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НЕКЕ ЗНАЧАЈНИЈЕ СРПСКЕ ПЛЕМИЋКЕ 
ПОРОДИЦЕ У БиХ И ЊИХОВИ ГРБОВИ*

Апстракт: � �осни и Хер�е�овини у феуда�но доба посто�а�е су 
три врсте п�емства: п�еменско п�емство, феуда�но п�емство, п�емство 
наста�о у ври�еме босанских народних краљева, т��� од 1377�� до 1463�� �о-
дине�� Рад обухвата само неке �рбове и п�емство на�знача�ни�их српских 
п�емићких породи�а, а урађена �е и хера�дичка ана�иза симбо�а у �рбо-
вима��

	Кључне ријечи: �рб, п�емство, �осна и Хер�е�овина, симбо�, Срби�� 

Феуда�но п�емство1 у �осни и Хер�е�овини наста�о �е и разви-
�а�о се од старих п�емена�� На основу истори�ско� разво�а, мо�емо 
�а поди�е�ити у три основне скупине:

1�� племенско племство, наста�о у време од 9�� до почетка 12�� 
ви�ека;

2�� феудално племство, наста�о у ври�еме банова од п�емена 
�орића, па до по�аве прво� босанско� краља Стефана Твртка 1377�� 
�одине;

3�� племство настало у доба босанских народних краљева	
из Котроманића, Јаб�ановића и Крстића, од 1377�� до 1463�� �одине, 
т��� до пада �осне под турску в�аст��2

* Рад �е рађен у оквиру про�екта 148020 Духовне појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ векаV до ХХ века до ХХ века, ко�и финансира �ини-
старство науке Репуб�ике Срби�е��

1 Ни до данас немамо �едну темељиту расправу о босанско-хер�е�овачком 
п�емству�� Истини за вољу, Васо Чубри�овић у раду „Порек�о мус�иманско� 
п�емства у �иХ”, ЈИЧ, I, 1935, бр�� 3/4, поку��ао �е ана�изирати мус�иманско 
п�емство и ње�ово пори�ек�о, не тра�ећи дубљу повезаност и �енезу то� п�ем-
ства са средњови�ековним српским п�емством у �иХ��

2 В�� ��� Дуи��ин, Codex de la Noblesse, За�реб, 1938, 1–75��
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По	старости, племство у �иХ ди�е�имо на праплемство (на-
ста�о до 1377�� �одине) и старо племство (наста�о до 1463, одно-
сно до 1482�� �одине)��

�осанско п�емство има�о �е само три нас�ова и�и степена: вој-
вода (��x), кнез (������) и племић (�������)��

Conte и гроф

Етимо�о��ки и хера�дички, ри�еч „conte” има исто значење 
као и ри�еч гроф�� Хера�дички преро�ативи су �еднаки: као симбо� 
чина и досто�анства, conte и гроф има�у круну са 16 ��иљака, а 
сваки ��иљак укра��ен �е са по �едним бисером, и то девет ��иља-
ка на предњо�, видљиво� страни круне и седам ��иљака на задњо��� 
Раз�ика између титу�а conte и гроф �е у томе ��то да�матински 
(м�етачки и та�и�ански) conte за сво� нас�ов нису треба�и стећи 
зас�у�е, ко�е су би�е потребне да се стекне нас�ов грофа (у�арско-
хрватско�, аустри�ско� и�и њемачко�)��3

Подијела племства

1) Д�РОВНИЦО�

� �осни, Да�ма�и�и и С�авони�и даровни�е су се ди�е�и�е већ 
за ври�еме краљева из народне династи�е�� �осански банови (касни-
�е краљеви) поди�е�и�и су мно�о п�емства даровни�ом��

2) ГР�ОВНИЦО� ИЛИ ПЛЕ�ИЋКИ� ЛИСТО�

Када �е неста�о добара за даривање, п�емство се поче�о ди�е-
�ити �рбовни�ом и�и п�емићким �истовима��4 ��етачка репуб�ика 

3 J�� �����č�ć-K������, Series Nobilium, За�реб, 1895, 1–15; E�� L����w���, Ма-
тица племства жупаније пожешке, сријемске и вировитичке, За�реб, 1903, 
1–10; В�� К�аић, �овијест Босне, За�реб, 1882; И�� п��� �о�ничић, �er Adel von 
Kroatien und Slavonien, Nü��������, 1899; ��� �т�а�ић, Грбови племства у Славо-
нији од 1700–1918, Чакове�, 1981, 1–15�� �но�и у��едни да�матински п�емићи 
употребљава�и су нас�ов „������”, иако нису има�и повељу ко�а би им да�а пра-
во на та� нас�ов��

4 E�� L����w���, „Грбовни�е хрватских �упани�а”, Старине ЈАЗУ, XXX, За-
�реб, 1902; И�� �о�ничић, „Грбовни�а краљевине С�авони�е”, Вјесник Хрватског 
археолошког друштва, N�� ��� I, За�реб, 1895��
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�е ди�е�и�а п�емство преко Сената (у име ду�да), и то п�емићким 
�истом без �рбовни�е: сам п�емић одабирао �е себи �рб��

3) РЕДО� ��РИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ

Ова� ред утемељен �е 1756�� �одине у спомен битке код Колина, 
а већ у доба краљи�е �ари�е Терези�е поче�о се п�емство давати 
и овим редом (орденом)�� За ст�е�ање ово� реда мора�о се заиста 
учинити �уначко д�е�о�� Самим доби�ањем реда, �унак �е поста�ао 
п�емић и�и витез то�а реда�� Барунство то�а реда витез �е морао 
посебно затра�ити од в�адара�� Врпца то� реда би�а �е би�е�е бо�е 
са �рвеним рубом��

Потврда племства

1) ОТЕТО ПЛЕ�СТВО

�и�о �е п�емића, потомака старих п�емена ко�има в�асти ка-
сни�е нису признава�е п�емство да би удовољи�е по�единим ве�и-
ка��има, ко�и су ма�им п�емићима отима�и земљу, односно имо-
вину (��уме и др��)�� На та� начин (непризнавањем) отима�и су им 
п�емићки нас�ов, односно п�емство��

2) НЕПРИЗН�ТО ПЛЕ�СТВО

По�едини п�емићи би�е�а�и су пред Тур�има ко�и су осво�и�и 
њихову д�едовину, те су се ск�ања�и под в�аст ве�ика��а и на та� на-
чин поста�а�и њихови кметови�� П�емићима ко�и су си�ом при�ика 
мора�и с�у�ити у Во�но� Кра�ини, ни�е признато п�емство, осим 
ако су �а поново стек�и��5

3) З��ОР�ВЉЕНО ПЛЕ�СТВО

�но�и п�емићи из�уби�и су сво�е п�емићке повеље, и�и су 
им из�ори�е�е, и�и су нам�ерно спаљене од стране турских в�асти, 
и�и су неста�е на дру�и начин�� Када су Тур�и зав�ада�и �осан-
ским краљевством, указом су�тановим српско п�емство �е позвано 

5 � Во�но� Кра�ини Срби су вр�о те��ко поста�а�и п�емићи, по��то �е �едан 
од ус�ова за доби�ање п�емства био да �е кандидат като�ик�� Зато �е �едан бро� 
Срба пре��ао у като�ичанство, ��то �е био �едан од видова приси�но� покато�и-
чења Срба��
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да све п�емићке дип�оме о про��а��ењу п�емства донесе у �рад 
Ја��е, �д�е се тада на�азио су�тан, ради тобо�е на�раде�� Када су 
се п�емићке повеље сакупи�е у Ја��у,6 су�тан �е, ум�есто обећане 
на�раде, наредио да се све те дип�оме ба�е у ватру и да се читаво 
п�емство �и��и приви�е�и�а�� Наредним су�тановим указом дато �е 
на знање под при�етњом смрћу да се ни�една „стара” српска п�е-
мићка породи�а не сми�е називати сво�им старим презименом, а 
оне породи�е ко�е приме мухамедско „исповедание”,7 не само да 
ни�есу см�е�е употребљавати „стара” сво�а презимена, не�о ни�есу 
сми�е�е у�ивати ни пов�асти�е�� Збо� тако �естоко� и варварско� 
поступка и су�таново� на�о�а, мно�е знамените српске п�емићке 
породи�е напусти�е су сво�е законе, односно веру сво�их предака и 
прими�е ис�ам: Љубовићи, �рнаутовићи, Соко�овићи, Тасовићи, 
Фи�иповићи, Тома��евићи, Је�ићи, Кресо�евићи, Зотовићи, Чири-
ћи, Чаковићи, Репо�евићи и дру�е��

4) ОДЛОЖЕНО ПЛЕ�СТВО

Један дио п�емића имао �е сва права и доказе п�емства, а�и 
из по�итичких и�и дру�их раз�о�а нису се с�у�и�и сво�им п�ем-
ством�� Њихови потом�и вр�о често су заборављали да су п�еми-
ћи��8 Исто тако, дио п�емића ко�и су осирома��и�и, срами�и су се 
да истичу сво�е п�емство, а њихови потом�и нису ни зна�и да су 
п�емићи��9

6 П�� Стаматовић, „Старо сербско б�а�ородство”, Сербска пчела или Новиј 
цветник	за 1839�� ��� Х, Нови Сад, 1839, 103–105��

7 Исто, 104��
8 E�� L����w���, Матица племства жупаније �ожешке, Сријемске и Вирови-

тичке, За�реб, 1903, 1–8��
9 В�� ��� Дуи��ин, Codex de la Noblesse, За�реб, 1938, 1–30��
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1�� Бошковићи

Грб Бошкови�а

�о��ковићи су српска п�емићка породи�а из Хер�е�овине��10	
Пре�и чувено� Руђера �о��ковића носи�и су презиме Подкрави-
ћи, односно Падкрајчићи, ко�и су се вр�о рано досе�и�и у Орахов 
До, �д�е су се размно�и�и као �о��ковићи�� Из ово� хер�е�овачко� 
се�а �о��ковићи се се�е кра�ем 18�� ви�ека у Дубровник ради тр�ови-
не��11 И сам Нико�а �о��ковић пресе�ио се у Дубровник збо� тр�о-
вачких пос�ова и ступио �е у с�у�бу Рада Гета�дића��12 Гета�дић �а 
��аље у Нови Пазар да �а обучи међу тамо��њим тр�ов�има, одак�е 
се Нико�а враћа у Дубровник вр�о бо�ат�� Иако като�ик, он �е не 
само „српски писао”, већ се и интересовао за про���ост сво�их срп-
ских предака�� Збо� ње�ово� интересовања за српску про���ост, Ри-
ђепути, ко�и �е са Фарлатијем и Калетијем издавао чувено д�е�о 
у осам свезака, Illiricum sacrum, замо�ио �а �е да му опи��е српске 
старине�� Тако �е настао Нико�ин спис „Relazione dei Monasterii 
della Provincia di Rаssia” (Старора��ка с�ећања)��13

�о��ковићи су има�и сво� грб�� � почетку су се с�у�и�и �рбом 
Покра�чића, ко�и �е в�ероватно употребљавао и �о�о Покра�чић, 
ота� Нико�ин��14 Те��ко �е са си�урно��ћу утврдити када су �о��ко-

10 Дон Ј�� Зовко, „�о��ковићи у се�у Орахов До”, Врела и приноси, бр�� 8, Са-
ра�ево, 1938, 83��

11 � �рквеним књи�ама у Равном (�упа Орахов До) међу старос�едио�има 
наводе се и �о��ковићи�� Види: Ж�� �арковић, Руђер Бошкови�, За�реб, 1986, 11��

12 Хрватски биографски лексикон, бр�� 2, За�реб, 1989, 195��
13 Нико�а �е у том д�е�у обрадио српске манастире од Косова до Хер�е�ови-

не, онако како их �е он видио и�и како �е о њима дознао��
14 Ж�� �арковић, Руђер Бошкови�, За�реб, 1968, 14; Нико�а �е имао осморо 

д�е�е, од ко�их �е Руђер био на�м�ађи��
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вићи доби�и п�емство�� На�в�ероватни�е су �а доби�и 1595�� �одине 
као Покра�чићи, и�и чак рани�е��15 На основу то�а �е в�ероватно да 
�е породи�а �о��ковић доби�а п�емство и �рб 15�� 4�� 1718�� �одине�� 
Та доди�е�а п�емства уписана �е у „Краљевску ре�истратурну књи-
�у” („Liber regius”), бр�� XXVII, на страни 49��16 Поред дру�их зна-
ча�них �ичности из ове породи�е, посебно су се исти�а�и �о�о и 
Руђер �о��ковић�� 

Божо Бошковић рођен �е у Дубровнику 18�� 2�� 1815, а умро �е 
3�� 1�� 1879�� �одине��17 �ио �е веома имућан и у��едан тр�ова��� Оста-
вио �е дубр�вачко� оп��тини 10��000 форинти за ��ко�овање запу-
��тене д�е�е „без разлике вјере”18�� По ње�ово� �ељи, 3�� 11�� 1879�� 
сестра му �ари�а, �ена Теодора и брат Нико�а оснива�у �енску 
�едноразредну ��ко�у за правос�авне д�ево�ке, т��� „Закладу Боже 
Бошковића”��19	

На�истакнути�а �ичност у породи�и �о��ковић, заси�урно �е 
био Руђер Бошковић�� Рођен �е 18�� 5�� 1711 у Дубровнику, а умро 
�е 13�� 2�� 1787�� �одине у �и�ану�� Иначе �е био астроном, физичар, 
дипломата и пјесник��20 �ко�овање �е започео у родном �раду 
у „Collegium Ragusinum”, наставио у Риму у „Collegium Roma-
num”��21 Пос�и�е завр��етка студи�а фи�озофи�е, математике и физи-
ке, предавао �е у ни�им разредима „Римског колегија”, наставив-
��и истовремено студи� тео�о�и�е као исусовац��22 Већ 1736�� �одине 
почео �е об�ављивати расправе обиље�ене њутнизмом са подруч�а 
математике, физике и астрономи�е��23 Руђеру �е 1736�� �одине пов�ере-
но да истра�и пукотине на купо�и �ркве Св�� Пав�а у Риму, о чему 
�е написао детаљан изв�е��та��� Већ у првим радовима писао �е о об-
�ику и ве�ичини Земље, те о не�еднакости си�е те�е��24

Позиву порту�а�ско� краља Ивана V да у �рази�и�и изм�ери 
мериди�ански степен ни�е се мо�ао одазвати, �ер �е по на�о�у папе 
�енедикта преузео дру�и посао, а затим �е са L� ������� (Ла �е-

15 И�� п��� �о�ничић, �er Adel von Kroatien und Slavonien, Nü��������, 1899, 149��
16 Исто�� �о�ничић наводи да �е п�емство доди�ељено Ђури (G������) �о��ковићу��
17 Т�� К�� Поповић, „�о�о �о��ковић”, Орао, 19, 1893, 21��
18 Исти, „Гд�е су се роди�и �о��ковићи”, Дубровник, 5, 1896, бр�� 20, 3��
19 Исти, „�о�о и Теодора �о��ковић”, Недеља, 3, 1910, бр�� 8, 136��
20 Споменица Руђера Бошкови�а, Дубровник, 1911, 2��
21 Хрватски биографски лексикон, бр�� 2, За�реб, 1989, 195��
22 Ф�� Рачки, Живот и о��ена рада Руђера �о��ковића, Рад Ј�З�, 87–89, 

1887–1888, стр�� 1��
23 D�� V����������, „D���� ���� � ����� ����� �� ��� ����������h”, Giornale arcadica di 

Roma, бр�� 92, 1842, 174��
24 К�� Сто�ановић, „Руђер �о��ковић”, Коло, ��� 4, бр�� 3–4, 1902, 163��
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ром) извео м�ерење мериди�ана између Рима и Римини�а��25 О томе 
�е написао д�е�о Philosophiaе naturalis theoria existentium, ко�е �е 
изи���о у Виени 1758�� �одине, а до�ив�е�о �е мно�о издања�� Из 
�еча Руђер од�ази у Париз (1760), �д�е као ч�ан �езуитско� реда ни-
�е наи��ао на повољан при�ем у кру�у научника-ен�ик�опедиста�� 
Исте �одине отпутовао �е у Лондон, �д�е �е примљен у Лондонско 
учено дру��тво и позван да посматра про�аз Венере испод Сун�а��26	
Он �е 1761�� �одине из Вене�и�е по��ао у Цари�рад, а 1762�� из Цари-
�рада од�ази у Вар��аву у нам�ери да проду�и пут до Петро�рада�� у нам�ери да проду�и пут до Петро�рада�� 
� томе �а �е бо�ест спречи�а, те се преко �еча враћа у Рим (1763)�� 
Сво� пут описао �е у д�е�у Giornale di un viaggio da Constantinopoli 
in Polonia (1784)��

Из Рима од�ази у Пави�у (1764), �де ради као професор мате-
матике, затим поста�е професор астрономи�е у �и�ану, �д�е �е осно-
вао зв�ездарни�у��27 Године 1773�� преузео �е управу оптичко� инсти-
тута у Паризу�� Затра�ио �е 1783�� �одине допуст у Фран�уско� да 
об�ави ��е�окупна д�е�а, а�и �е убрзо обо�ио, те �а �е затек�а смрт 
у �и�ану, у 76�� �одини �ивота��

Иако �е читав �ивотни ви�ек провео у туђини, ни�е занемари-
вао сво�у српску народност�� Када �а �е �едном D’Alambert назвао 
Та�и�аном, од�учно �е то одбио�� Он �е био и остао Србин, премда 
като�ичке в�ероиспови�ести��28

Напредовањем науке расте све већа с�ава и зас�у�а ово� ве�и-
ко� сина српско� народа��29 Руђер се знао кретати у бро�ним �ранама 
људско� знања: у астрономи�и, метеоро�о�и�и, физи�и, фи�озофи-
�и, �ео�о�и�и, �еодези�и и поези�и�� �ио �е прави учењак у е�зактним 
наукама, п�еменити о�ањ из ко�е� су се посипа�е разне варни�е 
знања�� Испиту�ући си�е природе, утврђивао им �е пронађене зако-
не, откривао скривене та�не на��е п�анете, те попу�аризовао науку 
уоп��те�� Иза себе, оставио �е ве�ики бро� научних радова од ко�и 
неки има�у сви�етски знача���

25 ��� Трухе�ка, „�о��ковић у Паризу ен�ик�опедиста 1759–1760”, Савреме-
ник, ��� 21, бр�� 8–9, 1926, 429��

26 ��� Трухе�ка, „Ен��еска писма Руђера �о��ковића”, Мисао, ��� 11, бр�� 30, 
1929, стр�� 315��

27 Хрватски биографски лексикон, бр�� 2, За�реб, 1989, 197��
28 Ј�� Д�� �итровић, Српство Дубровника, �ео�рад, 1992, 125��
29 Л�� Зоре, Дубровчани су Срби, Дубровник, 1903��
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2�� Љубибратићи

 Грб Љубибрати�а – племи�ки   Грб Љубибрати�а – барунски

Љубибратићи су у средњем ви�еку би�и вр�о у��една српска 
п�емићка породи�а, из м�еста Лу�а у Попову��30 � Повељи кнеза 
Пав�а Раденовића из 1397�� �одине, ко�ом се �аранту�е Дубровчани-
ма с�обода тр�овине у ње�ово� земљи, помињу се као св�едо�и и 
ње�ови п�емићи „от Приморја”, познати требињски ве�ика��и: 
Вукосав Кобиљачић, Љуби��а �о�данчић и Вукосав Познановић�� 
Љубибратићима, ко�и су доминира�и „требињком др�авом” припа-
дао �е и Љуби��а �о�данчић�� П�емићка породи�а Љубибратића �о-
сподари�а �е у 14�� и 15�� ви�еку Травунијом (Требињском об�а��ћу) 
и би�а �е поди�ељена у ви��е �рана: Љубишићи, Медвједовићи, 
Дабизиновићи, Радивојевићи, Добрушковићи, Куделиновићи, 
Богданчићи, Мрђеновићи и Миокушевићи��31

Пос�и�е пада �иХ под Турке, Љубибратићи су �ив�е�и у око-
�ини Требиња�� То �е ври�еме када ова п�емићка породи�а да�е в�ер-
ском �ивоту неко�ико у��едних �ичности, ко�е су се исти�а�е и у 
по�итичком и �авном �ивоту кра�а�� Посебно се исти�ао Сава (Сава-
ти�е) Љубибратић, посљедњи хер�е�овачки в�адика пре разарања 
Тврдо��а�� Када �е �рсени�е Чарно�евић сазвао сабор у �и��к�о��у, 
Саво �е на њему учествовао�� �ио �е у вези са сво�им сународником 
�иха��ом �и�орадовићем�� 

30 Ђ�� Ра�ковић, „Живот �енера�а Љубибратића”, Летопис �ати�е српске, 
књ�� 128, Нови Сад, 1881, 64; Ј�� Радо�чић, Срби, �ео�рад, 1994, 325; Н�� ��� Студо, 
Српске породице војводство светог Саве, Га�ко, 2000, 179��

31 ��� Сиврић, „Грб Хиеронима Љубибратића из 1760�� �одине”, Трибуниа, 1, 
1975, 151; ��� Динић, „Хумско-требињска в�асте�а”, С�Н�, књ�� ���X�XVIII, 
одн�� књ�� 54, 15–24��
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� породи�и се истиче и Симеон Љубибратић, епископ С�аво-
ни�е и Срема и бео�радски архимандрит (17�� ви�ек)�� Из те породи-
�е потиче и Петроније Љубибратић (кра� 17�� ви�ека), с�авонски 
в�адика��

Једн� од на�знача�ни�их �ичности у ово� породи�и �е Хиеро-
ним (Хиеронимус – Јероним – Јевта) Љубибратић, �раничарски 
пуковник са одредни�ом „де Требиње” (1716–1779)�� Краљи�а �а-
ри�а Терези�а доди�е�и�а му �е п�емство 26�� 1�� 1760�� �одине��32 � 
армалу, односно Повељи �ари�е Терези�е, сто�и да Љубибратићи 
има�у веома старо п�емићко пори�ек�о�� Чак се у родос�овном ста-
б�у, ко�е �е унесено у арма�у, тврди да су Љубибратићи �о�� 1010�� 
�одине би�и познати као кнезови Да�ма�и�е��33 Љубибратићи су би-
�и у сродству са Охмучевићима, �ер �е �ари�а Љубибратић би�а 
прабаба Петра Охмучевића, а Јован Охумчевић (16�� ви�ек) био �е 
о�ењен Је�ом Љубибратић��34 Хиероним �е био запов�едник С�авон-
ско-�раничарске пуковни�е�� Исти�ао се у мно�им бо�евима, па �е 
већ 1753�� постао потпуковник, а 1758�� пуковник�� �чествовао �е у 
одбрани Olmütza 1758, �д�е се посебно истакао, а затим 1760�� у би-
�и код Ландсхута��35 За усп�е��но изведени напад на Милеберг од�и-
кован �е витешким редом М. Терезије, а доди�ељена му �е титу�а 
баруна�� Постао �е �енера� 1770, а 1773�� подмар��а� у �ечу��36

� породи�и се истакао и Мићо Љубибратић (1839–1889)�� 
�ио �е секретар Луке Вука�овића и од�азио �е с њим у Руси�у 1865, 
одак�е се вратио у �ео�рад�� Суд�е�овао �е у устанку 1875�� у Хер�е-
�овини, а�и ни�е био довољно озбиљан�� Ни�е радо био виђен ни на 
�етињском двору ради рани�их веза с Вука�овићем�� �ићо �е безу-
сп�е��но поку��ао да у Хер�е�овини створи странку за кнеза �и�а-
на�� Када �е 1876�� пре��ао на аустри�ско т�о код Виљана, ухваћен �е 
и интерниран�� �устри�а �а �е посебно �они�а збо� ње�ових веза са 

32 И�� п��� �о�ничић, �er Adel von Kroatien und Slavonien, Nü��������, 1899, 
104�� 

33 ��� Сиврић, Исто, 140; Грб Љубибратића био �е унесен у хера�дичке �р-
бовнике 16, 17 и 18�� ви�ека: у Кор�енић-Неорићев Зборник из 1595, на стр�� 70; у 
Фо�нички �рбовик, ос�икан на стр�� 65, у Грбовник Народне биб�иотеке у �ео�ра-
ду (из�орио 1941), на стр�� 69 и др��

34 ��� Со�ов�ев, „Постанак и�ирске хера�дике и породи�е Охмучевић”, Гла-
сник Скопског научног друштва, 1932, 70–125��

35 Дип�ома ��� Терези�е из 1760, ф�� к�� З�Т, инв�� бр�� I��
36 Скоро у исто ври�еме посто�ао �е �о�� �едан Љубибратић, ко�и �е добио од 

�ари�е ��� Терези�е п�емство – барунство, високи орден Терези�е, �енера�ски 
чин�� Ви��е о томе: ��� Сиврић, „Грб Хиеронима Љубибратића из 1760�� �одине”, 
Трибуниа, 1, 1975, 141–142��
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та�и�анским рево�у�ионарима�� Од 1878�� до смрти �ивио �е у Срби-
�и, �д�е �е постао окру�ни наче�ник��

3. Филиповићи

Грб Филипови�а

Фи�иповићи су �една од на�стари�их српских п�емићких поро-
ди�а у �иХ�� Ко�и�евка Фи�иповића �е �осна (око�ина Г�амоча)�� 
Јо�� при�е пада �осне под Турке Фи�иповићи су би�и п�емићи��37 Ро-
доначе�ник породи�е �е Филип�� Он се бавио уз�о�ем коња, а имао 
�е два сина: Рада и Фи�ипа�� Раде се посебно истакао у борби са Тур-
�има, збо� че�а �е добио на дар разна добра�� �ио �е, дак�е, веома 
бо�ат, а по��то �е био нео�ењен, сав�етовао �е свом брату Фи�ипу 
да пређе у ислам, те да тако спаси сво�е имање�� Фи�ип �е пос�у��ао 
брата Рада и узео �е ис�ам�� �еђутим, Фи�ип �е имао сина Фи�ипа, 
ко�и �е истра�ао у хри��ћанско� правос�авно� в�ери, те �е из �иХ пре-
��ао у Лику, да би се настанио у Новом код Госпића��38 �право од 
ово�а Фи�ипа потичу �ички Фи�иповићи, од ко�их су мно�и би�и 
истакнути �ички офи�ири, а међу њима и три генерала: Нико�а, 
Јосиф и Фрањо�� Лички Фи�иповићи (�едан дио) узе�и су като�ичан-
ство, ��то �е био �едан од ус�ова, како за доби�ање п�емићке титу�е, 
тако и за упис на во�ну академи�у��

Никола Филиповић (Госпић, 25�� 11�� 1795 – �еч, 18�� 4�� 1858) 
био �е подмаршал�� Основну ��ко�у завр��ио �е у Госпићу, а 1813�� 
�одине во�ну академи�у у �ечу�� Кадетски теча� �е по�а�ао у T�����, 
на мостобрану на Дунаву, након че�а се вратио у �еч и у �ануару 
1814�� био унапри�еђен у поручника�� � рату против Фран�уске 

37 Иван Томчић, „Род Фи�иповића”, �росвјета, бр�� 10, 1889, 323��
38 ��������-���h���������� ��� ö�����������h����h�� K������ �h���, W���, 1819, 1821–

1822, 1825–1848, 1855��
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1813–1814�� био �е батаљунски ађутант�� Од 1816�� �одине преми�е-
��тен �е у Горњу �устри�у у Карто�рафски од�е�, �д�е �е радио на 
изради во�них карата�� Већ 1818�� доди�ељен �е Комисији за �рани�е 
између �устри�е и �аварске са с�еди��тем у Са�збур�у�� � �ануару 
1821�� унапри�еђен �е у чин натпоручника, пос�е че�а се вратио у 
�еч, �д�е �е 1826�� �одине радио у Статистичком уреду��39 � марту 
1835�� постао �е ма�ор, а у �арибору �е преузео Дирек�и�у за изра-
ду карата�� �скоро �е био прем�е��тен у Пра�, одак�е се 1837�� вратио 
у �еч�� Нико�а �е 1838�� �одине постављен за аустри�ско� конзу�ско� 
заступника�� Од 1843�� поста�е запови�едник пуковни�е у ��е�овару, 
а 1847�� пос�ан �е са пуковни�ом у Ита�и�у, да би за ври�еме похода 
против �ађара 1848�� био заробљен�� Након 1848�� �одине с�у�ио �е у 
Седмо�радско��� Повукао се у мировину 1852�� и настанио у �ечу, �д�е 
�е и умро�� 

Фрањо Филиповић (Нови код Госпића, 12�� 10�� 1820 – �еч, 8�� 
6�� 1903��) завр��ио �е во�ну ��ко�у у T�����, а 1836�� �одине ступио �е 
као кадет у Први �овачки батаљон�� Постао �е потпоручник дру�о� 
разреда 1839, поручник прво� разреда 1844, а натпоручник 1848 
�одине�� � периоду од 1843�� до 1848�� с�у�бовао �е као дивизи�ски 
и �ични помоћник �енера�а топни��тва Ludwiga grofa Weldea у 
Гра�у и I�������������40 Ратовао �е на та�и�анском рати��ту у �у�ном 
Тиро�у 1848�� �одине�� �напри�еђен �е у чин капетана дру�о� разреда 
у Четврто� �раничарско� пуковни�и�� Постао �е капетан 1849�� у Г�ав-
ном ��табу��41 �ио �е од�икован вите��ким крстом Леопо�дова реда42	
1849�� �одине, те Во�ним крстом за зас�у�е и руским крстом Реда 
св�� В�адимира�� � чин ма�ора унапри�еђен �е 1850�� �одине, а 1854�� 
у чин потпуковника�� Чин пуковника добио �е 1856�� С�у�ио �е као 
��авни помоћник при Врховном �арском помоћни��тву у �ечу до 
1853, да би до 1857�� био при Врховном во�ном надзапов�едни��тву, 
а до 1861�� у во�но� �арско� кабинетско� архиви��43 � та�и�анско� во�-
ни суд�е�у�е 1859, у би�и кра� Са�ферина 1860�� �одине�� Од�икован 
�е Редом �ељезне круне дру�о� разреда, а стекао �е нас�ов баруна�� 
Прем�е��тен �е за бри�адира у задат 1861�� �одине, те �е 1862�� добио 
чин �енера�-ма�ора, а поткра� исте �одине именован �е за запов�ед-

39 ��� Зебић, „Нико�а Фи�иповић”, Дело, �ео�рад, 18, 1913, 59, 275–283��
40 Н�� Ноди�о, „О зада�има ново� да�матинско� нам�есника Фрање Фи�ипо-

вића око управе земље”, Il Na�ionale, 4, 1865, 59, 353–354��
41 „Фрањо барун Фи�иповић”, Даница, ко�едар и љетопис дру��тва свето�е-

ронимско�а за просту �одину 1881, За�реб, 1880, 68–69��
42 ��� Ст��, „Два �уначка брата”, Смиље, 9, 1881, бр�� 4, 50–52��
43 I�h����� – J����ä��� ��� FZ�, F����� F����h����� V Ph���pp�����, Agramer Zei-

tung, ��� 74, 1899, бр�� 78, 4



138 �арко �т�а�ић

ника бри�аде и тврђаве у Дубровнику�� � чин подмар��а�а унапри-
�еђен �е 1865�� �одине, а именован �е за �арско� нам�есника за Да�-
ма�и�у и та�но� сав�етника�� Двор �а �е од�иковао Редом �ељезне 
круне прво� разреда, а 1869�� прем�е��тен �е за дивизионара и во�но� 
запов�едника у Ко��и�е�� Постао �е �енера� топни��тва 1874 �одине�� 
Од�икован �е Ве�иким крстом Леопо�дова реда, �ер �е са братом 
Јосифом помо�ао при запос�едању �иХ 1878�� �одине�� �мировљен 
�е 1881�� �одине��44

Јосиф Филиповић родио се у Госпићу 28�� 4�� 1819�� �одине, а 
умро у Пра�у 6�� 8�� 1889�� Ступио �е као кадет у Прву �ичку кра�и��ку 
пуковни�у 1834, а 1836�� прем�е��тен �е у пионирски збор, �д�е �е ос-
тао до 1843�� �одине��45 Након ��ко�овања постао �е поручник 1839, 
а натпоручник 1843�� Од тада с�у�бу�е у Г�авном ��табу земаљских 
запов�едни��тава у Че��ко� (1843–1844), Ита�и�и (1844–1847) и 
��арско� (1847–1848��) �одине�� Постао �е капетан 1847, а 1848�� �оди-
не, на почетку рата у ��арско�, именован �е за зам�еника ��ефа Г�ав-
но� ��таба прво� збора��46 Фи�иповић �е 1848-1849�� �одине с�у�ио 
у ��табу бана Ј�� Је�ачића и с њим суд�е�овао у с�амању устанка у 
�ечу и �у��ењу рево�у�и�е у ��арско���47 Истакао се 1848-1849�� у 
биткама код ���hw���h���, P����������, ���������h-�����������, ������ и 
у свим биткама у �ачко��� Добио �е чин ма�ора 13�� 11�� 1848�� �одине 
у Пето� кра�и��ко� пуковни�и�� �напри�еђен �е у чин потпуковника 
1851, у чин пуковника 1853, од када �е у ��е�овару запови�едао Пе-
том кра�и��ком пуковни�ом�� Чин �енера�-ма�ора добио �е 1859�� �о-
дине а постављен �е за бри�адира осмо� збора у Земуну��

За ври�еме аустри�ско� ратовања у Ита�и�и 1859�� �одине, по-
себно се истакао у бит�и код Са�ферина, а затим 1860�� стекао ба-
рунску част�� � току 1865�� зам�ењивао �е бо�есно� бана Сокчеви-
ћа�� � аустро-пруском рату 1866�� �одине постављен �е за помоћни-
ка запов�едника дру�о� збора �рофу Thurnu�� Збо� сво�их зас�у�а 
про��а��ен �е подмаршалом 16�� 7�� 1866, те �е постао запов�едник 
осме дивизи�е и прем�е��тен у Innsbruck за врховно� запов�едника 
земаљске обране у Тиролу и Воралбергу��48 Фи�иповић �е 1867�� �о-
дине именован за в�асника 35�� п�е��ачке пуковни�е, а 1871�� за прво� 

44 И�� Трнски, „Г�ас из домовине (На��ем преузви��еном������)”, Обзор, ��� 41, 
1900, бр�� 236, 1��

45 З�� Јосипи, „�арун Фи�иповић”, �учке новине, ��� 2, 1878, бр�� 39, 308–309��
46 ��� Видаковић, „Јосип Фи�иповић”, Напредак, ��� 33, 1899, бр�� 33, стр�� 

142–143��
47 Р�� Хорват, „�арун Јосип Фи�иповић”, Јутарњи лист, ��� 17, 1928, бр�� 5919, 22��
48 ��� Ва�ењић, „Дви�е представке �енера�у Фи�иповићу о при�икама у Да�-

ма�и�и”, Часопис за сувремену повијест, 8, 1876, бр�� 1, 82��
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та�но� сав�етника�� Он �е већ 1874�� генерал топни��тва, када �е одре-
ђен за запов�едника во�но� збора у �оравско� са с�еди��тем у �рну, 
а исте �одине за запов�едника Че��ке са с�еди��тем у Пра�у��49 Када 
�е одр�ан �ер�ински кон�рес 1878�� и �устроу�арска доби�а мандат 
да запос�едне �иХ, та� задатак пов�ерен �е Фи�иповићу��50 Из Пра-
�а �е прем�е��тен у Хрватску за ��авно� запов�едника окупа�и�ске 
во�ске�� Већ 6�� 7�� 1878�� Фи�иповић �е окупио 13�� во�ни збор (82000 
во�ника), а за с�еди��те сво� ��таба изабрао �е �род��51 Са во�ском �е 
пре��ао Саву, те се приб�и�авао Сара�еву преко Дервенте, �а��а-
�а, Зепча, Високо� и Кисељака�� � Сара�ево �е у��ао 19�� 7�� 1878�� � 
запос�еднуто� �иХ био �е во�ни и �иви�ни управитељ�� Прем�е��тен 
�е у �еч, па затим у Пра�, �д�е �е с�у�бовао до кра�а �ивота��52

4. Владиславићи

Грб Владислави�а
(conte de Risano)

Између Јасеника и �еру��и�е, у око�ини Га�ка, �ив�е�а �е срп-
ска п�емићка породи�а В�адис�авићи��53 Породи�а �е би�а п�емић-
ка у ври�еме српско� �арства те за отоманске в�аде, до сво� боравка 
у Га�ку��54 Преб�е��и су у Црну Гору збо� притисака (напада) Чен-

49 „Про��ас баруна Фи�иповића”, Нови лист, 2, 1942, бр�� 227, 5��
50 Д�� Рувара�, „�дминистратор Самуи�о �а��иревић и �енера� барон Јосип 

Фи�иповић”, Српски сион, Нови Сад, 15, 1905, бр�� 15, 432-435��
51 Х�� Капиџић, „Два при�о�а истори�и �иХ”, Гајрет, 19, 1938, бр�� 1, 67��
52 Г�� �артић, Запам�ивања (1829–1878), За�реб, 1906, 95-116��
53 Н�� Дучић, Гласник Српског ученог друштва, �ео�рад, XV, 1878, 67��
54 Л�� Нинковић, Монографија Манaстира Добри�ево, �остар, 1988, 24��
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�ића на њих, а затим се одсе�е у Руси�у, �д�е су доби�и �рофовске 
титу�е за храброст��55

�еђутим, неки пода�и �оворе да су В�адис�авићи пори�ек�ом 
из Попова,56 дубровачки податак �овори да су пори�ек�ом из Фо-
че,57 а посто�и и верзи�а да су из Житомис�ића�� 

Грб Саве Владислави�а 
на његовом дому у Херцегновом (почетак XVIII вијека)

На�интересантни�а и на�знача�ни�а �ичност ове породи�е �е Са-
ва Владиславић�� Рођен �е 1664�� �одине у Јасенику код Га�ка�� Већ 
1687�� �ивио �е у Дубровнику, �д�е се дру�ио са дубровачким п�е-
мићима�� Тамо �е Сава примио образовање и про�ивио �е неко�ико 
узбудљивих �одина�� Ен�е� Саву назива српским бољаром,58 а Фра-
њо Рачки дубровачким кнезом��59 Из Дубровника од�ази у Цари�рад 
1667�� �одине, в�ероватно приватним пос�ом��60 Тада доби�а надимак 
Сава „Ра�узински” збо� то�а ��то �е до��ао из Дубровника�� То име �е 
касни�е носио и у Руси�у, све док се ни�е по дру�и пут о�енио и док 
од �ари�е Катарине I ни�е добио 24�� 2�� 1725�� титу�у �рофа�� Тада �е 
изричито мо�ио руски Сенат да напусти надимак Рагузински��

По�итичку кари�еру Сава почиње у Цари�раду, �д�е се упозна�е 
са руским пос�аником на Високо� порти, Еми�и�аном Ивановићем 

55 О В�адис�авићима су писа�и: Н�� Дучић, Л�� Грдић-��е�окосић, С�� Трипко-
вић, Ј�� Деди�ер, Л�� Нинковић, те ��� З�оковић��

56 Огледало Српско, �ео�рад, 1845��
57 К�� Јиречек, �оселстви. Дубр. Реп. (1771–1775) в Празе, 1893, 10��
58 Ен�е�, �овјест Дубровачке Републике, 1923, 156��
59 Ф�� Рачки, Руђер Бошкови�, За�реб, 1888, 74��
60 Неки сматра�у да �е за руске пос�анике сакупљао информа�и�е о турско� 

по�ити�и, двору и др�ави��
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�кра�инчовим и са њим сарађу�е�� За �кра�инчова �е набавио исписе 
свих међународних у�овора ко�е �е Турска закључи�а са Фран�у-
ском, ��ечанима, �арем и Ен��еском, ��то �е руско� дип�омати�и 
недоста�а�о�� Ова ус�у�а учини�а �е Саву познатим на руском дво-
ру�� И руски пис�и у �оскви сазна�и су да �е Саво учинио неко�ико 
крупних ус�у�а Руси�и у Цари�раду, а�и то се сазна�о и на Порти, 
након че�а она по�ачава надзор над В�адис�авићем�� Из Цари�рада 
Сава од�ази у �зов 1702�� �одине, а затим у �оскву, да би �а �ич-
но �ар примио у ��исе�бур�у 1703�� �одине��61 Цар му �е пов�ерио 
разне миси�е та�но� карактера�� Поред то�а, Сава �е био пуномоћни 
министар у Кини�� За зас�у�е у Кини добио �е од Петра Орден ��ек-
сандра Невско� 1�� 1�� 1728�� �одине, а затим чин та�но� сав�етника�� 
Добио �е на пок�он �едан �арски двора� у Петро�раду 1734�� �оди-
не�� По повратку из Кине у Руси�у, Сава �е о�а�ио смрт сво�е ма�ке, 
ко�а �е умр�а након ње�ова од�аска у Кину, 28�� 12�� 1725�� �одине�� 
Ње�ово ди�ете �ну др�а�а �е на рукама при кр��тењу сама кћерка 
Петра Ве�ико�, кње�иња �на Петровна, удата прин�еза Хо�д��та�н-
ска�� На�а�ост, та д�ево�чи�а �е умр�а у пето� �одини, 1728�� Дру�а 
савина кћерка, Катарина (рођена 1724), такође �е умр�а м�ада, 2�� 
1�� 1726�� �одине, као и син Лука од прве �ене (рођен 1689, а умро 
1737�� у �оскви, �д�е �е и сахрањен у манастиру Нико�а�евски)��62

Сава �е умро 17�� 6�� 1738�� �одине у �атоски – Петро�радско� 
�уберни�и�� Ње�ово ти�е�о пренесено �е у Петро�рад, �де �а �е ба�-
самирао �ични �аричин �и�ечник, др ��ументрост�� Сахрањен �е у 
��а�ове��тенско� �ркви Лавре уз ч�анове �арске породи�е�� Ње�о-
во� сахрани присуствова�а �е �ари�а �на Јованова са ве�иком кне-
�ињом Је�исаветом Петровном, м�ађаном кћерком Петра Ве�ико� 
и будућом �ари�ом�� Од родбине, Саву су испрати�и �роф �о�се� 
Ивановић В�адис�авић, синова� му, Ефим Ефимовић В�адис�авић 
и син ње�ова брата Јована, �роф Јован В�адис�авић, ко�и �е онамо 
�ивио��63

61 К�� Јиречек, Исто, 11��
62 Ј�� Дучић, Гроф Сава Владислави�, �ео�рад, 1982, 328��
63 Исто��
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5�� Милорадовићи – Храбрени

Грб Храбренови�а, према рукопису
Корјени�-Неори�а из 1595. године

�и�орадовићи су хумска в�асте�а, ко�а се по�ављу�е у 14�� ви-
�еку��64 Спомињу се у 14�� ви�еку као „људи Павловића”,65 ��то би-
ље�и и Ђуро Даничић у свом Ријечнику из књижевних старина 
српских��66 Породи�а �е би�а вр�о раз�раната, па их на�азимо касни-
�е и у Зворнику и у �ања Лу�и��

Грб Јеронима и Мојсија Милорадови�а из 1760. године

64 Н�� ��� Студо, Српске породице војводства светог Саве, Га�ко, 2000, 545��
65 В�� �о�ићевић, Властеоска породица Милорадови�а – Храбрених у Херце-

говини, Сара�ево, 1952, 141��
66 Ђ�� Даничић, Ријечних из књижевних старина српских, књ�� II, �ео�рад, 

1863, 64��



143Неке знача�ни�е српске п�емићке породи�е������

Интересантна �е �ичност у ово� породи�и Јероним Милора-
довић, Храбрени од Дубраве, ко�и �е у 18�� ви�еку из Хер�е�овине 
еми�рирао у �устри�у�� Спомиње се као аустри�ски офи�ир на Кор-
дуну у дру�о� по�овини 18�� ви�ека�� Додатак „од Дубраве” означава 
кра�, односно пос�ед ко�и су �и�орадовићи у�ива�и, а Дубрава се 
на�ази између Сто�а и �остара�� Јероним �е од �ари�е Терези�е до-
био п�емство 13�� 10�� 1760�� у �ечу��67

Један дио породи�е �и�орадовића еми�рирао �е у Руси�у и 
�устри�у, �де се од 17�� ви�ека спомињу ови ч�анови породи�е: Ст�е-
пан �и�орадовић и И�и�а �и�орадовић са синовима �иха��ом, 
Гавром и ��ександром�� � току 18�� и 19�� ви�ека спомињу се и Лазар 
�и�орадовић, син Гаврин, Јероним �и�орадовић, досељен из Хр-
ватске, �ихаи�о �и�орадовић-�ндре�евић и Гри�ори�е �и�орадо-
вић�� Већина њих би�а �е у Руси�и, �д�е су се доказа�и као истакнути 
во�ни�и – пуковни�и и �енера�и��68 По�едини �и�орадовићи из Ру-
си�е пос�ећива�и су Хер�е�овину и дарива�и �ркве и манастире��69

Грб на печату руског пуковника
Михаила Милорадови�а из 1712. године

Михаило Милорадовић И�и�ин, родом из Сто�ачких Дубра-
ва, �ивио �е у Руси�и у доба Петра Ве�ико�, у чи�о� �е во�с�и био 
пуковник и „кавалир”�� Петар Ве�ики �а �е 1711�� �одине пос�ао в�а-
ди�и Дани�у са �раматом (писмом) да у до�овору са �рно�орским 
��аварима ди�не устанак против Турака�� �и�орадовић �е 1693�� �о-
дине позивао и митропо�ита требињско� Савати�у, да ди�не хер�е-
�овачка п�емена на устанак��70 � току ово� устанка, Црно�ор�и и 
Хер�е�ов�и одни�е�и су ве�ику поб�еду над Тур�има код Царева 

67 И�� п��� �о�ничић, �er Adel von Kroatien und Slavonien, Nü��������, 1899, 121, 
тоб�� 49�� 

68 В�� �о�ићевић, Исто, 157��
69 В�� Скарић, „Требиње у 18�� ви�еку”, ГЗ�, XLVI, 51��
70 Исто��
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Лаза 17�� 7�� 1712�� �одине��71 За �ихаи�а �е везан рад на преписивању 
познато� Житомис�ићко� хроно�рафа у �оскви 1711�� �одине, �ер 
се �и�орадовић спе�и�а�но заузимао за та� препис��72

Од свих �и�орадовића ко�и су се на�ази�и у Руси�и, на�ви��е 
се истакао Михаило Милорадовић-Андрејевић�� За ври�еме �ара 
Пав�а I (1796–1801) суд�е�овао �е у походу Суворова у Ита�и�и про-
тив Фран�уза�� По��то се ту од�иковао у борби, добио �е на�ви��а 
руска од�иковања�� � Великој совјетској енциклопедији истиче се 
да �е био енер�ичан командант у рату Руси�е против Напо�еона за 
в�адавине ��ександра I (1801–1825)��73 Неко ври�еме био �е �ене-
ра�ни �уверенер Петро�рада�� Током устанка декабриста убио �а �е 
декабрист Каховски 14�� 12�� 1825�� �одине на Сенатском тр�у, док �е 
водио пре�оворе с побуњеним пуковима��

Посљедњи �и�орадовић-Храбрени, ко�и се спомиње као еми-
�рант у Руси�и, био �е �роф Григорије Милорадовић, �енера�, ау-
тор књи�и�е у ко�о� се види пори�ек�о породи�е �и�орадовић-
Храбрених�� Он �е 1883�� �одине пос�етио Хер�е�овину и заду�бину 
�и�орадовића, манастир Житомис�ић��74

�и�орадовићи су у Хер�е�овини са�ради�и четири сво�е за-
ду�бине: манастир Житомис�ић и �ркве у Требињу, О��ани�у и 
К�еп�има��

6�� Војновићи

Грб Војнови�а

71 Ј�� Јовановић, Стварање црногорске државе и развој црногорске национал-
ности, Цетиње, 1948, 95–101��

72 Љ�� Сто�ановић, Записи и натписи, II, бр�� 2277, 1932��
73 Балшая советская енциклопедия, т�� 39, �осква, 1938	под �ихаи� �и�о-

радович �ндреевич��
74 Српски лист, бр�� 9, Задар, 1883��
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Во�новићи су спрска п�емићка породи�а из Хума�� Родоначе�-
ник породи�е био �е Војно (14�� ви�ек),75 ко�и се 1327�� �одине споми-
ње као �осподар Га�ка и Рудина�� По��то �е био веома дра� српском 
�ару, добио �е у в�асни��тво читаву хумску кра�ину (contrado di 
Chelmo)��76

Војно (Воин, Во�ин), имао �е три сина: Тому, Во�ис�ава и ��то-
мана�� Пос�и�е Во�нове смрти (1363) синови су поди�е�и�и хумску 
кра�ину�� Во�ис�ав �е имао земљу на �рани�ама Дубровника, против 
ко�а �е често ратовао�� По Во�ис�ављево� смрти ње�овом кра�ином 
в�адао �е ��томанов син Нико�а, ко�и �е оба брата од стри�а, До-
бриво�а и Ст�епана, за�едно са њиховом ма�ком дао стрпати у там-
ни�у, �д�е су умр�и�� Трећи Во�инов син ни�е имао д�е�е, па �е по 
ње�ово� смрти и та� дио очеве ба��тине до��ао под в�аст Нико�е, 
ко�и тако поста�е �осподар читаво� Хума��

Никола �е нападао сус�еде, опљачкао ви��е пута Дубровник, 
узнемиравао босанско� бана Твртка и повређивао �рани�е у�арско� 
краљевства�� Наредио �е да се подмук�о уби�е кнез Лазар�� Кнез �е 
био рањен, а�и �е остао �ив, те �е за освету ск�опио савез са Тврт-
ком и у�арским краљем�� Нико�а �е био ос�епљен и умро �е у ве�и-
ко� би�еди у ��и�у, 1374�� �одине��

Касни�е се спомињу Во�новићи у Зети, �д�е већ од 1692�� �одине 
заузима�у истакнуто м�есто у истори�и �оке Которске��77 � то ври-
�еме Јован Ву�ов Во�новић истакао се у мно�им биткама против 
Турака�� Оставио �е �едно� сина, Васи�и�а Кне�евића Во�новића, 
ко�и умире 1774�� �одине�� Васи�и�е �е оставио три сина, од ко�их су 
се дво�и�а пресе�и�а у Руси�у, �д�е им �е �ари�а Катарина потвр-
ди�а српско и м�етачко п�емство и дарива�а им ве�ико имање на 
Криму��78

Један од браће, по имену Марко, ступио �е као морнарички 
офи�ир у руску с�у�бу 1770�� �одине, да би 1781�� био именован ко-
мандантом руске морнари�е�� За време руско-турско� рата �арко �е 
запов�едао руско� морнари�и код отока Федонис�� Пости�ао �е част 
адмира�а руске ф�оте�� �мро �е 1807, а иза себе �е оставио о�ромно 
имање на Криму��79 Тиме се прекида ви�ест о том роду, па у наста�е 
празнина истори�ским изворима, из ко�их се мо�е прочитати само 
поне��то о два �аркова унука�� Један од њих, В�адимир, по�инуо �е 

75 Ј�� Го�омбек, „Породи�а �у�ос�овенских Во�новића”, Записи, ��� VI, књ�� Х, 
Цетиње, 1932, 200��

76 Н�� ��� Студо, Исто, 155���
77 „D��� L��������� ��� D���h�����” (��������� T�������, 9�� 10�� 1917)��
78 „Обитељ Во�новић”, Новости, За�реб, 7�� 10�� 1917��
79 ��� G���������, „K���� V������ć � ������”, Vreme, ��������, 1929, ����� 2761��
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као руски офи�ир у би�и под Липским (против Напо�еона); дру�и, 
Ђорђе, до�ази као пуковник 1806�� са ф�отом адмира�а Сењанина у 
Котор�� Као и ње�ов брат, суд�е�овао �е у рату против Напо�еона, а 
пос�и�е Напо�еонове пропасти остао �е у Котору�� Ту се о�енио са 
Касандром Ангелини Радовани, те имао сина Јову, рођено� 1811�� 
�одине��

П�есников (Иве Во�новића) д�ед Јово Во�новић, о�енио се Ката-
рином Го�ковић из Ку�пина (�ачка), иначе кћерком �арка и �ари�е 
Стратимировић�� �мро �е м�ад, од упа�е п�ућа (1837), а оставио �е 
тро�е д�е�е: кћер Хе�ену и два сина, Косту (Константина) и Ђорђа�� 
Пос�и�е му�евљеве смрти, ма�ка им се опет уда�а за Пе�а�рини-
�у, високо� судско� чиновника из Задра��80 Из то� брака роди�а се 
Еу�ени�а�� Сво�у по�усестру во�ио �е п�есников ота��� �а�ка п�есни-
кова о�а, као и њихова д�е�а, би�и су правос�авни, а када се дру�и 
пут уда�а, преписа�а �е д�е�у у като�ичанство�� Коста, ота� на��е� 
п�есника, остао �е като�ик, а�и ње�ов стри� Ђорђе дек�арисао се 
као правос�авни�� Тако су два брата би�а – �едан като�ик, а дру�и 
правос�ава��� �еђутим, Коста се дек�арисао као Хрват, Ђуро као 
Србин��81

Јово Војновић �е добио аустри�ско п�емство 4�� 11�� 1829�� Ње-
�ови синови Константин и Ђорђе доби�и су �арском од�уком од 4�� 
4�� 1873�� право да употребљава�у та�и�анску титу�у „conte” са до-
датком „��ички”, па би читаво име п�есниково ��аси�о: Иво conte 
Војновић Ужички��

Оба Јованова сина и�ра�а су ва�ну у�о�у у по�итичком �ивоту 
Да�ма�и�е�� ��ађи, Ђорђе (рођен 1834�� у Хер�е�овини, умро 1895�� 
у Задру), био �е �едан од на�зас�у�ни�их �ичности народно� препо-
рода у Да�ма�и�и�� Ње�ов син Ду��ан, аустри�ски офи�ир, умро �е 
�о�� за очева �ивота, па се Ђорђевом смрћу у�аси�а та �рана рода 
Во�новића�� П�есников ота�,	Коста Војновић (2�� 3�� 1832) ��ко�овао 
се у Дубровнику, те на универзитету у �ечу, �д�е �е учио право�� Док-
торирао �е у Падови 1856�� �одине�� Изабран �е 1864�� за да�матински 
сабор�� �ио �е професор Правно� факу�тета у За�ребу, декан и рек-
тор то� универзитета�� О�енио се �ари�ом Јосипином Сервагали, 
чи�и �е ота� био вр�о у��една �ичност у Дубровнику��

Иво Војновић (1857–1929) био �е п�есник, књи�евник и дра-
матур��� Основну ��ко�у завр��ио �е у Дубровнику и Сп�иту��82 Гимна-

80 С�� Накићеновић, О херцеговачким Војнови�има, Дубровник, 1909��
81 ��� Пре�о�, „Краљ �и�ан и Ђуро ������ Во�новић-��ички”, Југословенска 

њива, ��� VIII, књ�� II, За�реб, бр�� 7, 1924, 279��
82 Т�� �а��тровић, „Иво Во�новић”, Анали, св�� 17, Задар, 1979, 661–727��
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зи�у на та�и�анском �езику похађао �е у Сп�иту, а завр��ио у За�ре-
бу, �д�е �е завр��ио и правни факу�тет (1880)�� С�у�ио �е у судско� 
с�у�би у Хрватско� (1885–1889), а од 1900 до 1907 као чиновник 
у Да�ма�и�и�� �ио �е драматур� за�ребачко� каза�и��та (1907–1911)�� 
� Дубровнику �е 1914�� био затворен као српски п�есник�� Из ��ибен-
ске тамни�е прем�е��тен �е 1915�� у за�ребачку бо�ни�у, �д�е �е из�у-
био �едно око��83 Г�авна су му д�е�а: Новеле, Стари гријеси, �сихе, 
еквинонциј, Дубровачка трилогија, Смрт мајке Југови�а, Госпођа 
са сунцокретом, Лазарево	васкрсење, Император и др��84

Ње�ов брат Лујо Војновић (1864–1951) био �е судски чинов-
ник, адвокат, секретар �рно�орско� кнеза Нико�е (1899–1903), ми-
нистар правде и опуномоћнени пос�аник Црне Горе у Ватикану, 
по�итичар и књи�евник��

Анализа ликова (симбола) у грбовима наведених 
племићких породица

� �рбовима ових ��ест знача�ни�их п�емићких породи�а у �иХ 
�авља�у се хера�дички �икови, ко�и има�у одређено значење: 

1) Мушкарац – ок�опник, као на�че��ћи људски �ик у �рбови-
ма п�емства уоп��те, посебно во�ничко� п�емства�� Обично у десни-
�и др�и сребрни мач, као ��то �е с�уча� у �рбу породи�е Љубибра-
тић��

2) Лав – ова� хера�дички �ик по�ављу�е се вр�о често, од по-
�аве �рбова�� На�че��ће �е приказан како усправно сто�и на �едно� 
задњо� нози, а оста�е �е поди�ао, као ��то �е у �рбу В�адис�авића 
������ Рисано�� Лав обично у поди�нуто� десно� ��апи др�и некакав 
симбо�ични предмет��

3) Леопард се повремено �авља у �рбовима п�емства�� � на��ем 
с�уча�у, �авља се у �рбу породи�е Љубибратић у накиту, док се у 
��титу на�ази �еопардова ��ака��

4) Пас – обично �е приказан у �рбовима како скаче, као ��то �е 
с�уча� у �рбу породи�е �и�орадовић��

5) Орао, као на�ва�ни�а хера�дичка �ивотиња из реда пти�а�� 
Једно��ави орао �авља се на печатима већ кра�ем 12�� ви�ека, а одмах 
пос�и�е то�а поста�е симбо� њемачко� �арства�� Обично �е приказан 
како сто�и ра��ирених кри�а, као у породи�и Во�новић��

83 Н�� Ивани��ин, „Три записа о Во�новићу”, Кругови, књ�� 7/1, 1958, 43–48��
84 �ирко Же�ељ, „Иво Во�новић”, Српски књижевни гласник, књ�� LV, 1930, 

581–599��
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6) Пеликан �е обично приказан д�е�имично и�и потпуно ра-
��ирених кри�а како сво�ом крвљу храни м�аде�� Симбо� �е бри�е за 
сво�е потомство, а на западу симбо�изу�е Христа��

7) Гавран – обично у кљуну др�и прстен, обо�ен �е �рном бо-
�ом�� �право �а такво� на�азимо у �рбу породи�е Фи�иповић��

8) Од мито�о��ких бића у овим п�емићким �рбовима �авља се 
Ораолав и�и гриф, као ��то �е у �рбу породи�е В�адис�авић�� Са-
сто�и се од �авље� ти�е�а, а ор�овске ��аве и кри�а�� ���и му нису 
ни �авље ни ор�овске, не�о су ��иљасте и ду�е��

9) Копље, ко�е спада у скупину хера�дичких �икова ору��а, 
�авља се у �рбу породи�е В�адис�авић и то с�омљено, ��то предста-
вља �едан од симбо�а у �рбу Раме – Хер�е�овине��

На основу ана�изе и овако ма�о� бро�а �рбова знача�ни�их п�е-
мићких породи�а у �иХ, мо�емо констатовати да �е средњоевроп-
ска хера�дика извр��и�а знатан ути�а� на хера�дику �иХ��
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РеЗюМе

Дворянство в �оснии и Гер�е�овине поде�ены нами на две �руппы, 
которые яв�яются носите�ями опреде�ённых характеристик�� Дворянства 
сербско�о происхо�дения в �оснии и Гер�е�овине в средних веках бы�о 
незначите�ьное ко�ичество, так как су�тан, ов�адев��и босанским коро-
�евством, приказа� всем представите�ям сербско�о дворянства в �оснии 
и Гер�е�овине принести документы, подтвер�дающие о звании дворяни-
на, в �ород Яй�е, будто бы д�я на�рады�� Вместо то�о су�тан приказа� все 
документы с�ечь, а Сербы – дворяне не сме�и в да�ьней��ем по�ьзова-
ться своими старыми сербскими фами�иями, а то�ько мусу�ьманскими�� 
Таким образом мно�ие сербские дворянские семьи приня�и мусу�ьман-
скую веру, вк�ючая и семьи с фами�иями Любович, �рнаутович, Соко-
�ович, Е�ич, Кресоевич, Репоевич, Тома��евич, Тасович, Фи�ипович и 
дру�ие��
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 Работой обухвачены �ербы и дворяне с�едующих выдающихся серб-
ских семей: �о��ковичи, Войновичи, В�адис�авичи, �и�орадовичи, Лю-
боевичи, Фи�иповичи и ана�изированы симво�ы на их семейных �ербах�� 
�о�ем сде�ать вывод что среднеевропейская �ера�ьдика оказа�а значи-
те�ьное в�ияние на �ера�ьдику �оснии и Гер�е�овины�� 

Summary

N������y �� ������ ��� H����������� �� �h� ������ ����� ���� �� ������� ��-
�� �h���� p����� ����h �������� p������������ p���p��������� Th���� ���� ����y ��w ������ �� 
������ ��� H����������� �� �������� ������� ��� �� �h� ����� �h�� �h� ������, wh�� 
����������� ������� �� ������� �������, ������� ��� �h� ������������ �� �������� ��-
�����y �� ���� ����� �h���� ����� ��p����� �� J����� �� ��������� �h� p������� I������ 
�h� ������ ��������� ��� �h� ��p����� �� �� ������ ��� �h� ������ w���� ���������� 
�� ���p �h���� `���` �������� ��������� ��� ���� ���� ������ ���� ��������� Th�� 
�� h�w ���y �������� ����� �������� ����������� ���� I���� , ���������h w���� 
��������:L��������,����������,J�����,K�����������,��p�������,T���������,T�������, 
F���p����� ������

Th�� p�p��� ����� w��h �����-��-����� �� ���y ���� �� �h� ���� ������������ 
�������� �������� �� �h� ����� ����h �� ���������, V��������, V�����������, �������-
������, L���������� ��� F���p������� �� ����y��� �� �����-��-����� �y����� p������ 
�h� ������ E����p��� ��fl������ �� ��H h��������y��




