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ПЕТАРПАВЛОВИЋ–ВОЈВОДАХУМСКИ
ИКРАЈИНЕ∗

СРЂАНРУДИЋ

Ап стракт.  – У ра ду је, на осно ву ли те ра ту ре и нео бја вље не гра ђе из Ду
бро вач ког ар хи ва, при ка за но де ло ва ње Пе тра Па вло ви ћа, вој во де Хум
ског и Кра ји не, при пад ни ка по зна те сред њо ве ков не хум ске вла сте о ске 
по ро ди це по зна те под пре зи ме ни ма Бо гав чић – Ра ди во је вић – Јур је вић 
(Ђур ђе вић) – Влат ко вић. Пе тар Па вло вић се у из во ри ма по ми ње у пе ри о
ду 1482–1528. го ди не. Ко ри шће ни по да ци све до че о по ли тич ким, фи нан
сиј ским и по ро дич ним при ли ка ма у ко ји ма је жи вео и де ло вао.

Кључ не ре чи: Пе тар Па вло вић, Па вле Пе тро вић, Је ле на, Влат ко ви ћи, 
Хум ска зе мља, Кра ји на.

Вој во да Пе тар Па вло вић до са да ни је био пред мет не ког по себ ног 
ис тра жи ва ња иако се у ду бро вач кој ар хив ској гра ђи по ми ње пе де се
так го ди на, од по чет ка де ве те де це ни је XV ве ка па све до кра ја тре ће 
де це ни је XVI ве ка. У ра ду ће мо по ку ша ти да до са да по зна те и об
ја вље не чи ње ни це о овом хум ском вла сте ли ну до пу ни мо не ис ко ри
шће ним по да ци ма из Ду бро вач ког ар хи ва, у оној ме ри у ко јој су нам 
би ли до ступ ни, те на тај на чин до при не се мо бо љем по зна ва њу не са
мо ње га већ и ње го ве по ро ди це.1 

Пе тар Па вло вић је при па дао по зна тој хум ској вла сте о ској по ро ди ци 
у ли те ра ту ри по зна тој под пре зи ме ни ма Бо гав чић – Ра ди во је вић – 
Јур је вић (Ђур ђе вић) – Влат ко вић. У ста ри јој, али и де лу но ви је исто
риј ске ли те ра ту ре Пе тар Па вло вић се не по ми ње и по ред то га што је 
ње го ва по ро ди ца би ла пред мет број них ин те ре со ва ња. Раз ло ге то ме 
тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да до бар део ра ни јих ис тра жи ва ча ни је 
пре по знао ње го ву при пад ност по ро ди ци Влат ко вић, али и у то ме што 
је вре ме у ко јем је жи вео и де ло вао при вла чи ло да ле ко ма ње па жње 
не го пе ри од ко ји му је прет хо дио.  

∗ Рад на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства про све те и 
на у ке Ре пу бли ке Ср би је еви ден ци о ни број 177029 – Сред њо ве ков не срп ске зе мље 
(XI II–XV): по ли тич ки, при вред ни, дру штве ни и прав ни про це си.

1 Гра ђа из Ду бро вач ког ар хи ва ко ри шће на је на осно ву ис пи са Ве ља на Ата на
сов ског и ми кро фил мо ва Архивa СА НУ.
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Ме ђу ста ри јим исто ри ча ри ма ко ји су се ба ви ли по ро ди цом Влат ко
вић сва ка ко су нај по зна ти ји Љу бо мир Ко ва че вић и Ми ха и ло Ди нић. 
Ме ђу тим, као што смо већ на гла си ли, Пе тар Па вло вић се у њи хо вим 
ра до ви ма не по ми ње.2 Исти слу чај је и са ауто ри ма књи ге но ви јег да
ту ма Ро до слов не та бли це и гр бо ви срп ских ди на сти ја и вла сте ле, ко ји 
су сво је де ло те ме љи ли углав ном на ре зул та ти ма по ме ну те дво ји це 
ис тра жи ва ча.3

О Пе тру Па вло ви ћу је од исто ри ча ра пр ви пи сао Бо гу мил Хра бак. У 
ра ду по све ће ном де ло ва њу Влат ко ви ћа по сле 1471. го ди не он до но си 
не ко ли ко по да та ка о Пе тру на ста лих у пе ри о ду из ме ђу 1509. и 1520. 
го ди не. Хра бак је до нео и име на Пе тро вих ро ди те ља, али се ни је по
тру дио да их укло пи у ро до слов Влат ко ви ћа. Исти на, он на не ко ли ко 
ме ста у ра ду по ми ње Па вла Пе тро ви ћа, али ни јед ном из ри чи то не 
ка же да је реч о Пе тро вом оцу. То се мо же прет по ста ви ти са мо ка да 
за Пе тро ву мај ку Је ле ну пи ше да је би ла удо ви ца Па вла Влат ко ви ћа. 
Хра бак је осим до но ше ња спо ра дич них по да та ка о Пе тру и ње го вом 
де ло ва њу, по ку шао да об ја сни ње гов по ло жај у тур ској слу жби, од но
сно ка рак тер ње го вог „вој во да лу ка“.4

По след њи је о Пе тру Па вло ви ћу и ње го вој мај ци Је ле ни не ко ли ко 
но вих по да та ка до нео Ср ђан Ру дић у ра до ви ма ко ји се ба ве ку ћом 
Хр во ја Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа у Ду бров ни ку и ро до сло вом Влат ко ви
ћа, од но сно по том ци ма Јур ја (Ђур ђа) Ра ди во је ви ћа.5

Пе тар Па вло вић је при па дао огран ку по ро ди це ко ји је во дио по ре кло 
од Па вла – нај ста ри јег си на вој во де Јур ја Ра ди во је ви ћа. Осим ње га, 
Ју рај је имао још два или три си на.6 Нај мла ђи је био Влат ко чи ји су 
по том ци сво јом број но шћу, али и уло гом ко ју су игра ли то ком дру ге 
по ло ви не XV ве ка до ве ли до то га да се ка сни је пре зи ме Влат ко вић 
ко ри сти ло и за по том ке вој во де Па вла.7 

2 Љ. Ко ва че вић, Зна ме ни те срп ске вла сте о ске по ро ди це сред њег ве ка, Ра ди во је
ви ћи–Ђур ђе ви ћи–Влат ко ви ћи,  Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа 10 (1888), 199–214; 
М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, Глас Срп ске Кра љев ске Ака де ми је 168 (1935), 
251–257.

3 Д. Спа сић, А. Па ла ве стра, Д. Мр ђе но вић, Ро до слов не та бли це и гр бо ви срп ских 
ди на сти ја и вла сте ле, Бе о град 1991, 157–164.

4 Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи од 1471. до 1537. го ди не, Из ста ри је про
шло сти Бо сне и Хер це го ви не III, Бе о град 2004, 217–224.

5 С. Ру дић, О ку ћи Хр во ја Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа у Ду бров ни ку, Исто риј ски ча
со пис 56 (2008), 353–369; С. Ру дић, О по том ци ма вој во де Јур ја (Ђур ђа) Ра ди
во је ви ћа – при лог ро до сло ву Влат ко ви ћа, Spo me ni ca aka de mi ka Mar ka Šu nji ća 
(1927–1998), Sa ra je vo 2010, 233–241.

6 E. Fer men džin, Ac ta Bo snae po tis si mum ec cle si a sti ca cum in ser tis edi to rum do cu
men to rum re ge stis ab an no 925 usque ad an num 1752, Za gra bi ae 1892, 88; С. Ру дић, 
О по том ци ма вој во де Јур ја (Ђур ђа) Ра ди во је ви ћа – при лог ро до сло ву Влат ко ви ћа, 
235.

7 Не зна се тач но ка да су Ду бров ча ни по че ли да за по том ке вој во де Па вла Јур
је ви ћа ко ри сте пре зи ме Влат ко вић. Прет по ста вља мо да се то де си ло на кон што 
су му шки по том ци вој во де Влат ка из у мр ли, те је вој во да Пе тар Па вло вић као 
нај ста ри ји пре у зео ста ре шин ство у по ро ди ци. Пр ви по зна ти по да так ко ји све до
чи о упо тре би пре зи ме на Влат ко вић за по том ке вој во де Па вла на стао је фе бру
а ра 1507. го ди не и у ње му се по ми ње Ser Pe trus co mi tis Pa u li Pe tri Vlatcho vich. 
С. Ру дић, О по том ци ма вој во де Јур ја (Ђур ђа) Ра ди во је ви ћа – при лог ро до сло ву 
Влат ко ви ћа, 239–240.
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Вој во да Па вле Јур је вић био је оже њен Ка та ри ном са ко јом је имао 
си на Пе тра. Вој во да Па вле је умро пре 2. сеп тем бра 1439. го ди не, док 
се Ка та ри на по след њи пут спо ми ње 4. ав гу ста 1444. го ди не.8 Њи хов 
син вој во да Пе тар је умро пре 25. мар та 1452. го ди не јер се не спо
ми ње у уго во ру ко ји је ње го ва по ро ди ца скло пи ла са Ду бров ча ни ма.9 
Пе тров син, кнез Па вле Пе тро вић, по след њи пут се у из во ри ма спо
ми ње ју ла ме се ца 1476. го ди не.10 Кнез Па вле је био оже њен Је ле ном 
са ко јом је имао си на Пе тра ко ји је и пред мет на шег ин те ре со ва ња.11

Пе тар Па вло вић се нај ве ро ват ни је пр ви пут по ми ње по чет ком де ве
те де це ни је XV ве ка.12 Реч је о до ку мен ту на ста лом 4. ок то бра 1482. 
го ди не ко јим бра ћа Влат ко вић – вој во да Ива ниш, Жар ко, Ав гу стин и 
Та ди ја хум ски – по твр ђу ју да су при ми ли 780 пер пе ра од Ду бров ча
на. У по ме ну том ак ту се спо ми ње и њи хов по кој ни ро ђак Па вле Пе
тро вић са си ном (si novýca na{éga do bro ga spoménútýà búdÚ}éga pa vla 
pétro vi }a i négo va si na).13 На жа лост, име Па вло вог си на се не на во
ди. Ка ко је на осно ву до са да по зна те гра ђе Па вле имао са мо јед ног 
си на, прет по ста вља мо да се ов де ра ди о Пе тру. 

На ред ни по зна ти по да так о Пе тру на стао је де се так го ди на ка сни је. 
Је ле на, удо ви ца вој во де Па вла, при ми ла је 14. ју ла 1493. го ди не у 
сво је име и име сво га си на 13 пер пе ра на име за ку па ку ће у Ду бров
ни ку од Кле мен та Гу че ти ћа пре ко ње го вог ро ђа ка На та ла. У до ку
мен ту је по гре шно на ве де но да се Је ле нин муж звао Пе тар.14 Слич на 
гре шка је по но вље на и пар го ди на ка сни је.15 У оба слу ча ја је уз име 
Је ле ни ног му жа на ве де на ти ту ла вој во де, што упу ћу је на за кљу чак 
да се ра ди о гре шци и да га је ду бро вач ки пи сар у по ме ну тим ак ти
ма за ме нио са ње го вим оцем, вој во дом Пе тром Па вло ви ћем. Ку ћа 
о ко јој је ов де реч ни је при па да ла са мо Је ле ни и ње ном си ну. Ра ди 
се о ку ћу ко ју су бра ћа Влат ко вић, Ива ниш, Мар ко, Жар ко, Ра ди вој, 
Ан дри ја, Бар тол и Та ди ја,  и њи хо ва два бра ту че да То маш Ни ко лић и 
Па вле Пе тро вић до би ли од Ду бров ча на 25. мар та 1452. го ди не при
ли ком скла па ња са ве за про тив хер це га Сте фа на. Ку ћа се на ла зи ла 
на вр ху По би ја не ули це (iòðé dasmò èdnú po la~ú na vrýhú pobiàné 
úlicé … ú ba ðinú i pléménitò väki väkoma nimý i nihý òstanýkú). 
Осим то га, чла но ви по ро ди це су до би ли и ду бро вач ко плем ство (i 
zatò primismò i òblúbismò za na{é gra }ané vlastélé i vä}niké ... 

8 N. Ior ga, No tes et ex tra its po ur ser vir a l’hi sto i re des cro i sa des au XV siè cle II, Pa ris 
1899, 363, нап. 2, 406–407, нап. 3.

9 Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма I–2, Бе о град – Ср. Кар лов ци 1929, 
133–138.

10 М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, 254. 

11 С. Ру дић, О по том ци ма вој во де Јур ја (Ђур ђа) Ра ди во је ви ћа – при лог ро до сло ву 
Влат ко ви ћа, 236.

12 Пре ма Бо гу ми лу Хра ба ку Пе тар Па вло вић од Влат ко ви ћа по ми ње се у ду бро
вач ком се на ту од 1509. го ди не. Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи од 1471. до 
1537. го ди не, 222.

13 Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма I–2, 141.

14  Dr žav ni ar hiv u Du brov ni ku (=DAD), Div. Not. LXXI, f. 180, 14. VII  1493 (за
пис на мар ги ни).

15 DAD, Div. Not. LXXV, f. 64, 8. VI II 1495.
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svämý vi{é ré~énämý nihý i nihý si nové i nihý na tra ̀ ié, ðo búdú po 
mú{kòmý kolénú) и обе ћа на им је по моћ од 600 пер пе ра го ди шње 
док год су жи ви, а уко ли ко би из гу би ли сво ју ба шти ну и до шли у Ду
бров ник, још 600 пер пе ра за тро шак све док се не вра те на ба шти ну.16 

Влат ко ви ћи су, ка ко се ви ди из ка сни је ду бро вач ке гра ђе, по ме ну ту 
ку ћу да ва ли у на јам. До бар део по да та ка о Пе тру Па вло ви ћу, али и 
оста лим вла сни ци ма ове ку ће, од но си се упра во на при ма ња при хо
да од ње ног из најм љи ва ња. У по ве љи ко јом је да ро ва на ку ћа Ду бров
ча ни су по и мен це по ме ну ли де вет чла но ва по ро ди це Влат ко вић. Сви 
они и њи хо ви по том ци и на след ни ци су уче ство ва ли у по де ли до би ти 
од ње ног нај ма.

Је ле на је 26. апри ла 1494. го ди не при ми ла од Кле мен та Гу че ти ћа 
шест пер пе ра на име за ку па ку ће, а но вац је у ње но име по ди гао Пе
тар.17 У овом до ку мен ту се пр ви пут по ми ње Пе тро во име. Пет ме се
ци ка сни је, 25. сеп тем бра, Је ле на је од Кле мен та Гу че ти ћа при ми ла 
пре о ста лих шест од пет на ест пер пе ра за за куп ку ће.18

На ред не го ди не, 8. ав гу ста, Је ле на и њен син Пе тар при ми ли су од 
Кле мен та Гу че ти ћа 15 пер пе ра на име за ку па ку ће.19 Кле мент Гу
че тић је убр зо на кон овог умро, па су Је ле на и Пе тар Па вло вић 21. 
де цем бра исте го ди не од Ма ри не, же не по кој ног Кле мен та, при ми ли 
11 пер пе ра на име за ку па за ку ћу.20 У оба слу ча ја па ре су при мље не 
пре ко На та ла Гу че ти ћа.

Ма ри на, Кле мен то ва удо ви ца, за ку пи ла је ју на 1497. го ди не ку ћу ad 
Pu ster na in via vo ca ta Po bi a na uli za на три го ди не. Вла сни ци ку ће, ме
ђу ко ји ма су би ли и Је ле на и њен син Пе тар, при ми ли су од Ма ри не 
за куп за три го ди не по чев ши од 18. сеп тем бра те ку ће го ди не. За куп 
ку ће је из но сио 180 пер пе ра, од но сно 60 пер пе ра на го ди ну да на.21 

Сре ди ном ок то бра 1499. го ди не ку ћа је да та у на јам на де сет го ди на 
Па ла ди ну Гу че ти ћу. Ме ђу ње ним вла сни ци ма по ми ње се и кнез Пе
тар, син по кој ног кне за Па вла Пе тро ви ћа.22

Ју ла 1501. го ди не Ве ће умо ље них је од лу чи ло да се Пе тру си ну по
кој ног Па вла Пе тро ви ћа ис пла ћу је ме сеч но по шест пер пе ра.23

Ка ко је у ме ђу вре ме ну Па ла дин Гу че тић умро, као но ви за ку пац ку
ће у По би ја ни ја вља се сре ди ном апри ла 1504. го ди не ње гов син Ма
рин. Ме ђу вла сни ци ма ку ће по ми њу се и Је ле на и Пе тар, су пру га и 
син и по кој ног кне за Па вла.24 

16 Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма I–2, 135–138. О ис пла ти „про ви
жу на“ по гле да ти: М. Ди нић, Ду бро вач ки три бу ти, 251–257.

17 Pe tar fi li us ... Je le ne. DAD, Div. Not. LXXI, f. 180, 26. IV  1494 (за пис на мар
ги ни). 

18 DAD, Div. Not. LXXI, f. 180, 25. IX 1494 (за пис на мар ги ни).

19 DAD, Div. Not. LXXV, f. 64, 8. VI II 1495.

20 DAD, Div. Not. LXXV, f. 64, 21. XII 1495 (за пис на мар ги ни).

21 DAD, Div. Not. LXXVII, f. 132, 10. VI 1497.

22 DAD, Div. Not. LXXIX, f. 36’, 15. X 1499.

23 DAD, Cons. Rog. XXVI II, f. 290, 24. VII 1501.

24 DAD, Div. Not. LXXXIV, f. 102’, 16. IV 1505.
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По чет ком де цем бра 1504. го ди не Пе тар се опет гре шком по ми ње као 
син по кој ног Пе тра вој во де Хум ског (Pe trus Pa u lo u ich q. Pe tri vo i vo
de Chum schi).25

Пе тар Па вло вић се од 1507. го ди не по ми ње и као је дан од на след
ни ка не ка да шње ку ће хер це га Хр во ја Вук чи ћа у Ду бров ни ку. Из до
ку мен та на ста лог 20. фе бру а ра исте го ди не ви ди мо да су на след ни
ци де ла до хот ка од нај ма ове ку ће Пе тар, син кне за Па вла Пе тро
вог Влат ко ви ћа, и Вла ди слав Ши мра ко вић.26 Ка сни ја гра ђа све до чи 
да је по ло ви на до хот ка од хер це го ве ку ће ко ја је не ка да при па да ла 
ње го вој пра у ну ци Ми ли ци, ћер ци Тврт ка Бо ро ви ни ћа и Ка та ри не, а 
уну ци Бал ше Хер це го ви ћа, би ла по де ље на из ме ђу ње ног си на Вла ди
сла ва и Пе тра Па вло ви ћа.27 Прет по ста вља мо да је Пе тар Па вло вић у 
вла сни штво над че твр ти ном ку ће ко ја је не ка да при па да ла хер це гу 
Хр во ју до шао пре ко мај ке Је ле не. У при лог то ме го во ри и је дан до
ку мент на стао фе бру а ра 1511. го ди не.28 Ду бро вач ки хро ни чар Гон
до ла пи ше да је хер цег Сте фан Вук чић Ко са ча при ли ком бо рав ка у 
Ду бров ни ку по чет ком фе бру а ра 1466. го ди не од сео у бли зи ни ку ће 
ко ја је не ка да при па да ла хер це гу Хр во ју, а у то вре ме је при па да ла 
Влат ко ви ћи ма ко ји су је на сле ди ли пре ко мај ке. Гон до ла не пи ше о 
ко јој при пад ни ци по ро ди це Влат ко вић је реч ни ти у ка квом срод ству 
је би ла са хер це гом Хр во јем.29 На осно ву рас по ло жи ве гра ђе мо же се 
твр ди ти да је Пе тар Па вло вић вла сник де ла не ка да шње ку ће хер це га 
Хр во ја по стао не где у пе ри о ду из ме ђу 1495. го ди не, ка да се Ми ли ца 
по след њи пут по ми ње у из во ри ма, и 1507. го ди не.30

25 DAD, Proc. Not. X, f. 145’, 4. XII 1504.

26 Ser Pe trus co mi tis Pa u li Pe tri Vlatcho vich ut fi li us et he res pro par te sua dic ti 
co mi tis ... ex una par te et Vla dis sa us fi li us et he res q. Mi li ze ma tris de scen duc tis 
ex li nea Cher voe cher zegh par te ex al te ra. DAD, Div. Canc. 99, f. 169’–170, 20. II 
1507. 

27 По гле да ти: С. Ру дић, О ку ћи Хр во ја Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа у Ду бров ни ку, 353–
369. Бо гу мил Хра бак је по гре шно сма трао, на осно ву по да тка да је Пе тру и ње
го вој мај ци Је ле ни при па да ла че твр ти на за ку па, да је чи та ва ку ћа при па да ла 
Влат ко ви ћи ма. На осно ву јед ног ка сни јег до ку мен та ко ји је ко ри стио, а у ко јем 
ни је на ве де но ко је по ди гао три че твр ти не за ку па, за кљу чио је да је по ред Пе тра 
би ло још жи вих Влат ко ви ћа ко ји су мо гли има ти пра во да на пла те свој део за
јед нич ке имо ви не. Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи од 1471. до 1537. го ди не, 
222–223.

28 Do mi nus Pe trus Pa u lo u ich vo i vo da ... et re cu pe ran dum af fic tus pre sen tes et 
fu tu ros do mus dic ti con sti ... po si te in Ra gu so ad Pu ste ri am et do mus po si te ad Lu
za ri zam in qua ha bi tat ser Bart ho lo me us Io de Re stis pro qu ar to spec tat ad ip sum 
con sti tu en tem et ad eius ma trem pos si den tem. DAD, Proc. Not. XI, f. 205, 19. II 
1511. На осно ву овог мо же се, уз од ре ђе ну до зу опре зно сти, из не ти прет по став
ка да је Је ле на би ла Ми ли чи на ћер ка, од но сно се стра Вла ди сла ва Ши мра ко ви
ћа. Из то га би да ље сле ди ло да су Је ле на и Пе тар у по сед де ла не ка да шње ку ће 
хер це га Хр во ја до шли пу тем на след ства. 

29 s’abbrugiò una ca sa ap pres so qu el la del du ca Har voye, che all’ho ra era del li Vlat
ko vic hi, per ve nu ta li per via di ma dre. S. No di lo, Chro ni ca Ra gu si na Ju nii Re stii (ab 
ori gi ne ur bis usque ad an num 1451) item Jo an nis Gun du lae (1451/1484), Za gra bi ae 
1893, 374; С. Ру дић, О ку ћи Хр во ја Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа у Ду бров ни ку, 368.

30  Ми ли ца се по след њи пут у из во ри ма по ми ње де цем бра 1495. го ди не ка да су 
ње ни ту то ри (tu to ris di Mi li ze olim Tu er tchi Bo ro u i nich) при ми ли до хо дак од ку
ће. DAD, Div. Not. LXXV, f. 166, 23. XII 1495.
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Пе тар Па вло вић је 20. апри ла 1508. го ди не спо ме нут као co mes 
chum schi у до ку мен ту ко јим се оба ве зао да ће Ни ко ли Ми ха е лу Ба
ру ту пла ти ти 62 злат на ду ка та до пра зни ка Св. Пе тра и Па вла.31 Ко
ли ко нам је по зна то, ту се по пр ви пут уз ње го во име и ти ту лу ја вља 
на зив „хум ски“. Влат ко ви ћи су на зив хум ски по че ли да ко ри сте сре
ди ном XV ве ка то ком су ко ба са хер це гом Сте фа ном Вук чи ћем Ко са
чом. На зив ко ји је у по чет ку све до чио о њи хо вом по ре клу и на гла
ша вао њи хов по ли тич ки про грам ка сни је ће вр ло че сто по ста ти са мо 
са став ни део лич них име на.32

Са мо де вет да на ка сни је Пе тар Па вло вић је по ме нут као хум ски вој
во да Ши мра ко вић (Pe trus Pa u lo u ich con schi (?) vo i vo da Si mrac ho
vich).33 Иако се у пр ви мах мо же по ми сли ти да је Пе тар ов де гре шком 
пред ста вљен као хум ски вој во да Ши мра ко вић, то ни је био слу чај, о 
че му све до чи и је дан ка сни ји из вор.34 

По чет ком ма ја Пе тар је опет спо ме нут са ти ту лом кне за – Pe tar Pa u
lo u ich co mes com schi Crayne.35 У ро ку од са мо пет на е стак да на Пе тар 
је спо ме нут нај пре као кнез, по том као вој во да, и нај зад по но во као 
кнез. Прет по ста вља мо да је до ове не пре ци зно сти до шло јер ни са ми 
Ду бров ча ни, ина че ве о ма опре зни ка да је у пи та њу би ло ти ту ли са ње 
по је ди на ца са ко ји ма су има ли по сла, ни су би ли нај бо ље упо зна ти са 
тим да је Пе тар по стао вој во да. Ка ко је у ка сни јој гра ђи Пе тар но сио 
са мо вој вод ску ти ту лом, мо же се прет по ста ви ти да је исту по нео кра
јем апри ла или по чет ком ма ја 1508. го ди не.

На ве де ни по да так све до чи и да је Пе тар по чет ком ме се ца ма ја 1508. 
го ди не упра вљао те ри то ри јом Кра ји не. Тре ба ис та ћи да он ни је био 
пр ви Влат ко вић ко ји је као тур ски по да ник упра вљао Кра ји ном. 
Мле тач ки из во ри бе ле же да је Та ди ја Влат ко вић vayvo da in Cra nia 
sub di to do mi ni Tur ci за тра жио кра јем 1480. го ди не од Ве не ци је до
зво лу да се скло ни на Хвар.36 

Као тур ски по да ник, Пе тар је мо рао да уче ству је и у вој ним ак ци ја
ма ко је су ње го ви го спо да ри пред у зи ма ли. За бе ле же но је да је то ком 
1508. го ди не вој во да хум ски не где у обла сти Скра ди на за ро био и ве
зао Ја ко ва, бра та Ни ко ле Ву ка ши но ви ћа. Он је от ку пљен од вој во де 
Пе тра Па вло ви ћа за су му од 13 ду ка та ко је му је тре ба ло да ти у Мо
ста ру или не ком дру гом ме сту.37

31  DAD, Deb. Not. LXVI, f. 98’, 20. IV 1508.

32 О зна че њу тер ми на „Хум ска зе мља“ нај оп шир ни је је рас пра вљао Ве љан Ата
на сов ски (Трп ко вић). В. Трп ко вић, Хум ска зе мља, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул
те та у Бе о гра ду 8–1 (1964), 225–260.

33 DAD, Deb. Not. LXVI, f. 101, 29. IV 1508.

34 Ши мра ко ви ћи су би ли хум ска по ро ди ца са се ди штем у жу пи Жа ба. Ми ли ца, 
ћер ка Тврт ка Бо ро ви ни ћа, би ла је уда та за Сте фа на Ши мра ко ви ћа. Њен син 
Вла ди слав био је оже њен Ану е лом са ко јом је имао си на Па вла. О Ши мра ко ви
ћи ма по гле да ти: М. Ди нић, Хум скотре бињ ска вла сте ла, Бе о град 1967, 37–38; 
P. An đe lić, Sred njo vje kov na hum ska žu pa Ža ba, Her ce go vi na 3 (1983), 48–49; С. 
Ру дић, Вла сте ла Илир ског гр бов ни ка, Бе о град 2006, 239–240; С. Ру дић, О ку ћи 
Хр во ја Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа у Ду бров ни ку, 365–367.

35 DAD, Proc. Not. XI, f. 105’, 5. V 1508. 

36 В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, Бе о град 1979, 139, нап. 115: Б. Хра бак, Хер
це го вач ки Влат ко ви ћи од 1471. до 1537. го ди не, 223.

37 DAD, Deb. Not. LXVI, f. 163, 1. IX 1508.
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Ја ну а ра 1509. го ди не Пе тар Па вло вић vo i vo da Cra i ne да ро вао је Ду
бров ни ку 44 ова ца и осам во ло ва ко ји су про да ти за 46 пер пе ра. Ду
бро вач ка вла да га је за уз врат да ро ва ла са 1500 аспри.38 Пре ма Бо
гу ми лу Хра ба ку ово да ро ва ње је би ло исто вет но да ро ва њу окол них 
тур ских вој во да, те се за пи тао ка кав је био ка рак тер Пе тро вог вој во
да лу ка, од но сно да ли је он био са мо ло кал ни ад ми ни стра тор те ри
то ри је ко ја је би ла ве ћа од оних ко ји ма су упра вља ле хер це го вач ке 
вој во де или је упра вљао са мо у прав ном је ди ни цо м на гра ни ци пре ма 
Мле ча нима.39 Ма ја ме се ца исте го ди не Ве ће умо ље них је од лу чи ло 
да се вој во ди Пе тру Па вло ви ћу про ду жи тер мин вра ћа ња не ког ду га 
ко ји је имао.40

По чет ком фе бру а ра 1510. го ди не ду бро вач ко Ве ће умо ље них усво
ји ло је од лу ку да се Пе тру Па вло ви ћу, ко ји је да ри вао Ду бров ник са 
unum ta pe lum et una pe zum zam be lo ta, да 50 аспри.41 Кра јем исте го
ди не Пе тар је од Ту ра ка до био на упра ву још јед ну област. Не ре тван
ски ка ди ја је 1. де цем бра 1510. го ди не из дао ху џет из ко јег са зна је мо 
да је са Пор те до шао цар ски склав Ме зид и до нео фер ман ко јим је сул
тан све ба шти не, зе мље, мул ков на до бра и све ства ри ко је су не ка да 
при па да ле фра Ав гу сти ну, ра ни јем вој во ди у на хи ја ма Вр го рац, Љу бу
шки и При мор је, дао ње го вом бра ту че ду Пе тру. Не ре тван ском ка ди ји 
је на ре ђе но да са по сла тим скла вом пре гле да на ве де на има ња и уве де 
Пе тра у по сед. Они су из вр ши ли сул та но во на ре ђе ње, оти шли у на ве
де на ме ста, пре гле да ли их и пре да ли Пе тру. На кон то га Пе тар је пред 
су дом из ја вио да је ње гов стриц Ав гу стин део по се да у ви ду за ве шта ња 
дао ре дов ни ца ма ма на сти ра Све те Го спо ђе у на хи ји При мор је.42 На 
по ле ђи ни тог ак та на ла зи се са вре ме ни ћи ри лич ни за пис ко ји утвр ђу
је да је на ве де не по се де ма на сти ру За о стро гу дао Ав гу стин Влат ко вић 
и да их је по твр дио Пе тар Ши мра ко вић вој во да.43

По да ци да је у пе ри о ду 1508–1510. го ди не Пе тар Па вло вић до био од 
Ту ра ка на упра ву Кра ји ну и Ав гу сти но ву хум ску све до че о зна ча ју и 
угле ду ко ји је ужи вао код сво јих го спо да ра. Мо жда је за ни мљи во ис
та ћи да он ни је био пр ви хри шћан ски пле мић ко ме су Тур ци на упра
ву да ли ове две обла сти. Де це ни ју ра ни је, од но сно но вем бра 1500. 
го ди не у тур ској слу жби се као кнез Кра ји не и чи та ве Ав гу сти но ве 
Хум ске по ми ње Ју рај Мар ко вић Ка чић (Ju rai Mar cho vich Ca cich con
te di Crayna e de tu ta la Agu sti no va Chu ni sca).44   

38 DAD, Cons. Rog. XXXI, f. 74’, 27. I 1509.

39 Хра бак на осно ву то га пи ше да ни је ја сно на ко ји на чин је овај вој во да лук био 
укљу чен у Пор тин фи нан сиј ски си стем – да ли фи лур џиј ски од но сно ха ра чар
ски или је при ме њи ва на му ка та, од но сно за куп од се ком. Б. Хра бак, Хер це го вач
ки Влат ко ви ћи од 1471. до 1537. го ди не, 222, 224.

40 DAD, Cons. Rog. XXXI, f. 107’, 11. V 1509.

41 DAD, Cons. Rog. XXXI, f. 182’, 1. II 1510.

42 Ав гу стин је не где пре 1492. го ди не ма на сти ру да ро вао део ме зре За о строг са 
не ким ра та ји ма и зе мље Љуп че и њи ву Тр но ва Ки ли на (Ћи ли не) и ба шти ну Па
вла Дра ги ћа.  H. Ša ba no vić, Bo san ski pa ša luk, Sa ra je vo 1982, 190.

43 H. Ša ba no vić, Bo san ski pa ša luk, 190; М. Ди нић, Хум скотре бињ ска вла сте ла, 
Бе о град 1967, 37–38.

44 M. Sa nu do, Rap por ti del la re pu bli ca Ve ne ta coi Sla vi Me ri di o na li bra ni trat ti dei 
di a rij ma no scri ti (1496–1533) Ar kiv za po vjest ni cu ju go sla ven sku V (1859), 145; В. 
Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, 140, нап. 119; J. Ra vlić, Ma kar ska i nje zi no pri mor
je, Ma kar ska 2000, 76.
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Фе бру а ра 1511. го ди не Ве ће умо ље них је од лу чи ло да се Пе тар Па вло
вић вој во да Кра ји не, ко ји је лич но до шао у Ду бров ник и по кло нио 40 
ова ца и ов но ва и 4 те ле та про да тих за 35 пер пе ра и 4 фо ла ра, да ру је 
са 1000 аспри.45 Сре ди ном мар та Па вле Вук шић, слу га и по сла ник вој
во де Пе тра Па вло ви ћа, при мио је од Фран ци ска Гун ду ли ћа по клон по 
бо сан ском оби ча ју (mo re bo snen si um) за вој во ду Пе тра. Истом Фран
ци ску вој во да Па вле је при ли ком бо рав ка у Ду бров ни ку по зај мио 
шест ду ка та. Овај до ку мен т са др жи и је дан ин те ре сан тан де таљ – опис 
пр сте на ко ји је вој во да Пе тар по ка зао Фран ци ску Гун ду ли ћу (an nu lum 
dic ti vo i vo de cum cor ni o la al ba sculp ta sig no le o nis).46 По чет ком ле та 
исте го ди не Пе тар Па вло вић се спо ми ње у Ду бров ни ку у ве зи не ког 
спо ра ко ји је имао са Лу ком, си ном Бог да на Ра чи ћа.47 

Из сре ди не ок то бра 1512. го ди не је до ку мент ко ји све до чи да је вој
во да хум ски Пе тар Па вло вић при мио до хо дак од ку ће у Ду бров ни ку 
и по се да у „Но вим зе мља ма“.48 Ов де је очи глед но реч о ку ћи и по се
ди ма ко је је на сле дио пре ко Ми ли це, пра у ну ке хер це га Хр во ја.

Ок то бра 1513. го ди не Пе тар, у ак ту на ве ден као Влат ко вић, по ка зао 
је ху џет ко ји је на ла гао да му се за не ку ку по ви ну ис пла ти 7000 ак чи 
у Ду бров ни ку.49

Кра јем фе бру а ра 1515. го ди не вој во да Пе тар Па вло вић се оба ве зао 
да Сте фа ну Гра ди ћу и Пе тру Гра ди ћу да 300 аспри од до брог сре бра 
(aspros bo nos de bo no ar gen to ter cen tos).50

Је ле на же на по кој ног co mi tis Pa u li Pe tri Vlatcho u ich и њен син Пе
тар по ми њу се 9. сеп тем бра 1516. го ди не у ве зи не ког ду га и њи хо ве 
ку ће у Ду бров ни ку.51 Кра јем но вем бра исте го ди не Је ле на се по ми ње 
и у ве зи до хот ка од ку ће ко ја је не ка да при па да ла хер це гу Хр во ју. 
У истом до ку мен ту за Пе тра се ка же да је био син по кој ног вој во де 
хум ског Па вла Влат ко ви ћа.52

Вој во да Пе тар Па вло вић и Је ле на се по ми њу 10. ју на 1517. го ди не 
у ве зи са при хо дом од ку ће у Ду бров ни ку.53 Две го ди не ка сни је, 16. 
ју на 1519, вој во да Пе тар Па вло вић и ње го ва мај ка Је ле на се по но во 
по ми њу у ве зи при хо да од ку ће in Pu sti er na a Po bi a na uli za.54 Је ле на 
се на кон ово га ви ше не по ми ње у из во ри ма.55 

45 DAD, Cons. Rog. XXXI, f. 286, 8. II 1511.

46 DAD, Div. Not. LXXXIX, f. 71, 15. III 1511.

47 DAD, Div. Not. LXXXIX, f. 111’, 26. VI 1511.

48 DAD, Proc. Not. XII, f. 49’, 13. X 1512.

49 DAD, Cons. Rog. XXXII, f. 276’, 1. X 1513; Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви
ћи од 1471. до 1537. го ди не, 222.

50  DAD, Deb. Not. LXXI, f. 30’, 27. II 1515.

51  DAD, Div. Canc. CVI, f. 212’, 9. IX 1516.

52 DAD, Div. Not. XCI II, f. 82, 26. XI 1516 (на мар ги ни овог до ку мен та је за пис 
да ти ран са 12. ок то бром 1525. го ди не у ко јем се по ми ње са мо Пе тар).

53 DAD, Div. Not. XCI II, f. 153’–154, 10. VI 1517.

54 DAD, Proc. Not. XI I Ia, f. 79’, 16. VI 1519.

55 У јед ном ра ни јем ра ду по гре шно смо твр ди ли да се Је ле на у из во ри ма по
след њи пут по ми ње до 9. сеп тем бра 1516. го ди не. С. Ру дић, О по том ци ма вој во
де Јур ја (Ђур ђа) Ра ди во је ви ћа – при лог ро до сло ву Влат ко ви ћа, 236.
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На ви ше по да та ка о по ро дич ним при ли ка ма вој во де Пе тра Па вло
ви ћа на и ла зи мо 1519. го ди не. Ав гу ста ме се ца исте го ди не на стао је 
те ста мент ње го ве су пру ге го спо ђе Кла ре, ћер ке Ива на Ива ни ше ви ћа 
из По љи ца.56 Те ста мент је са ста вљен 20. ав гу ста, а све га не ко ли ко 
да на ка сни је Кла ра је умр ла, јер се при ли ком за пи си ва ња опо ру ке у 
слу жбе не књи ге 1. сеп тем бра по ми ње као по кој на. Кла ра је из ра зи ла 
же љу да бу де са хра ње на у цр кви Св. Је ро ни ма у Сла ном. Из опо ру ке 
са зна је мо да ни Пе тру ни Кла ри ово ни ји био пр ви брак. Пе тар је из 
пр вог бра ка имао си на Па вла, а Кла ра ћер ку Ану. Кла ра је те ста мен
том овла сти ла сво ју бра ћу, код ко јих је Ана има ла да жи ви, да је, ако 
же ле, ка да до ђе у од го ва ра ју ће до ба уда ју за Па вла, си на ње ног му жа 
из пр вог бра ка.57 Све што је на сле ди ла од оца опо ру ком је оста ви ла 
Ани, док је свом му жу вој во ди Пе тру оста ви ла la mia ve sta ros sa et 
uno anu lo d’oro che por ta per mio amor. Исто вре ме но га је осло бо ди
ла и ра ни је оба ве зе да ње ној ћер ци да ми раз у из но су од 200 ду ка та.

Вој во да Пе тар Па вло вић је сво ју че твр ти ну при хо да од ку ће ко ја је 
не ка да при па да ла хер це гу Хр во ју, а у ко јој су ста но ва ли на след ни ци 
Мар то ли це Рас ти ћа, по ди гао ју на 1520. го ди не.58 Та да је за куп про
ду жен до 1537. го ди не. Ду бро вач ки се нат је 9. ју ла по твр дио спо ра
зум ко ји је Пе тар Па вло вић за се бе и оста ле ко ји су има ли уде ла у 
за ку пу за кљу чио са  на след ни ци ма Мар то ли це Рас ти ћа.59

Сре ди ном 1528. го ди не Пе тар Па вло вић се спре мао да кре не пут 
Кон стан ти но по ља. Ка ко је знао да мо же би ти у ве ли кој опа сно сти, 
из ја вио је 18. jуна да ду гу је сво јој же ни 100 ду ка та од ми ра за ко ји 
је од ње при мио. По што је тај но вац по тро шио од ре дио је да јој се у 
слу ча ју ње го ве смр ти на ве де на су ма на док на ди од ње го вих до ба ра.60 
Име Пе тро ве же не се не на во ди, али је на осно ву по зна тих по да та ка 
о ње го вом по ро дич ном жи во ту, реч о ње го вој тре ћој су пру зи. 

Не зна мо о ка квој „ве ли кој опа сно сти“ се у до ку мен ту го во ри, али 
прет по ста вља мо да је у ве зи са оним што је вој во ду хум ског че ка ло у 
Кон стан ти но по љу. Из то га би се мо гло за кљу чи ти да је по ло жај Пе
тра Па вло ви ћа код тур ских го спо да ра био уз др ман и да се пла шио да 
би у осман ској пре сто ни ци мо гао на стра да ти. Ка ко је ово по след њи 
до ку мент о Пе тру Па вло ви ћу ко ји смо ко ри сти ли не зна мо да ли је 

56 DAD, Test. Not. XXXII, f. 193–193’, 1. IX 1519. Кнез Иван Ива ни ше вић је нај
ве ро ват ни је био син кне за Ива ни ша Пе тро ви ћа. Ову прет по став ку гра ди мо на 
осно ву по да тка да је је дан од из вр ши те ља опо ру ке  Ста ни це, удо ви це кне за Ра
ди ча из Јај ца био con te Zu a ne de Po li za fo con te Iva nis Pe tro vich. Те ста мент Ста
ни це, ина че ре дов ни це тре ћег ре да Св. Фра ње у Спли ту, на пи сан је 11. ја ну а ра 
1497. го ди не у Спли ту. Hi sto rij ski ar hiv u Za dru, Split ski ar hiv, ku ti ja 51, svešč. 9/
II (11. I 1497); P. Ru nje, O cr kvi sve te Ma ri je u Jaj cu, tre ćo re ci ma i ča snoj se stri Sta ni
ci tre ćeg re da sv. Fra nje u sred njem vi je ku, Ma ru lić, ča so pis za knji žev nost i kul tu ru, 
broj 4, god. XX, Za greb, sr panjko lo voz 1987, 413–417 (по гре шно сма трао да је  
те ста мент на стао 2. I 1497).

57 Item ho una mia fi o la per no me Ana la qu a le or de no che li moi fra tel li la mo na no 
a ca sa lo ro in Po gli ze et ve nen do la dic ta mia fi o la al la de bi ta eta se li mei fra tel li 
vo ra no la de bi a no ma ri to per Pa u lo fi o lo di mio ma ri to la sua pri ma uxor.

58 DAD, Div. Not. XCV, f. 109’–110, 19. VI 1520.  

59 Б. Хра бак, Хер це го вач ки Влат ко ви ћи од 1471. до 1537. го ди не, 222–223.

60  DAD, Div. Canc. CXVI, f. 56, 18. VI 1528.
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он оти шао у Кон стан ти но пољ, и ако је сте, ка ко је та мо про шао, од
но сно да ли је из гу био гла ву или се вра тио на зад на сво је по се де. 
Од го вор на ово пи та ње мо ра ће да пру же не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња. 

Пе тар Па вло вић, вој во да Хум ски и Кра ји не, спа да у ред за ни мљи
ви јих лич но сти са те ри то ри је за пад ног Ху ма кра јем XV и пр вих де
це ни ја XVI ве ка. Ко ри шће ни по да ци на ста ли то ком ско ро по ла ве ка 
(1482–1528), ко ли ко се по ми ње у књи га ма Ду бро вач ког ар хи ва, све
до че о по ли тич ким, фи нан сиј ским и по ро дич ним при ли ка ма у ко ји
ма је жи вео и де ло вао. Исто вре ме но, они на из ве стан на чин омо гу
ћа ва ју и увид, исти на де ли ми чан и не пот пун, у жи вот оне хри шћан
ске вла сте ле ко ја је пре жи ве ла пад под Тур ке, при ла го ди ла се но вим 
го спо да ри ма и сту пи ла у њи хо ву слу жбу. 
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PETAR PAVLOVIĆ – DUKE OF HUM AND KRAJINA

Petar Pavlović belonged to the famous Mediaeval noble family of 
Hum which is known in literature under the surnames of Bogavčić 
– Radivojević – Jurjević (Djurdjević) – Vlatković. His parents were 
prince Pavle Petrović and Jelena. In the documents of the Archives of 
Dubrovnik he had  been mentioned during the period from 1482 till 
1528. Late April or early in 1508 he received the title of duke. At some 
time similar, alongside his name, we find also “of Hum” and early in 
May 1508 he received from the Turks the territory of Krajina to govern 
there. Two years later, the Turks gave him also all the estates who before 
had belonged to his cousin fra Avgustin Vlatković, the previous duke 
on the territories of Vrgorac, Ljubuški and Primorje. Used data bear 
witness to the political, financial and family circumstances under which 
Petar Pavlović lived and worked. At the same time, in a certain way, 
they give us an insight, though partial and incomplete, into the life of 
the Christian nobility which survived the fall under the Turks, adjusted 
itself to the new masters and entered their service.

SRDJAN RUDIĆ


