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ДРА ГАН ТУ БИЋ

МАК СИМ БРАН КО ВИЋ У „СРП СКОМ  
БИ О ГРАФ СКОМ РЕЧ НИ КУ”

У Ма ти ци срп ској, нај ста ри јој ин сти ту ци ји кул ту ре, књи жев
но сти и на у ке код Ср ба, ра ди се на ци о нал на ен ци кло пе диј ска пу
бли ка ци ја и јед на од ка пи тал них пу бли ка ци ја у обла сти кул ту ре 
у Ср би ји, Срп ски би о граф ски реч ник. Овa спе ци ја ли зо ва на ен ци
кло пе ди ја са др жи би о гра фи је, тј. нај бит ни је по дат ке о жи во ти ма 
и де ли ма зна ме ни тих и ис так ну тих Ср ба, али са др жи и жи во то
пи се ма ње по зна тих или го то во не по зна тих љу ди ко ји су кре и ра
ли и об ли ко ва ли на шу на ци о нал ну исто ри ју. Та ко ђе, у Реч ни ку су 
за сту пље не и би о гра фи је при пад ни ка дру гих на ро да ко ји су, би ло 
по зи тив но и ства ра лач ки, или пак не га тив но и ру ши лач ки, у знат
ни јој ме ри ути ца ли на исто риј ску суд би ну срп ског на ро да. 

Ова кве ви ше том не пу бли ка ци је су код ве ћи не евр оп ских на
ци ја већ за вр ше не. Сти цај исто риј ских окол но сти хтео је да ми с 
овим по слом ока сни мо, али то ни ка ко не по ти ре нео п ход ност и 
зна чај из ра де јед не ова кве еди ци је.

Ини ци ја ти ва за по кре та ње про јек та да та је у Ма ти ци срп ској 
још по чет ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, а за слу га за 
из но ше ње ове иде је пред ме ро дав не Ма ти чи не ор га не при па да 
исто ри ча ру проф. др Алек сан дру Фо ри шко ви ћу.

То ком ви ше де це ниј ског ра да на при ку пља њу по да та ка за Реч
ник екс цер пи ра но је пре ко 1.000 пу бли ка ци ја. Пре ма па жљи во из ра
ђе ним кри те ри ју ми ма фо р ми ран је Азбуч ник Срп ског би о граф ског 
реч ни ка од око 25.000 лич но сти из свих обла сти људ ског де ло ва ња, 
и то од пр вих по ме на срп ског име на и уте ме ље ња срп ске др жав но
сти у VIII веку, па до лич но сти ко је су оства ри ле не ко зна чај ни је 
жи вот но де ло за кључ но са 1945. го ди ном. Све би о гра фи је при сти
гле у Ре дак ци ју пре гле да ју ре дак тор, уред ни ци стру ка и епо ха, 
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као и глав ни уред ник. Не ве ли ки опе ра тив ни тим про фе си о нал них 
струч них са рад ни ка ко ји је ан га жо ван на ор га ни за ци ји из ра де ове 
ен ци кло пе ди је ус пео је да од 2004. до 2015. го ди не об ја ви шест то
мо ва Срп ског би о граф ског реч ни ка. Спрам при ли ка и на ви ка ко је 
вла да ју у на шем дру штву и на уч ној за јед ни ци, као и оби ма по сла, 
овај тем по об ја вљи ва ња мо же се сма тра ти ре корд ним. По ме ну тих 
шест то мо ва са др же пре ко 10.500 би о гра фи ја, а ре зул та ти ра да из
ло же ни су на ви ше од 5.000 стра ни ца. На би о гра фи ја ма је ра ди ло 
пре ко 1.000 са рад ни ка. Ни је дан про је кат у Ре пу бли ци Ср би ји ни је 
оку пио ова ко ве ли ки број ис тра жи ва ча, ме ђу ко ји ма су, сем оних са 
про сто ра це ле Ср би је, при сут ни и на уч ни ци и струч ња ци из ино
стран ства. Им пре си ван број и ква ли тет ау то ра зна ча ја ни су пред
у сло ви да се је дан ова кав по сао из ве де на ни воу до стој ном Ма ти це 
срп ске.

Срп ски би о граф ски реч ник, ко ји је ака де мик Че до мир По пов 
ме то до ло шки вр ло ефект но и пре ци зно де фи ни сао као пе р со нал ну 
исто ри ју срп ског на ро да, по сво јој кон цеп ци ји пред ста вља ри зни
цу бри жљи во ис тра же них, до ку мен то ва них и кри тич ки про ве ре
них ин фор ма ци ја и ва жан је из вор за упо зна ва ње на ше и стра не 
јав но сти са срп ском исто ри јом и кул ту ром.

Би о гра фи ју Ђор ђа, од но сно Мак си ма, Бран ко ви ћа, де спо та и 
бе о град ског ми тро по ли та, за тре ћи том Срп ског би о граф ског реч
ни ка на пи сао је др Са ва Ву ко вић, епи скоп шу ма диј ски. Пре о све
ће ни вла ди ка Са ва био је је дан од нај бо љих по зна ва ла ца исто ри је 
Срп ске пра во слав не цр кве, по го то во узи ма ју ћи у об зир ин те лек
ту ал це ко ји де лу ју и ства ра ју у кру гу ове зна чај не и ува же не ин сти
ту ци је. Ђор ђе ва би о гра фи ја, за пра во, пред ста вља при ла го ђен и у 
не ко ли ко де та ља фак то граф ски не знат но до пу њен текст ко ји је 
об ја вљен у окви ру де ла истог ау то ра, под на сло вом Срп ски је рар си 
од IX до XX ве ка.

Сво је вре ме но до не том од лу ком уред ни ка епо хе, ака де ми ка 
Си ме Ћир ко ви ћа, и Уре ђи вач ког од бо ра, лич но сти сред њег ве ка 
у Срп ском би о граф ском реч ни ку уа збу ча ва не су, уз не ке ма ле из
у зет ке, под сво јим име ном, по што су у то дав но вре ме срп ска пре
зи ме на би ла не у ста ље на и ни је их увек мо гу ће по у зда но утвр ди ти. 
С дру ге стра не, у овом на шем слу ча ју дат је при о ри тет све тов ном 
име ну, па је у тре ћем то му под сло вом Ђ об ја вље на би о гра фи ја: 
Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић. Ка ко би се из бе гао по тен ци јал ни не
спо ра зум, у пе том то му под сло вом М на ла зи се упут ни ца Мак сим 
Бран ко вић, ко ја чи та о ца упу ћу је на ме сто где се на ла зи би о гра фи
ја ове лич но сти, тј. на сло во Ђ. По ред име на на ве де ног у по ме ну том 
об ли ку (Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић), у тзв. пр вом бло ку на ла зе 
се и ње го ве де лат но сти (де спот, ми тро по лит бе о град ски), а по том 
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по да ци о ро ђе њу (Бел гра до код Уди на, Ита ли ја, 1462) и по да ци о 
смр ти (ман. Кру ше дол, 18. I 1516).

Да ље, у тек сту са ме би о гра фи је сто ји да је Ђор ђе био син сле
пог де спо та Сте фа на Бран ко ви ћа и Ан ге ли не, ћер ке ал бан ског ве
ли ка ша Ђор ђа Ари ја ни та Ком ни на. Де тињ ство је са ро ди те љи ма 
про вео у зам ку Бе о град (Бел гра до) у Фур ла ни ји, где је ра стао окру
жен пра во слав ним мо на си ма. По сле смр ти Ву ка Гргурeвића, на 
по зив ма ђар ског кра ља Ма ти је Кор ви на са мај ком и бра том Јо ва
ном до шао је 1486. у Срем, где је по ста вљен за срп ског де спо та. У 
по сед је до био гра до ве Ку пи ник, Бер ка со во и Слан ка мен, као и 
ме ста ко ја су пот па да ла под те гра до ве. Пре сто ни цу је по ста вио 
у гра ду Ку пи ни ку, где је са мај ком по ди гао цр кву Св. Лу ке, у ко јој 
су по ло же не мо шти ње го вог оца. Сле де ће го ди не Ма ти ја Кор вин га 
је оже нио Иза бе лом, ро ђа ком ма ђар ске кра љи це Бе а три че из ара
гон скона пуљ ске ди на сти је. Брак ни је био ду гог ве ка и убр зо је 
ра ста вљен. Од 1493. био је де спот на по ре до са бра том Јо ва ном. Сле
де ће го ди не они су ра то ва ли про тив сла вон ског хер це га Ло вре, ко
јем су пре о те ли Срем ску Ми тро ви цу. Као де спот по ма гао је об но ву 
и одр жа ва ње пра во слав них цр ка ва и ма на сти ра. По ве љом ко ју је 
сам са ста вио оба ве зао се да ће са 500 злат ни ка го ди шње по ма га ти 
ма на стир Св. Па вла на Све тој Го ри. Из ме ђу 1497. и 1499. за ка лу
ђе рио се и узео мо на шко име Мак сим. У чин је ро ђа ко на и је ро мо
на ха ру ко по ло жио га је со фиј ски ми тро по лит Ка ле вит. На ме сту 
де спо та остао је брат му Јо ван. По сле бра то вље ве смр ти 1502. за
јед но са мај ком и мо шти ма бра та и оца оти шао је у Вла шку, где га 
је зба че ни ца ри град ски па три јарх Ни фон око 1505. хи ро то ни сао за 
епи ско па. То ком бо рав ка у Вла шкој ути цао је на сре ђи ва ње од но
са из ме ђу вла шког вој во де Ра ду ла и мол дав ског вој во де Бог да на. 
Осни ва ње пр ве штам па ри је за штам па ње сло вен ских цр кве них 
књи га у Вла шкој, у ко јој је ра дио мо нах Ма ка ри је из Цр не Го ре, 
ве зу је се за ње го во име. Вла шки вој во да га је 1508. по слао у ди пло
мат ску ми си ју у Бу дим, ода кле је оти шао у Срем и био име но ван 
за ар хи е пи ско па и ми тро по ли та бе о град ског. Са мај ком, ко ја се та
ко ђе за ка лу ђе ри ла, а уз по моћ вла шког вој во де Јо ва на На го ја, по
ди гао је ма на стир Бла го ве ште ња пре све те Бо го ро ди це (Кру ше дол) 
и ту сме стио мо шти сво га оца и бра та. По сле отва ра ња ње го ве гроб
ни це око 1523. мо на си ма на сти ра Кру ше до ла про гла си ли су ње га, 
ње го вог оца, бра та и мај ку за све ти те ље. Њи хо ве мо шти ле жа ле су 
у Кру ше до лу до 1716, ка да су Тур ци спа ли ли ма на стир. У пе пе лу 
су на ђе ни са мо по је ди ни де ло ви но гу и ру ку, ко ји се и да нас чу ва ју 
у ма на стир ској ри зни ци.

У Ре дак ци ји Срп ског би о граф ског реч ни ка ек цер пи ра њем по
да та ка из ра зних пу бли ка ци ја по да ци о Ђор ђу Бран ко ви ћу про на
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ђе ни су у пре ко три де сет би бли о граф ских је ди ни ца, а го ре по ме ну
та би о гра фи ја на пи са на је на осно ву сле де ће ли те ра ту ре: Алек са 
Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни; Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Ха гио
ло шки при ло зи о по след њим Бран ко ви ћи ма”, Гла сник ИДНС; Кон
стан тин Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба, I–II; Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Дед 
и унук”, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 138, књ. 390, св. 5 (но вем бар 
1962), 435–439; Ду шан По по вић, Ср би у Вој во ди ни, I–II; Срп ска 
пра во слав на цр ква 1219–1969. Спо ме ни ца о ау то ке фал но сти; Ду
шан Ка шић, Срп ски ма на сти ри у Хр ват ској и Сла во ни ји; Исто
ри ја срп ског на ро да, IV/2 и III/1 и Са ва [Вуковић], Срп ски је рар си 
од IX до XX ве ка.

Ова кав ко на чан об лик би о гра фи ја Ђор ђа (Мак си ма) Бран ко
ви ћа до би ла је у ју ну 2007. го ди не. Прет ход но је текст вла ди ке Са ве 
при пре мио ко ле га Бра ни слав По по вић, ре дак тор ски га је пре гле
да ла ко ле ги ни ца Та тја на Пив нич ки Дри нић, док су га уред нич ки 
ана ли зи ра ли ака де мик Си ма Ћир ко вић, уред ник за сред њи век и 
ака де мик Че до мир По пов као глав ни уред ник Срп ског би о граф ског 
реч ни ка.

О Ђор ђу се, на рав но, у знат ној ме ри го во ри и у би о гра фи ја ма 
лич но сти за ко је је ње го ва исто риј ска по ја ва не рас ки ди во ве за на, 
а то су ње го ва мај ка Ан ге ли на, о ко јој је пи сао ака де мик Си ма Ћир
ко вић, и брат Јо ван, чи ју би о гра фи ју као ау тор пот пи су је ака де мик 
Мом чи ло Спре мић. Оба ова тек ста су об ја вље на у пр вом то му Реч
ни ка. Сва ка ко, он ће би ти по ме нут и у жи во то пи су ње го вог оца Сте
фа на, ко ји ће би ти пу бли ко ван кроз не ку го ди ну у де ве том то му.

Сма тра мо да је овим сво јим ме стом у Срп ском би о граф ском 
реч ни ку Ђор ђе (Мак сим) Бран ко вић до био ду жну и од на ше ен ци
кло пе ди сти ке си гур но за слу же ну па жњу. Иа ко би из не ти текст мо
жда мо гао би ти про ши рен још по не ким би о граф ским де та љем и 
сва ка ко бо га ти ји у свом на уч ном апа ра ту, нај ва жни ји аспек ти ди
на мич ног и за ни мљи вог жи вот ног пу та Ђор ђа Бран ко ви ћа из не ти 
су у скла ду с тре нут ним до ме ти ма исто ри о гра фи је и на на уч но 
ве ри фи ко ва ним осно ва ма. Овим смо се на још је дан на чин, скром
но али до стој но, оду жи ли ча сној успо ме ни на све те срем ске Бран
ко ви ће.* 

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




