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Текст документа*  
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+ Néka zna gŠospo¹dŠi¹ný knézý òbrani i gŠo¹spoctvoò vlastéla 
dúbrova~ciihý, pravé slúgé gŠospo¹dŠi¹na hé|2|rcéga Vlatka, kako 
nasý poiska sinovacý knéza Braila Tézalovi}a, Õrai Bogi{i}ý, |3| 
a Bogi{a sé è zvaò ú dvorú voévodé Radosava präkoromý Hvaò, da 
bi smoò svädo~ili prädý |4| mnogoò po~téniémi poklisari i vlas-
téli gŠo¹spoctva va{éga, prädý knézomý Nik{omý Búni}é|5|mý i 
prädý knézomý Bartolomý @ivanovi}émý i prädý knézomý An-
drú{komý Sorko~évi}émý |6| i prädý kan`alärémý Marinkomý, 
kako éstý Õrai pravi bli`ni sinovacý knéza Braila |7| òdŠý¹ brata 
mú sé rodiò. 

|8| Mi, koi sé pi{émoò po iménú podŠý¹ ovoi pismo, tomúi smo 
väði, éré smo zaédno slú`ili |9| i dvorili s knézomý Brailomý i { 
négovomý bratiòmý ú gŠospo¹dŠi¹na voévodé Radosava Pavlovi}a, 
|10| i toi svädo~ismo prädý mnogo po~téniémi vlastéli i poklisa-
ri gŠo¹spoctva va{éga, koi sé |11| vi{é iménúõ: bili sú tri Mihoé-
vi}i: knézý Brailo i brat mú Vúkosavý srä}ni |12| i brat mú Bo-
gi{a naimla}i, a vsi tri édnoga òtca Mohoà i édné matéré Vla-
dié;|13| i Vúkosavý úmräe mladý i né ò`éniv sé, a ú Braila bista 
dva sina Radonà i Radosavý |14| i dvié k}éräé, Ela~a i Vladisava, i 
òba sina Brailova úmrästa né ò`éniv{a sé, |15| a úda sé Ela~a za 
Miho~a Útvi~i}a ú Hot~ú, a úda sé Vladisava za Ivani{a 
Pi}évi}a |16|  ú Dabarý, i ònäé òbäé úmrästa, Ela~a ú Drinäé, a 
Vladisava ú Dbrú; a bi{é ú Bogi{é |17| tri sinové: Vúka{iný i 
Bäliàký i Õrai naimla}i: Vúka{iný i Bäliàký òba |18|  úmräs-
ta, a òsta ú Bäliàka édaný sinaký i taé si Õrièmý.  

|19| A sada nikoga inoga nié bli`iéga sinovca knézú Brailú négo 
Õrià, sina brata |20| Brailova Bogi{é, koi sé zové podrätomý 
Hvalovi}ý.  

|21| I mi, koi smo tomúi väði, toi svädo~ismo: 
|22| àa knzý Rú`iérý Div~i}ý, 
|23| àa Pavaò Vra`i~i}ý, 

                                                 
* Редакција издања и превода: Т. Суботин-Голубовић. 
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|24| àa Stäpaný Aléksi}ý, 
|25| àa Radosavý [úbi}ý, 
|26| àa Tvrýtko Dúimovi}ý, 
|27| àa Tvrýtko Dra~i}ý, 
|28| àa Ivaný Dra~i}ý,  
|29| àa Radi~ý Dragúléviý,  
|30| àa Radonà Vúhvi}ý. 
|31| I mi sé na toi zaklésmo na{ämi värami i dú{ami, da smo 

toi pravo svädo~ili. 
 

Превод 
 

+ Нека зна господин кнез изабрани и господство властеле дубро-
вачке, да нас, праве слуге херцега Влатка, замоли синовац кнеза Браила 
Тезаловића, Јурај Богишић, а Богиша се на двору војводе Радосава по-
грдно звао Хвао, да сведочимо пред многопоштованим поклисарима и 
властелом вашега господства, пред кнезом Никшом Бунићем и пред 
кнезом Бартолом Живановићем и пред кнезом Андрушком Сор-
кочевићем и пред канцеларом Маринком, да је Јурај прави синовац 
кнеза Браила, рођен од његовог брата. 
Ми, долепотписани на овом писму, то знамо јер смо заједно са кне-

зом Браилом и његовом браћом служили и дворили господина војводу 
Радослава Павловића. И то сведочимо пред горепоменутом многопош-
тованом властелом и поклисарима вашега господства. Била су три Ми-
хојевића: кнез Браило, брат му средњи Вукосав и брат му најмлађи Бо-
гиша, сва три од оца Михоја и мајке Владије; Вукосав је умро млад не 
оженивши се; а Браило је имао два сина, Радоњу и Радосава и две ћер-
ке, Јелачу и Владиславу; Јелача се удала за Михоча Утвичића из Фоче, 
а Владислава за Иваниша Пићевића из Дабра – њих две су умрле, Је-
лача у Дрини а Владислава у Дабру; Богиша је имао три сина – Вука-
шина, Бељака и најмлађег Јурја; Вукашин и Бељак су умрли, а иза Бе-
љака је остао један син – Јурај.  
Сада нема ниједног синовца ближег кнезу Браилу од Јурја, сина ње-

говог брата Богише, који се презива Хваловић. И ми који то знамо, то 
сведочисмо: 
ја кнез Ружир Дивчић, 
ја Павао Вражичић, 
ја Степан Алексић, 
ја Радосав Шубић, 
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ја Твртко Дујмовић, 
ја Твртко Драчић, 
ја Иван Драчић, 
ја Радич Драгуљевић, 
ја Радоња Вухвић. 
И ми се заклесмо нашом вером и душама да смо истинито сведочили. 
 

Дипломатичке особености 
 

Потврда о пореклу Јурја Богишића је састављена крајње једнос-
тавно. Након симболичке инвокације потписници документа објашња-
вају како је дошло до његовог настанка, односно пишу да их је Јурај 
Богишић замолио да пред Дубровчанима потврде како је он синовац 
кнеза Браила Тезаловића. Да би оснажили своје сведочење, они у овом 
документу доносе и родослов породице Тезаловић.  

Од досад познате изворне грађе ова потврда доноси највише по-
датака о родослову породице Тезаловић. То није чудно ако имамо у 
виду да су сведоци уписани на њој лично познавали Браила Тезаловића 
и сарађивали са њим. И поред тога, донети родослов није у потпуности 
тачан. Павао Живковић је на основу архивске грађе утврдио да је Бра-
ило осим Вукосава и Богише, који се помињу у овом документу, имао 
још два брата – Хвала и Будислава.1  

На крају документа уписана су имена девет особа које су сведочиле 
да је Јурај син Браиловог брата Богише. Први на списку је кнез Ружир 
Дивчић који је једини уписан са титулом. Истовремено он је и једини све-
док познат из других извора. Можемо да претпоставимо да је Степан 
Алексић био рођак кнеза Јурја Алексића, познатог из једне повеље Пав-
ловића из 1454. године. О осталим сведоцима не знамо ништа више од 
оног што пише у документу – да су сви, некада, заједно са Браилом Теза-
ловићем и његовом браћом, били у служби војводе Радослава Павловића 
те да су у тренутку издавања повеље били у служби херцега Влатка.2 

У документу се не наводе место и датум његовог настанка. Павао 
Живковић сматра да је Јурај Богишић морао у Дубровник одвести све-

                                                 
1 P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, Prilozi IX–1 (1973) 320, 

323, 324; P. Živković, Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu u XIV i XV 
stoljeću, Tuzla 1986, 44. 

2 Владислав Скарић је на основу топономастике покушао да укаже на могуће 
баштине дела породица које се наводе као сведоци. В. Скарић, Стара босанска влас-
тела у данашњој топономастици, Гласник Географског друштва 7–8 (1922) 129-133.  
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доке који су потврдили да је он рођак Браила Тезаловића.3 У самом до-
кументу пише да потписани сведоче пред „многопоштованом власте-
лом и поклисарима вашега господства“ – пред три властелина који су 
носили титулу кнеза и канцеларом. Иако се само на основу овога не 
може са сигурношћу закључити где је акт настао, мислимо да је Павао 
Живковић исправно сматрао да се то десило у Дубровнику.  

Када је реч о времену настанка овог документа, у његовим изда-
њима се наводи неколико могућности. У издању Павла Карано-
Твртковића документ није датиран, Франц Миклошич је само забеле-
жио да је из XV века, Александар Соловјев је сматрао да је настао око 
1466. године, док се по Стојановићу то десило августа 1467. Павао 
Живковић сматра да је документ настао током августа 1468. у Дубров-
нику.4 На основу грађе која се односи на исту тему сигурно је да је до-
кумент могао настати тек после 5. фебруара 1468, када је кнез Влатко 
Поповић потврдио да је примио 20 дуката за 1467. годину од заоставш-
тине Браила Тезаловића.5 Из ове потврде је јасно да документ о поре-
клу Јурја Богишића није могао настати пре 1468. године, како су то 
сматрали Александар Соловјев и Љубомир Стојановић. Да је ово све-
дочанство тада било познато Дубровчанима, трагови о томе би се сва-
како нашли у поменутој потврди. Сигурно је и да је документ морао 
настати пре 14. јануара 1469, када су Влатко Поповић и Јурај Богишић 
заједно примили добит од наслеђа Браила Тезаловића. Према напред 
реченом, потврда о пореклу Јурја Богишића је настала између 5. феб-
руара 1468. и 14. јануара 1469. У овај период се уклапа и датација коју 
заступа Павао Живковић. Нажалост, ни Љубомир Стојановић ни Павао 
Живковић нису указали на основу чега су сматрали да је овај акт нас-
тао током августа месеца. 

 
Просопографски подаци 

 

У претходној свесци Грађе о прошлости Босне објашњаване су 
личности: Браило Тезаловић и Јелача (ГПБ 3, према регистру). 

                                                 
3 P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 321. 
4 P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 321. 
5 С. Рудић, Три потврде кнеза Влатка Поповића о примању дохотка од заос-

тавштине кнеза Браила Тезаловића у Дубровнику, (I) Дубровник, 1466, јануар 1. – 
април 25, (II) Дубровник, 1466, април 25, (III) [Дубровник], 1468, фебруар 5, Грађа о 
прошлости Босне 3 (2010) 153–162. 
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Јурај Богишић, 152 (страна), 3 (ред у издању), 9, 25, 27 – син Бо-
гише, унук Михоја. Од 1469. јавља се као корисник дела заоставштине 
Браила Тезаловића. Живео је у Подновом. 

Литература: P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 319–
325; P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, Pregled, časopis 
za društvena pitanja 6 (1975) Sarajevo, 759; Е. Куртовић, Из хисторије бан-
карства Босне и Дубровника у средњем вијеку, Београд 2010, 113. 

Вукосав, 152, 16, 18 – син Михоја и Владије. Није се женио. Ум-
ро је млад и без потомства. 

Литература: P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 
757; P. Živković, Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu, 44. 

Богиша, 152, 4, 16, 23, 27 – син Михоја и Владије. Помиње се, 
често заједно са Браилом, у трговини са дубровачким поданицима. Имао 
је три сина: Вукашина, Бељака и Јурја. Не помиње се после 1404. године. 

Литература: P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 
757–759; P. Živković, Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom druš-
tvu, 45. 

Михоје, 152, 17 – трговац из Праче. Отац му се вероватно звао 
Радан пошто се у изворима јавља као Радановић. Поред тога је носио и 
име Тезало. У изворима се јавља од 1392. године. Зна се да је трговао 
сољу са дубровачким поданицима. Био је ожењен Владијом, са којом је 
имао пет синова: Браила, Богишу, Хвала, Будислава и Вукосава. 

Литература: P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 
756–757; P. Živković, Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu, 44. 

Владија, 152, 17 – супруга Михоја Радановића званог Тезало. 
Литература: P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 

757; P. Živković, Ekonomsko-socijalne promjene u bosanskom društvu, 44. 
Радоња, 152, 19 – син Браила Тезаловића и Витосаве. Није се же-

нио. Умро је млад и без потомства. 
Литература: P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 

320; P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 757. 
Радослав, 152, 4, 19 – син Браила Тезаловића и Витосаве. Није се 

женио. Умро је млад и без потомства. 
Литература: P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 

320; P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 757. 
Владислава, 152, 19, 23 – ћерка Браила Тезаловића и Витосаве. 

Била је удата за Иваниша Пићевића из Дабра.  
Литература: P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 

320–321; P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 757–758. 
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Михоч Утвичић, 152, 21 – син Радича Утвичића (помиње се 
1444. године као кнез Фоче). Утвичићи су били позната трговачка по-
родица из Фоче. Био је ожењен Јелачом, ћерком Браила Тезаловића.  

Литература: P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 
321; P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 757–758. 

Иваниш Пићевић, 152, 21 – Пићевићи су били једна од најугле-
днијих властеоских породица хумског Дабра која се у изворима поми-
ње од 1352. године. У наредних стотинак година помиње се десетак 
Пићевића, али је њихов родослов могуће само делимично утврдити.  О 
Иванишу знамо само да је био ожењен Владиславом, ћерком Браила 
Тезаловића, што сведочи о угледу породице којој је припадао.  

Литература: М. Динић, Хумско-требињска властела, Београд 
1967, 35–36; P. Živković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 321; P. 
Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 757–758; Ђ. Тошић, 
Средњовјековна хумска жупа Дабар, Београд 2005, 82–84; Р. Пекић, 
Жупа Дабар у средњем вијеку, Билећа 2005, 80–82, 201. 

Вукашин, 152, 23, 24 – син Богише, унук Михоја.  
Литература: P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 

759. 
Бељак, 152, 24, 25 – син Богише, унук Михоја. Имао је сина Јурја. 
Литература: P. Živković, Genealogija porodice Tezalovića iz Prače, 

759. 
Јурај, 152, 24 – син Бељака, унук Богише. Помиње се само у 

овом документу. 
Кнез Никша Бунић, 152, 6 – дубровачки властелин.  
Извори: F. Miklosich, Monumenta Serbica, 503, 505, 544; Љ. Стоја-

новић, Повеље и писма I–2, 84, 90, 110, 111, 171, 178, 444.  
Кнез Бартол Живановић, 152, 7 – дубровачки властелин. 
Извори: F. Miklosich, Monumenta Serbica, 503, 505, 544; Љ. Стоја-

новић, Повеље и писма I–2, 84, 171, 174, 178. 
Кнез Андрушко Соркочевић, 152, 7 – дубровачки властелин. 
Извори: F. Miklosich, Monumenta Serbica, 503–506, 537, 538, 544; 

Љ. Стојановић, Повеље и писма I–2, 84, 86, 87, 90–92, 142–144, 154, 
156, 171, 178, 185. 

Маринко, 152, 8 – дубровачки дијак, граматик, канцелар за пре-
писку на српском језику. Маринко Цветковић је од 1447. до 1453. био 
канцелар у Конавлима. Први пут се као наследник Никше Звездића 
помиње августа 1455. Последњи пут се помиње фебруара 1474. Наста-
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вио је писање кодекса са српским повластицама који је започео његов 
претходник. 

Извори и литература: F. Miklosich, Monumenta Serbica, 473, 497, 
499, 504, 506, 544; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–2, 82, 86, 92, 93, 
138, 152, 171, 174, 185, 433, 445; M. Rešetar, Die ragusanischen Urkunden 
des XIII.–XV. Jahrh, AfSP XVI (1894) 335; С. Станојевић, Студије о 
српској дипломатици, Глас СКА 106 (1923) 60, 65. 

Ружјер Дивчић, 152, 30 – кнез, сведок на повељама Павловића 
Дубровчанима из 1439. и 1442. године. Касније је ступио у службу Ко-
сача и налазимо га међу сведоцима на повељи херцега Стефана Дуб-
ровчанима из 1454. године. Почетком јануара 1468. боравио је у Дубров-
нику као посланик херцега Влатка и кнеза Стефана. Није познато да ли је 
био у родбинским везама са кнежевима Михаилом и Радојем, сведоцима 
на повељи војводе Петра и кнеза Николе Дубровнику из 1454. године.  

Извори: F. Miklosich, Monumenta Serbica, 401, 413, 420, 468, 471, 
472, 504, 505, 545; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 640; Љ. Стоја-
новић, Повеље и писма I–2, 74, 86, 102, 104, 150, 151, 172, 179. 

Степан Алексић, 152, 32 – помиње се само у овом документу. 
Његов рођак вероватно је био кнез Јурај Алексић, сведок на повељи 
којом су јула 1454. војвода Петар и кнез Никола потврдили Дуб-
ровчанима Конавле и Виталину и трговачке повластице. 

Извори: F. Miklosich, Monumenta Serbica, 472, 545; Љ. Стојано-
вић, Повеље и писма I–2, 151, 172.  

 

Личности: Павле Вражичић, Радосав Шубић, Твртко Дујмо-
вић, Твртко Драчић, Иван Драчић, Радич Драгуљевић и Радоња 
Вухвић  помињу се само у овом документу. 
 

Топографски подаци 
 

Хоча, 152 (страна), 21 (ред у издању) – од 1366. године, када је 
први пут забележена под овим именом, Хоча се помиње као трг и важ-
на караванска станица. У XV веку постаје највеће трговачко средиште 
источне Босне. Налазила се на ушћу Ћехотине у Дрину, на познатом 
путу Via Drina, који је повезивао унутрашњост Балкана са јадранском 
обалом. Од Хоче је један крак пута водио уз Ћехотину до Пљеваља, а 
други узводно, преко Горажда, за Сребреницу.  

Литература: Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне 
босанске државе, Сарајево 1978; Б. Храбак, Фоча до краја XVIII века, 
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Београд 1999; Лексикон градова и тргова средњовековних српских зе-
маља, према писаним изворима, Београд 2010, 311–312 (С. Мишић). 

Дабар, 152, 22, 23 – средњовековна жупа на подручју Хумске зе-
мље. Први пут се помиње у летопису попа Дукљанина. 

Литература: Ђ. Тошић, Средњовјековна хумска жупа Дабар; Р. 
Пекић, Жупа Дабар у средњем вијеку. 

Дрина, 152, 22 – вероватно првобитни назив за Хочу. 
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Srđan Rudić 
 

Institut d'Histoire 
Belgrade 
 

ATTESTATION DU FAIT QUE JURAJ BOGIŠI Ć EST LE NEVEU DE 
BRAILO TEZALOVI Ć 

 

 [Dubrovnik], 5 février 1468 – 14 janvier 1469 
 

Résumé 
 

Le document faisant l’objet de ce travail est une attestation du fait que Juraj 
Bogišić est le neveu de Brailo Tezalović.  Ses signataires, au nombre de neuf, attes-
tent que Juraj Bogisić les a priés de témoigner devant les Ragusains qu’il est bien 
le neveu de Brailo. Ils indiquent qu’avec Brailo Tezalović et ses frères, ils ont été 
au service du voïvode Radoslav Pavlović, de sorte qu’ils savent et attestent que 
Juraj est le fils du frère de Brailo, Bogiša. A titre de preuve de leur témoignage ils 
joignent à ce document, il est vrai de façon incomplète, une généalogie de la famil-
le des Tezalović. Cette attestation en faveur de Jurij Bogišić n’est pas datée mais il 
est certain qu’elle a été délivrée entre le 5 février 1468 et le 14 janvier 1469, et ce 
vraisemblablement à Dubrovnik même. 

 

Mots-clés : Juraj Bogišić, Brailo Tezalović, Bogiša, parenté. 
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