи то да ти рао ово пи смо. Пр ви пут је са оп штио оно из ок то бра 1335. К. Ји ре чек, 
Спо ме ни ци срп ски, 100, док је дру ги пут сли је дио Пу ци ћа и на пи сао исто што и 
он. К. Ји ре чек, Вла сте ла хум ска на нат пи су у Ве ли ча ни ма, 5. С дру ге стра не Љ. 
Сто ја но вић је пи смо да ти рао при је ок то бра 1335. Љ. Сто ја но вић, По ве ље и пи
сма I–1, 68. Вје ро ват но је по сри је ди гре шка с об зи ром да је пи смо пи са но на кон 
Мил те но вих и Ру жи ро вих пљач ки над Ду бров ча ни ма у ље то 1336. У том по гле
ду М. Пу цић је имао ап со лут но пра во са на чи ном на ко ји је пи смо да ти рао.
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да је Мил тен отео ду бро вач ку сто ку у жу пи Жа ба.24 Да ли су они са 
со бом по ву кли и жу па на По зна на или је он мо жда ра ни је на пу стио 
Ср би ју и вра тио се под власт ба на Стје па на II, те шко је ре ћи. Је ди но 
је си гур но да се По знан Пур чић пот крај 1336. по ми ње као го спо дар 
Не ве си ња, али исто вре ме но и као чо вјек жу па на Мил те на Дра жи во
је ви ћа,25 та да не су мњи во ва за ла Ко тро ма ни ћа.

Сје ћа ју ћи се ста ре сла ве но во ста ње мо ра да му је те шко па да ло, а 
по себ но то што је не ка да не сум њи во ма ње зна чај на су сјед на по ро
ди ца са да го спо да ри ла ње го вом. Да ли је По знан не што по ку ша вао 
да про ми је ни не мо же се ре ћи, ипак зна ју ћи ка рак тер љу ди из тог 
вре ме на, при је је сте не го што ни је. Да ни ста ре сла ве не тра гом су ми
ну ли, а он сам се, не зна се ка ко, об рео у там ни ци кра ља Сте фа на Ду
ша на. Шта је би ло узрок ње го вог утам ни че ња мо же се са мо на га ђа ти. 
Та мо је про вео ви ше вре ме на, на што нас упу ћу је ви јест из но вем бра 
1344. ка да је слао сво ју же ну Ни но сла ву у Ду бров ник по нов ча ну по
моћ.26 По што се иза то га ње го во име ви ше не ја вља, мо гу ће да је убр
зо и умро, оста је нер је ше но пи та ње да ли у там ни ци или на сло бо ди.

По ред ње го ве же не Ни но сла ве, зна мо и за име на дво ји це По зна но вих 
си но ва: Об ра да и Ра до сла ва, као и за ње го вог си нов ца Врат ка.27 Они 
се по ми њу са мо за По зна но ва жи во та, та ко да мо же мо прет по ста ви
ти да они ни су успје ли на сље ди ти од свог оца ни жу пан ску ти ту лу, 
ни ти упра ву над За гор јем и Не ве си њем, ко ји су при па ли Сан ко ви
ћи ма, нај за слу жни јим у по ти ски ва њу и сло му по ро ди це Пур чи ћа.28 
Као ter mi nus an te qu em њи хо вог не ста ја ња са исто риј ске по зор ни це 
мо же се узе ти ок то бар 1348. ка да су Ду бров ча ни при ми ли Сан ка за 
сво га гра ђа ни на, и то као не сум њи вог хум ског го спо да ра и ба ро на 
бо сан ског ба на.29

24 Ра ди ло се о сто ци ко ју су Ду бров ча ни го ни ли са ушћа Не ре тве у Ду бров ник. 
К. Ји ре чек, Вла сте ла хум ска на нат пи су у Ве ли ча ни ма, 5; P. An đe lić, Sred njo vje
kov na hum ska žu pa Ža ba, Her ce go vi na 3 (Mo star 1983) 36; Ђ. То шић, Трг Дри је ва у 
сред њем ви је ку, Са ра је во 1987, 113.

25 P. An đe lić, Stu di je, 96–97; С. Ми шић, Хум ска зе мља, 62.

26 Би ло је то 16. и 20. но вем бра 1344. Она је до шла у Ду бров ник, те је обе ћа ла у 
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DISTRICT PREFECT OF HUM – POZNAN PURČIĆ

District prefect (župan) Poznan Purčić was of Hum’s noble family which 
had had estates in Zagorje and Nevesinje. He is first mentioned in 1306 as a 
roadhog. At the time, he recognized the authority of  the Šubićs. After that, 
he took sides with king Milutin and then, by mid third decade, at the time 
of the campaign of ban Stjepan II Kotromanić, he joined Bosnian army and 
helped it consolidate in Hum. It was this decision of Poznan which had the 
most important political significance. He is mentioned repeatedly in the 
second half of the decade as the Bosnian ban’s supporter. In 1329 or 1330 
he took sides with king Stefan Dušan. He is yet again mentioned as ban 
Stjepan’s man late in 1336. Switching from one side to the other eventually 
weakened his position so that he became a vasal to the district prefect 
(župan) Milten Draživojević. In the end, he found himself in king Stefan 
Dušan’s dungeon trying to get out of it with the help of the Dubrovčanis. 
His sons did not succeed in holding out in Nevesinje which was taken by 
the district prefect  (župan) Sanko Miltenović. This is how this noble family 
faced an ignominous end.
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