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СВЕ ТЛА НА ТО МИН

ПО СЛЕД ЊИ БРАН КО ВИ ЋИ –  
ИЗ ГНАН СТВО КАО СУД БИ НА*

При пад ни ци тре ће срп ске светорoдне ди на сти је, Бран ко ви ћи, 
има ли су зна чај ну уло гу у исто ри ји то ком две сто ти не го ди на, од 
пр ве по ло ви не че тр на е стог до пр ве по ло ви не ше сна е стог ве ка.1 
По сма тра но у хро но ло шком окви ру тра гич них де ша ва ња уо чи 
про па сти Ви зан тиј ског цар ства, суд би на Бран ко ви ћа слич на је 
оној ко ја је за де си ла по је ди не ви зан тиј ске по ро ди це. Пред тур ском 
опа сно шћу обра зо ва ни и имућ ни љу ди та да су на ла зи ли уто чи ште 
на ра зним стра на ма – од Све те Го ре и Ита ли је, до Дал ма ци је, Угар
ске и Вла шке. Та ко се То ма Па ле о лог, де спот Мо ре је, прог нан из 
сво је др жа ве, скло нио у Рим, где је умро 1465. Реч је о си ну ца ра 
Ма ној ла II Па ле о ло га и Је ле не Па ле о лог Дра гаш, је ди не ви зан тиј
ске ца ри це ко ја је би ла срп ског по ре кла. По ред по ро ди це То ко, у 
Ри му су уто чи ште на шле и две прог на не кра љи це – Шар ло та, 
кра љи ца Ки пра и бо сан ска кра љи ца Ка та ри на, кћер Сте фа на Вук
чи ћа. Ка та ри на је на кон па да Бо сне под Тур ке нај пре по бе гла у Ду
бров ник, а по том је сти гла до Ри ма, где је умр ла 1478. го ди не.2

Мо же се ре ћи да је ег зо дус бал кан ске вла сте ле за по чео већ по
сле бит ке код Ни ко по ља 1396. го ди не, ка да су мно го број ни Гр ци 
по че ли да од ла зе на за пад као учи те љи.3 Сам цар Ма ној ло II Па лео

* Де ло ви овог из ла га ња, у из во ду, об ја вље ни су у збор ни ку с на уч ног ску па: 
Od ba nity do no mady, pod re dak ci ja J. Cza plin ski ej, S. Gi er giel, Instytut Fi lo lo gii 
Pol ski ej, Ka te dra Sla wistyki, Opo le 2010, 126–130.

1 Мом чи ло Спре мић, „Бран ко ви ћи у исто ри ји и пре да њу”, Пре ки нут успон 
– срп ске зе мље у по зном сред њем ве ку, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Бе о град 2005, 329.

2 Wil li am Mil ler, „Bal kan Exi les in Ro me”, Es says on the La tin Ori ent, Am ster
dam 1964, 497–515.

3 Ni co lae Ior ga, „The Exi les”, Byzan ti um af ter Byzan ti um, Iaşi, Ox ford, Por tland 
2000, 31.
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лог кре нуо је на сво је ду го пу то ва ње по за пад ној Евро пи (1399–1403), 
да би тра жио по моћ за бор бу про тив Ту ра ка. Про пу то вао је Ита
ли ју (Ве не ци ја, Па до ва), био у Фран цу ској и Ен гле ској, али, осим 
по што ва ња и раз у ме ва ња, ни шта кон крет но ни је до био. 

Пу та ња лу та ња чла но ва по ро ди це Бран ко вић, у ства ри, от по
че ла је још у не си гур ним вре ме ни ма ко ја су на сту пи ла од мах по сле 
Ко сов ске бит ке, ка да су и удо ви ца кне за Ла за ра, Ми ли ца, и ње гов 
зет Вук Бран ко вић за тра жи ли азил у Ду бров ни ку. Ду бро вач ки се
нат обе ћао је кне ги њи Ми ли ци бо ра вак и за шти ту у овом гра ду:4 
„Ду бров ник в’ вса ко је вре ме јест ку ћа ва ша, ка ко то је бил ца ра 
Сте фа на и све то по чив ша го кне за и дру ге го спо де срб ске.”5 Ду бров
ча ни су при ста ли да при ме и Ву ка Бран ко ви ћа са же ном и три си на, 
да ли су му и до зво лу да „ство ри цр кву по сво јој вје ри, сло бод но”.6 
Вук ни је сти гао да се са по ро ди цом скло ни у Ду бров ник, пао је у 
ру ке сул та на и под не по зна тим окол но сти ма за вр шио жи вот 1397. 
го ди не. Са хра њен је на Све тој Го ри, у Хи лан да ру или у ма на сти
ру Све ти Па вле, где му је те ло пре нео ње гов ро ђе ни брат, мо нах 
Ге ра сим.7 

Ву ко вог бра та Ге ра си ма ни су про га ња ли Тур ци, не го га је да
ле ко од до ма од ве ла по ро дич на тра ге ди ја. Био је оже њен Је ле ном, 
се стром де спо та Угље ше и кра ља Ву ка ши на. И же на и две кће ри 
умр ле су му ра но, мо жда од ку ге, а он је, пре 1364. го ди не, по стао 
мо нах у Хи лан да ру.8 

Син Ву ка Бран ко ви ћа, Гр гур, узео је мо на шко име Ге ра сим, 
по пут свог стри ца. Овај рат ник у чу ве ној би ци код Ан го ре, за ро
бље ник Мон го ла и та лац Ту ра ка, по ву као се у Хи лан дар, где је умро 
је 1408. го ди не.9 Та ко су се, ка ко је при ме тио Мом чи ло Спре мић, 
мр тви Бран ко ви ћи ре ђа ли, је дан за дру гим, на Све тој Го ри: Вук, 
ње гов брат Ге ра сим, по том и ње гов син Гр гурГе ра сим.10 

Ву ков сред њи син, Ђу рађ Бран ко вић, на кон што су Тур ци пр ви 
пут за у зе ли ње го ву пре сто ни цу Сме де ре во 1439. го ди не, по вла чио 
се на за пад. До шао је нај пре у За греб код кћер ке Ка та ри не, за тим је 
пре ко Се ња, Кјо ђе и Фур ла ни је сти гао до Ду бров ни ка. Ода тле је 

4 Ра до слав М. Гру јић, „Све то гор ски ази ли за срп ске вла да о це и вла сте лу 
по сле Ко сов ске бит ке”, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва, XI, Ско пље 1932, 66.

5 Љу бо мир Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, књи га I, „Ду бров
ник и су се ди ње го ви”, пр ви део, Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја, Бе о град 1929, 180.

6 Јор јо Та дић, Про мет пут ни ка у ста ром Ду бров ни ку, Ту ри стич ки са вез, 
Ду бров ник 1939, 72. Ви де ти: Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, I, 141.

7 Мом чи ло Спре мић, Ђу рађ Бран ко вић 1427–1456, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град 2006, 26.

8 Мом чи ло Спре мић, „Бран ко ви ћи и Све та Го ра”, Дру га ка зи ва ња о Све
тој Го ри (гру па ау то ра), Бе о град 1997, 81.

9 Исто, 86.
10 Исто.
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оти шао у Зе ту да би по ку шао да ор га ни зу је бор бу. Тур ци су га 
про го ни ли, сул тан је рас пи сао уце ну за ње го ву гла ву. Ду бро вач ки 
хро ни ча ри и ста ри ји исто ри ча ри при ча ју ка ко су Тур ци по ку ша
ва ли да им ста нов ни ци Зе те пре да ју де спо та за но вац.11 Да би се 
спа сао, до шао је по но во у Ду бров ник, у апри лу 1441. Иа ко су би ли 
у не за вид ној си ту а ци ји, Ду бров ча ни су се пре ма ње му вр ло при
ја тељ ски и ко рект но по не ли.12 По ка зи ва ли су му тур ска пи сма у 
ко ји ма им ну де да за др же чи та во Ђур ђе во бо гат ство, де по но ва но 
у том гра ду, са мо да га из ру че. Да је реч о за и ста ве ли ком уло гу, 
све до чи по да так да је Ђу рађ био из у зет но иму ћан чо век. Са при
хо ди ма од не ко ли ко сто ти на хи ља да ду ка та, ва жио је за нај бо га
ти јег хри шћан ског вла да ра ју го и сточ не Евро пе.13 То се нај бо ље 
по ка за ло не што ка сни је, ка да је ку пио мо шти апо сто ла и је ван ђе
ли сте Лу ке и све ча но их пре нео у Сме де ре во, оче ку ју ћи чу де сну 
за шти ту, ко ју је овај све ти тељ тре ба ло да пру жи ње го вој угро же
ној де спо то ви ни.

Ђу рађ Бран ко вић на ста вио је сво је из нан ство од ла ском у Бу
дим, с на ме ром да ор га ни зу је от пор Тур ци ма. По себ но је ва жно 
на гла си ти да се де спот ни је пре да вао ни у ова ко без из ла зној си
ту а ци ји „већ је ре шио да на ста ви бор бу, ко ју је прет по ста вљао 
спо кој ном жи во ту у не кој мир ној лу ци ази ла, на при мер у не ком 
за пад ном зам ку ко ји је мо гао ла ко ку пи ти”.14 По кре нуо је све хри
шћан ски по ход про тив Ту ра ка, ко ји је пред во дио угар ски краљ, 
те је, ра ту ју ћи, ус пео да по вра ти сво ју др жа ву. 

За тиш је, на кон пе ри о да Ђур ђе вог из гнан ства (1439–1444), ни је 
ду го по тра ја ло. Пред си ли ном тур ских пу сто ше ња и пљач ка ња, 
де спот је, с по ро ди цом и дво ром, пре шао Ду нав 1454. и по но во до
шао у Угар ску.15 „Ста ри де спот на ста вио је да оби ја пра го ве, тра
же ћи по моћ по Евро пи за сво ју зе мљу ко ја је го ре ла. Из Ђу ра је 
оти шао у Беч кра љу Ла ди сла ву.”16 Са свим тач но је уо че но да је он, 
ра ту ју ћи или тра же ћи за клон пред Тур ци ма, од но сно по ку ша ва ју
ћи да ор га ни зу је про тив њих от пор, про пу то вао „до бар део Евро пе 
и Ази је, од Ан го ре и Со лу на до Бе ча, Бу ди ма и Фур ла ни је”.17

Из бе глич ка суд би на ни је ми мо и шла ни Ђур ђе ве по том ке. Два 
де спо то ва си на, Сте фан и Гр гур, осле пље на су у Тур ској 1441. го ди
не, на сам дан Ус кр са. Сул тан Му рат II, ина че де спо тов зет, на вод но 

11 Ј. Та дић, Про мет пут ни ка у ста ром Ду бров ни ку, 82.
12 Исто, 81.
13 М. Спре мић, Ђу рађ Бран ко вић 1427–1456, 235.
14 Мом чи ло Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Срп ска 

књи жев на за дру га, Бе о град 1994, 260.
15 М. Спре мић, Ђу рађ Бран ко вић 1427–1456, 178.
16 Исто, 190.
17 Исто, 163.



305

је ухва тио њи хо ву пре пи ску са оцем, у ко јој су га оба ве шта ва ли 
о тур ским ак ци ја ма. Сте фан и Гр гур у Тур ској су се на шли као 
прат ња њи хо вој се стри Ма ри, ка да се 1436. уда ва ла за сул та на. 
Сте фан је, од та да, био за др жан као та лац. Ка сни је му је при дру
жен Гр гур и су ро ва ка зна је из вр ше на, упр кос Ма ри ном по ку ша ју 
да је спре чи. У раз ме ни за ро бље ни ка, три го ди не ка сни је, осле пље
на бра ћа вра ће на су ро ди те љи ма. 

Де спот Ђу рађ умро је 1456. и у по ро ди ци је до шло до раз ми
мо и ла же ња око прав ца да ље по ли ти ке, од но сно осла ња ња на Тур ску 
или Угар ску. Од овог до ба чла но ви по ро ди це Бран ко вић ра зи ла зе 
се на раз не стра не и жи вот за вр ша ва ју у ту ђи ни. Гр гур је са се стром 
Ма ром, бив шом сул та ни јом, оти шао у Тур ску. Умро је на Све тој 
Го ри и као мо нах Гер ман са хра њен је у Хи лан да ру.18 Ма ра је од 
но вог сул та на, свог па стор ка Мех ме да Осва ја ча, до би ла двор и бо
га те по се де. Из у зет но је зна чај на по сво јој уло зи у ди пло ма ти ји, као 
и по не пре ста ном ста ра њу о све то го р ским ма на сти ри ма. Жи вот 
је за вр ши ла у Тур ској, 1487. го ди не.

Сте фан Бран ко вић упра вљао је Де спо то ви ном око го ди ну 
да на (1458–1459) за јед но са сво јом сна хом, де спо ти цом Је ле ном. 
Ка да је власт пре да та бо сан ском вла да ру Сте фа ну То ма ше ви ћу, 
био је при ну ђен да на пу сти Сме де ре во. Ти ме је за по че ла ду га и 
ту жна оди се ја овог не срећ ног чо ве ка.19 Син бо га тог вла да ра, са да 
осле пљен и без др жа ве, али и без сред ста ва, по чео је да лу та по 
окол ним зе мља ма. Бо ра вио је у Бу ди му, Ду бров ни ку, а за тим оти
шао у Ал ба ни ју. Та мо се оже нио Ан ге ли ном, из углед не по ро ди це 
ал бан ских хри шћа на Ари ја ни та. Због опа сно сти од Ту ра ка Ан ге
ли на и Сте фан су из Ал ба ни је оти шли у Ита ли ју, где су, у јед ном 
зам ку по ред Уди на, жи ве ли у оску ди ци све до 1476. го ди не, кад 
је Сте фан умро. 

Из бе глич ки пут пре шла је и де спо ти ца Ан ге ли на Бран ко вић, 
нај пре са Сте фа ном, ка да је из Ал ба ни је оти шла у Ита ли ју. Ту је 
бо ра ви ла и на кон ње го ве смр ти. Због на си ља окол них ве ли ка ша 
мо ра ла је да на пу сти свој по сед, та ко да је са си но ви ма до шла у 
Беч, код ца ра Фри дри ха III. По сле смр ти Ву ка Гр гу ре ви ћа Бран ко
ви ћа, краљ Ма ти ја по звао је Ан ге ли ну да са си но ви ма до ђе у Срем. 
Ту им је, 1486. го ди не, усту пио по се де, у за ме ну за вој ну слу жбу. 
Ан ге ли нин ста ри ји син Ђор ђе је, на кон де се так го ди на де спо то
ва ња, на пу стио све тов ни жи вот и по стао мо нах Мак сим. У Кар
ло вач ком ро до сло ву, ко ји је са ста вљен по чет ком ше сна е стог ве ка, 

18 М. Спре мић, Бран ко ви ћи у исто ри ји и пре да њу, 334.
19 Ђу ро То шић, „По сљед ња бо сан ска кра љи ца Ма ра (Је ле на)”, Збор ник 

за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не, 3, Бе о град 2002, 35. 
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на ве де но је да се за мо на шио у цр кви Све тог Лу ке у Ку пи но ву, нај
ве ро ват ни је из ме ђу 1497. и 1499. го ди не.20 Про у ча ва о ци ове те ме 
сла жу се да се он на овај чин од лу чио по узо ру на Све тог Са ву. И 
ка сни ја де лат ност вла ди ке Мак си ма на пла ну цр кве не ор га ни за
ци је, уз из ра же ну кти тор ску ак тив ност и не го ва ње кул то ва, ука
зу је на на ста вак не ма њић ких тра ди ци ја.

Из не над на смрт де спо та Јо ва на Бран ко ви ћа 1502. го ди не иза
зва ла је ве ли ке про ме не у жи во ту по ро ди це – угар ски краљ је за 
но вог де спо та Ср ба у Сре му по ста вио Ива ни ша Бе ри сла ви ћа, за 
ко га се уда ла Је ле на, Јо ва но ва удо ви ца. Ива ни шу су при па ли и 
до та да шњи по се ди Бран ко ви ћа, та ко да је за Ан ге ли ну и Мак си ма 
не ми нов но усле дио но ви пе ри од из гнан ства. Уто чи ште су на шли 
у Вла шкој, код вој во де Ра ду ла IV (1495–1508). Јак ути цај срп ске 
кул ту ре, пи сме но сти и ар хи тек ту ре, ина че, жи во се осе ћа код Ру
му на по чев од че тр на е стог ве ка.21 Срп ско при су ство при мет но је 
у и ли те ра ту ри, штам пар ству и цр кве ном жи во ту, као и пре ко бра
ко ва и ути ца ја у дру штву уоп ште.22 Ак тив но сти вла ди ке Мак си ма, 
ко ји је по стао вла шки ми тро по лит, до дат но су осна жи ле ове кул
тур не ве зе. Ње гов по себ но ва жан до при нос Ру му ни ма пред ста вља 
осни ва ње ћи ри лич ке штам па ри је, за ко ју се ми сли да се на ла зи ла 
у Тр го ви шту или у ма на сти ру Сна го ву код Бу ку ре шта. Са свим је 
мо гућ но да је упра во вла ди ка Мак сим за слу жан за до во ђе ње је ро
мо на ха Ма ка ри ја, по зна тог из штам па ри је Цр но је ви ћа, у Вла шку. 
Мак сим је Ма ка ри ја мо гао упо зна ти у Ве не ци ји, где је пу то вао у 
ди пло мат ску ми си ју у име бра та Јо ва на, да би по тра жио са ве зни
ке за бор бу про тив Ту ра ка. Ђор ђе Сп. Ра до ји чић прет по ста вио је 
да је Мак сим, до во де ћи Ма ка ри ја, пр во бит но на ме ра вао да осну
је штам па ри ју у Сре му.23 Овај план ни је се мо гао ре а ли зо ва ти због 
смр ти де спо та Јо ва на и до ла ска на власт Ива ни ша Бе ри сла ви ћа. 
Уко ли ко је ова прет по став ка тач на, зна чи ло би да се „у Сре му, у 
да на шњој Вој во ди ни, те жи ло (...) за штам па ри јом још на по чет ку 
XVI ве ка, мно го пре срп ских зах те ва за штам па ри ја ма из вре ме на 
Ар се ни ја III и доц ни је”.24

20 Ду шан ка Ди нић Кне же вић, „Срем ски Бран ко ви ћи”, Ис тра жи ва ња, 
IV, Но ви Сад 1975 35. 

21 Вла ди мир Ћо ро вић, Исто ри ја Ју го сла ви је, На род но де ло, Бе о град 1933, 
268.

22 I. Bărbulescu, Re la ti ons des Ro u ma ins avec les Ser bes, les Bul ga res, les 
Grecs et la Cro a tie en li a i son avec la qu e sti on macédoro u ma i ne, Iaşi 1912, 202–233.

23 Ђ. С. Р[адојичић], „Ма ка ри је ’од Цр не Го ре’ (око 1463 – по сле 1533)”, 
Би о граф скоби бли о граф ски лек си кон ју го сло вен ских пи са ца, оглед на све ска, 
Но ви Сад 1962, 15.

24 Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Две ста ре срп ске ру ко пи сне књи ге из Вој во ди не”, 
Би бли о те кар, 3–4, Бе о град 1956, 183.
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Мак си мо ва ди пло мат ска уло га у Вла шкој до шла је до из ра
жа ја при ли ком из ми ре ња вла шког вој во де Ра ду ла и мол дав ског 
вој во де Бог да на 1507. го ди не.25 Пре ма хро ни ча ру Гри го ри ју Уре кеу 
(око 1640), Мак сим их је та да од су ко ба од вра тио ре чи ма да су обо
ји ца хри шћа ни и ро ђа ци.26 Ка да је на вла шки пре сто, на кон вој во де 
Ра ду ла, сту пио вој во да Мих на, на сту пи ло је не по вољ но раз до бље 
за вла ди ку Мак си ма. Но ви вла дар ни је му био на кло њен и Мак сим 
је ис ко ри стио при ли ку да се не вра ти у Вла шку, на кон јед ног бо рав
ка у Бу ди му. Сма тра се да је то би ло око 1509. го ди не.27 Та ко је по
но во до спео у Срем, где је, као бе о град скосрем ски ми тро по лит, 
умро 1516. го ди не. 

Тре ба под се ти ти на чи ње ни цу да је де спот ска по ро ди ца са 
со бом стал но но си ла мо шти де спо та Сте фа на Бран ко ви ћа, ко је су 
из Ита ли је до не ли у Ку пи но во. За јед но с мо шти ма де спо та Јо ва на 
пре не ли су их у Вла шку, по том по но во у Срем, у но во по диг ну ти 
ма на стир Кру ше дол. Та мо су мо шти свих при пад ни ка ове по ро
ди це до жи ве ле исту суд би ну као и мо шти Све тог Са ве 1594 – спа
ли ли су их Тур ци, по сле бит ке код Пе тро ва ра ди на 1716.

И по ро ди ца Ла за ра Бран ко ви ћа, тре ћег си на де спо та Ђур ђа, 
има ла је из бе глич ку суд би ну. Ла зар се 1446. го ди не оже нио Је ле
ном Па ле о лог, кћер ком То ме Па ле о ло га, де спо та Мо ре је. Већ у сле
де ћој де це ни ји Је ле на је, на кон Ла за ре ве смр ти и па да Де спо то ви
не, кре ну ла на сво је из га нич ко пу то ва ње. Скло ни ла се у Бо сну, не ко 
вре ме про ве ла је у Ду бров ни ку, а он да пре шла код сво јих ро ди те ља 
на Крф.28 Умр ла је 1473. у јед ном ма на сти ру на Сан та Ма ври (Леф
ка ди), као мо на хи ња Хи по мо на.

Нај ста ри ја кћи Је ле не и де спо та Ла за ра Бран ко ви ћа, Ма ра, 
уда ла се за бо сан ског кра ље ви ћа Стје па на То ма ше ви ћа ка да је 
има ла два на ест го ди на. Ни је јој би ло ни пу них ше сна ест ка да је 
из гу би ла и му жа и кра ље ви ну.29 Та ко је ова по след ња бо сан ска 
кра љи ца 1463. го ди не за по че ла сво је де це ни ја ма ду го лу та ње по 
ра зним зе мља ма.30 Оти шла је нај пре у Хр ват ску, по том код сул
та на на Пор ту, где је до би ла го ди шњу по моћ. Не тре ба за бо ра ви ти 
да су у Тур ској та да жи ве ле ње не две тет ке, бив ша сул та ни ја Ма ра 

25 St. Stefăncescu, „Éléments no bi li a i res bal ka ni qu es éta blis en Va lac hie à la 
fin de XVе siè cle”, Re vue Ro u ma i ne d’Hi sto i re, To me VI II, № 5, Bu cu reşti  1969, 892. 

26 Ра до слав Пе ро вић, „Ве сти о Ср би ма у ру мун ским ле то пи си ма”, пре штам
па но из Брат ства, XXXII, б. и., Бе о град 1941, 8.

27 Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Срп скору мун ски од но си XIV –XVII ве ка”, Го ди
шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 1, Но ви Сад 1956, 18.

28 Исто, 98.
29 Ила ри он Ру ва рац, „Дви је бо сан ске кра љи це”, Збор ник Ила ри о на Ру вар ца 

– ода бра ни ис то ри ски ра до ви, све ска I, спре мио за штам пу Н. Ра дој чић, Бе о град 
1934, 461.

30 Ђ. То шић, По сљед ња бо сан ска кра љи ца Ма ра (Је ле на), 41.



Бран ко вић и ње на ро ђе на се стра Ка та ри на Кан та ку зи на. Ка та ри на 
се, као удо ви ца гро фа Ул ри ха Цељ ског, на шла у те шком по ло жа ју 
ка да су на има ња Цељ ских по че ли пра во да по ла жу и Хаб збур зи 
и ра зни дру ги ве ли ка ши. Због то га је она свој пе ри од лу та ња за вр
ши ла код сво је се стре у Тур ској, где је умр ла, ве ро ват но 1491. Из
гле да да се Је ле ни на кћер Ма ра, по сле 1498, пре се ли ла из Ца ри гра
да код свог уја ка Ма ној ла Па ле о ло га у тра киј ску област.31

Ма ри на се стра Ми ли ца Бран ко вић уда ла се 1463. го ди не за 
Ле о нар да III То ко, ла тин ског де спо та јон ских остр ва. „У тре нут ку 
скла па ња сво га бра ка, Ми ли ца је већ че ти ри го ди не – тре ћи ну сво
га до та да шњег жи во та – про ве ла са мај ком у из бе гли штву ко је их 
је од Ср би је, пре ко Угар ске, Бо сне, мо гу ће Пе ло по не за, а ве ро ват но 
и Кр фа и Ан ко не, до ве ло у Ду бров ник.”32 Ова прин це за без до мо
ви не33 умр ла је, ве ро ват но на по ро ђа ју, већ 1464. го ди не. Је ри на, 
тре ћа кћи де спо та Ла за ра и Је ле не, уда ла се за Јо ва на Ка стри о та, 
Скен дер бе го вог си на. Жи вот су за вр ши ли у Ита ли ји, где су се њи
хо ви по том ци аси ми ло ва ли.34

Бран ко ви ћи су се, да кле, у те шким вре ме ни ма, пред Тур ци ма 
или скла ња ли на раз ли чи те стра не, или им се свим си ла ма су прот
ста вља ли, као што је то, у ви ше на вра та, чи нио де спот Ђу рађ. Оно 
што на ро чи то обе ле жа ва ње го ве по том ке, по след ње, срем ске Бран
ко ви ће, је сте ве за ност за тра ди ци ју, ко ја им је очи глед но би ла ка ко 
по твр да иден ти те та, та ко и за лог оп стан ка. Без об зи ра на про ме не 
др жа ва, по ли тич ких при ли ка и лич них окол но сти, она је за њих 
оста ла је ди на ду хов на вер ти ка ла.

То се нај бо ље ви ди у по ве ља ма ко је су де спо ти Ђор ђе и Јо ван, 
с мај ком Ан ге ли ном, из да ва ли све то гор ским ма на сти ри ма. Иа ко 
ро ђе ни у ту ђи ни, од мах по до ла ску у Срем, та да угар ску зе мљу, 
1486. го ди не из да ли су по ве љу Хи лан да ру. Ис ту пи ли су као ње
го ви кти то ри, по пут сво јих слав них пре да ка Не ма њи ћа, ве зу ју ћи 
се та ко за до ба са мо стал не и успе шне др жа ве. Вла ди ка Мак сим 
Бран ко вић био је нај пре „де спот без де спо то ви не”, по том ду хов ни 
по гла вар срп ског на ро да у Угар ској. Иа ко је пр ви пут сти гао у Срем 
као већ од ра стао чо век, он је, за јед но са мај ком и бра том, у знат но 
из ме ње ним окол но сти ма и са знат но скром ни јим сред стви ма, пра
тио до бро по зна ти обра зац не ка да шњих вла да ра. По ма гао је све то
гор ске ма на сти ре, не го вао све ти тељ ске кул то ве, осни вао ма на сти
ре по Фру шкој го ри, бри нуо о књи жев ном на сле ђу. 

31 Исто, 51, 58.
32 На да Зе че вић, „Пр ви брак де спо та Ле о нар да III То ко”, Збор ник ра до ва 

Ви зан то ло шког ин сти ту та, XLI II, Београд 2006, 158.
33 Исто, 160.
34 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, 552.
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На осно ву са чу ва них ру ко пи са мо же се го во ри ти о обим ној 
пре пи си вач кој де лат но сти у до ба вла ди ке Мак си ма, да кле у вре ме
ну ко је је прет хо ди ло ду гој тур ској оку па ци ји. По ред бо го слу жбе них 
спи са, на пи сан је но ви круг тек сто ва – жи ти ја и слу жби по све ће них 
упра во срем ским Бран ко ви ћи ма. Уз не го ва ње кул то ва све ти те ља 
из ра ни јих ди на сти ја Не ма њић и Ла за ре вић, на ро чи то је зна чај но 
ус по ста вља ње но вих, на че лу са но вом све то род ном ди на сти јом 
Бран ко вић. Та ко је по стиг нут кон ти ну и тет, у сми слу ду хов ног је
дин ства са прет ход ним пе ри о дом и све то сав ском тра ди ци јом, што 
је би ло кључ но за очу ва ње иден ти те та срп ског на ро да у Угар ској.* 

* Предавање поводом 500. годишњице смрти Ђорђа (Максима) Бранковића 
одржано у Матици српској, 15. новембра 2016. го ди не.




