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С ВЕ Т О СА В С К И  Т Е М АТ

СВЕ ТЛА НА ТО МИН

СРЕМ СКИ БРАН КО ВИ ЋИ – НА СТА ВЉА ЧИ  
СВЕ ТО САВ СКЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ1

СА ЖЕ ТАК: Срем ски Бран ко ви ћи су кроз по ве зи ва ње са осни
ва чи ма ди на сти је и цр кве, Све тим Си ме о ном и Све тим Са вом, 
сна жно под вла чи ли иде ју кон ти ну и те та и сво јим де ло ва њем по
твр ђи ва ли се као на ста вља чи не ма њић ких тра ди ци ја. Њи хо ва ве
за са Не ма њи ћи ма на гла ше на је не са мо у култ ним спи си ма – на 
те мат ском и из ра жај ном пла ну, не го и на фре ска ма и ико на ма. Иду
ћи при ме ром Све тог Са ве, де спот Ге ор ги је, по то њи вла ди ка Мак
сим Бран ко вић, при мио је мо на шки чин, по том је, као и Све ти 
Са ва, по стао ви со ки цр кве ни до сто јан стве ник, ор га ни за тор ду хов
ног жи во та, кти тор и све ти тељ. Сла вље њем срем ских Бран ко ви
ћа Ср би у Угар ској су, у знат но из ме ње ним исто риј ским при ли ка
ма, на ста ви ли да по пу ња ва ју сво ју све ти тељ ску по вор ку, а упра во 
то не го ва ње све ти тељ ских кул то ва пред ста вља ло је до каз о вер
ском иден ти те ту и кон ти ну и те ту. На кон про па сти сред њо ве ков не 
др жа ве ма на сти ри Фру шке го ре по ста ли су но ва сре ди шта оку
пља ња, у ко ји ма се чу ва ла тра ди ци ја и оства ри ва ло ду хов но је дин

1 У са ста вља њу Све то сав ске бе се де ко ри сти ла сам сле де ће сво је ра до ве, 
у ко ји ма је на ве де на и сва ко ри шће на ли те ра ту ра: „Мо тив игра ња пред мо шти ма 
у спи си ма о срем ским Бран ко ви ћи ма”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик, 50/1–2, Но ви Сад 2002, 71–79; Вла ди ка Мак сим Бран ко вић, Пла то не ум, 
Но ви Сад 2007; „Па ра ле ла вла ди ка Мак сим – све ти Са ва у срп ској сред њо ве ков
ној књи жев но сти”, Збор ник син хро ниј ско и ди ја хро ниј ско из у ча ва ње вр ста у 
срп ској књи жев но сти, Фи ло зоф ски фа кул тет – Днев ник, Но ви Сад 2007, 81–92; 
„Вла ди ка Мак сим Бран ко вић као Но ви Јо а саф. О све то сав ском узо ру кру ше дол
ског жи во пи са”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, 60/2, 2012, 307–322 
(пре штам па но: Фру шка го ра у књи жев но сти, збор ник ра до ва, Фи ло зоф ски фа
кул тет, Но ви Сад 2013, 61–81); „Ти по ло ги ја чу да у спи си ма о срем ским Бран ко
ви ћи ма”, Фру шка го ра у књи жев но сти, збор ник ра до ва, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Но ви Сад 2013, 45–59.
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ство, што по ка зу је да не ма пре ки да у основ ном то ку кул тур них на
сто ја ња. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Све ти Са ва, вла ди ка Мак сим, Кру ше дол, 
култ ни спи си, Вар ла ам и Јо а саф.

Срем ски Бран ко ви ћи би ли су по том ци де спо та Ђур ђа Бран
ко ви ћа и де спо ти це Ири не (Је ри не) Кан та ку зин – реч је о осле пље
ном де спо ту Сте фа ну (†1476), ње го вој же ни Ан ге ли ни (†1516/17. или 
1520) и њи хо вим си но ви ма де спо ту Ге ор ги ју, по то њем вла ди ци 
Мак си му (†1516) и де спо ту Јо ва ну (†1502). 

Исто ри ча ри књи жев но сти скре та ли су па жњу на по ду дар ност 
у ак тив но сти ма из ме ђу вла ди ке Мак си ма и Све тог Са ве, али и ши ре, 
из ме ђу срем ских Бран ко ви ћа и Не ма њи ћа, об ја шња ва ју ћи је слич
ним те жња ма и про гра мом, иа ко у пот пу но из ме ње ним усло ви ма. 
Још је Мла ден Ле ско вац за па зио да оно што су Не ма њи ћи – Сте фан 
Не ма ња, Све ти Са ва, Сте фан Пр во вен ча ни и, ка сни је, ње го ви на
след ни ци – ра ди ли у сред њо ве ков ној Ср би ји, кроз то ли ке де це ни је 
са успе хом, у ду гом и ни чим не пре ки ну том кон ти ну и те ту ја ке на
ци о нал не тра ди ци је и сна жне др жав не ор га ни за ци је, то исто су, у 
при ли ка ма да ле ко те жим, на про сто ру бес крај но ма њем, сред стви
ма знат но скром ни јим, у гра ни ца ма не ко ли ко бр зих и не срећ них 
де це ни ја, ра ди ли и по след њи срем ски де спо ти: и они су во ле ли 
књи жев ност и не го ва ли је, и они су осни ва ли ма на сти ре и ка лу
ђе ри ли се, и њих је цр ква ка но ни зо ва ла. 

За де спо ти цу, по том мо на хи њу Ан ге ли ну Бран ко вић и ње ног 
ста ри јег си на вла ди ку Мак си ма ре че но је да су ожи ве ли у Сре му, 
по себ но у Кру ше до лу, тра ди ци о нал ну по бо жност срп ских вла да ра 
и вла сте ле и, с њом, ону ду хов ну кул ту ру ко ју су не ка да не го ва ли 
Не ма њи ћи. Ма на сти ри на Фру шкој го ри пре у зе ли су исто риј ску 
ми си ју на ста вља ча све то сав ског пра во сла вља и по ста ли сре ди шта 
ду хов ног жи во та. У тим но вим цен три ма кул тур не де лат но сти на
кон па да сред њо ве ков не др жа ве про грам ски се на гла ша вао кон ти
ну и тет са прет ход ним пе ри о дом, та ко да је не го ва ње тра ди ци је и 
оства ри ва ње ду хов ног је дин ства мо гућ но пра ти ти ка ко у књи жев
но сти, та ко и у ико но гра фи ји. 

Да пре ки да у основ ном то ку кул тур них на сто ја ња за пра во и 
не ма, од но сно да Ср би у Угар ској те же на став ку не ма њић ких тра
ди ци ја, по ка зу ју мно го број ни при ме ри.

Је дан у ни зу упе ча тљи вих при ме ра ве зи ва ња за све то сав ски 
узор је сте по ја ва Вар ла а ма и Јо а са фа на зи до ви ма кру ше дол ског хра
ма. Ин диј ски ца ре вић Јо а саф лик је из чу ве ног сред њо ве ков ног де ла 
ко је се нај че шће жан ров ски озна ча ва као жи ти је или ро ман, а ста
рац Вар ла ам био је ње гов ду хов ни учи тељ. Иду ћи за Вар ла а мо вим 
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хри шћан ским по у ка ма, Јо а саф је на пу стио двор и све тов ни жи вот 
и по стао мо нах, ка сни је је за њим до шао ње гов отац, цар Аве нир. 
Глав на ми сао жи ти ја о Вар ла а му и Јо а са фу је сте гло ри фи ка ци ја 
мо на шког пу сти њач ког жи во та, на пу шта ње бо гат ства ово га све та 
ра ди уз ди за ња у вр ли на ма, а Јо а са фо ва од лу ка да оста ви зе маљ ско 
цар ство и све све тов но пре ра сла је у обра зац јед ног ти па иде ал ног 
хри шћа ни на. 

 Све том Са ви мо ра ла је би ти до бро по зна та при ча о ду хов
ни ку, стар цу Вар ла а му и ње го вом след бе ни ку, ца ре ви ћу Јо а са фу, 
на ро чи то не го ва на на Све тој Го ри, ода кле је он, уо ста лом, и сти
гао у Сту де ни цу. Упра во у Сту де ни ци, у вре ме игу ма но ва ња Све
тог Са ве и по ње го вој же љи, на сли кан је Јо а саф, за јед но са сво јим 
учи те љем, ста р цем Вар ла а мом. То је би ло 1208/9. го ди не. Од лу чу
ју ћу уло гу Све то га Са ве у ода би ра њу сли кар ског про гра ма за Сту
де ни цу ода је ме сто сли ка ња Вар ла а ма и Јо а са фа – при ка за ни су 
уз сам игу ман ски пре сто. До вре ме на Сту де ни це они ни су би ли 
при ка зи ва ни у пра во слав ним цр ква ма, а њи хо ве пред ста ве у хра
мо ви ма рет ке су, све до че тр на е стог ве ка. Још је дан до каз да се око 
сту де нич ког сли кар ства ста рао упра во Све ти Са ва је сте нат пис на 
пр сте ну ку по ле: „И ме не ра бо тав ша го по ме ни те Са ву гре шна го.” 

У Сту де ни ци Вар ла ам и Јо а саф, пре ко тек сто ва ис пи са них на 
раз ви је ним сви ци ма, ко је обо ји ца др же у ру ка ма, раз го ва ра ју. Не ма 
сум ње да су ре чи на сви ци ма де ло Све тог Са ве, ко ји је за Вар ла а ма 
иза брао по у ку: „Че до Јо а са фе, оста ви тро шно цар ство и при мив ши 
крст по ђи за Хри стом”, а за прин ца Јо а са фа од лу ку: „Све ово оста
вих и сле дим вла ди ку Хри ста да бих до био оно што же лим.” Сли ка, 
да кле, при ка зу је мо ме нат Јо а са фо ве од лу ке да оде у пу сти њу.

По зна ва ње Вар ла а ма и Јо а са фа код Ср ба пра ти се од три на
е стог ве ка, ка да је на стао и пре вод овог де ла. По то њи срп ски вла
да ри би ли су упо ре ђи ва ни с Јо а са фом, а њи хо ви ду хов ни учи те љи 
с Вар ла а мом, та ко да је при мер из Варлаамa и Јоасафa, ка ко га је 
про ту ма чио Све ти Са ва, слу жио на по љу вла дар ске иде о ло ги је у 
до ба Не ма њи ћа као ви со ки иде ал. То што је ве ћи на вла да ра из ло зе 
Не ма њи ћа за вр ша ва ла свој жи вот ни пут огр ну та ра сом ни је би ло, 
ка ко се чи ни, без схва та ња о са вр ше ном вла да ру, пре у зе тог из при
ме ра о ца ре ви ћу Јо а са фу. Тач но је при ме ће но, та ко ђе, да се, на дах
ну та уче но шћу Све то га Са ве и афир ми са на ње го вим ау то ри те том, 
оба ве за вла да ра да де лу је као Но ви Јо а саф за др жа ла и опле ме њи
ва ла по ли тич ку иде о ло ги ју бу ду ћих но си ла ца кру не. 

По зна то је да су се срп ски вла да ри, по чев од кра ја два на е стог 
до по чет ка че тр на е стог ве ка, мо на ши ли. Сва ки од ла зак у ка лу ђе ре 
не ка да шњих прин че ва и вла да ра бе ле жен је као осо би ти под виг, 
бу ду ћи да је реч о по бе ди трај ног на че ла над про ла зним, веч ног 



229

над зе маљ ским. Овај оби чај пре ки нут је по чет ком че тр на е стог ве ка 
и ви ше се ни је об но вио у до ба тра ја ња сред њо ве ков не др жа ве. Из
у зе так пред ста вља по след њи из да нак Не ма њи ћа, син по лу бра та 
ца ра Ду ша на – цар Јо ван Урош из Те са ли је, ко ји је по шао тра гом 
осни ва ча ди на сти је – узео је мо на шко име Јо а саф, по и сто ве ћу ју ћи 
сво ју суд би ну са ин диј ским ца ре ви ћем.

Да се свест о пу сти ња ку Ва р ла а му и ца ре ви ћу Јо а са фу ко ји га 
сле ди на Хри сто вом пу ту по сто ја но учвр сти ла у срп ској сре ди ни 
по ка зу је и чи ње ни ца да су се сце не са овом дво ји цом све тих, слич
не оној у Сту де ни ци, сли ка ле у по то њим хра мо ви ма: Ми ле ше ви 
око 1235, Ра ва ни ци око 1387, при пра ти Пећ ке па три јар ши је 1561, 
Све том Ни ко ли у Ду бо чи ци код Пље ва ља 1565, при пра ти Гра ча
ни це 1570, Мо ра чи 1574, 1577/78, Ни кољ цу у Би је лом По љу се дам
де се тих го ди на ше сна е стог ве ка, Све тој Тро ји ци код Пље ва ља 
1592. и 1594/95, До бри ло ви ни на Та ри око 1613. и дру где. 

За мо на ше ни вла да ри сли ка ни су као но ви Јо а са фи, у ра си и 
са кру ном на гла ви. По пут Си ме о на Не ма ње у Сту де ни ци, краљ 
Ми лу тин, иа ко све тов њак, у Гра ча ни ци је при ка зан ис под пор
тре та Вар ла а ма и Јо а са фа. Та тра ди ци ја на ста ви ла се по ло ви ном 
ше сна е стог ве ка, ка да су у Кру ше до лу два пу та на сли ка ни Вар ла ам 
и Јо а саф. До след ност овог мо де ла вла дар ског мо на ше ња да кле, 
по твр ђе на је још у јед ном слу ча ју, и то у вре ме ка да са мо стал на 
др жа ва ви ше не по сто ји – реч је о од ла ску у ма на стир де спо та 
Ге ор ги ја Бран ко ви ћа, бу ду ћег вла ди ке Мак си ма. Он је сва ка ко био 
цен трал на лич ност код Ср ба у Угар ској кра јем пет на е стог и по
чет ком ше сна е стог ве ка. Син сле пог де спо та Сте фа на Бран ко ви ћа 
и Ан ге ли не, на кон што је де тињ ство и мла дост про вео у Ита ли ји, 
до шао је у Срем, до био до сто јан ство де спо та и по се де од угар ског 
кра ља. Иа ко је био ти ту лар ни угар ски де спот, са ја сно од ре ђе ним 
за да ци ма као и оста ли ве ли ка ши, у очи ма сво јих су на род ни ка и 
он и ње гов брат Јо ван пред ста вља ли су пра ве на ста вља че др жа ве 
Не ма њи ћа и Бран ко ви ћа. 

На кон пе ри о да де спо то ва ња, Ге ор ги је се за мо на шио, узев ши 
име Мак сим, нај ве ро ват ни је из ме ђу 1497. и 1499. го ди не. 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. О овом угле да њу не би се мо гло го во ри ти да је Мак
сим остао оби чан мо нах или ис по сник, али он је сте као нај ви ше 
цр кве но зва ње и по све тио се ор га ни за ци ји и ја ча њу срп ске цр кве 
у Угар ској. Овај аспект ње го вог ра да за пра во пред ста вља на ста вак 
све то сав ске иде је о са мо стал но сти цр кве не ор га ни за ци је.

Ка да се по сма тра це ло куп на ак тив ност вла ди ке Мак си ма на 
кул тур ном и ду хов ном пла ну, при род но се ус по ста вља па ра ле ла 
с Не ма њи ћи ма, у пр вом ре ду са Све тим Са вом и Све тим Си ме о ном. 
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Свест о исто вет но сти де лат но сти вла ди ке Мак си ма и Све тог Са ве, 
уо ста лом, при су тна je у култ ним спи си ма по све ће ним Све том Мак
си му и оста лим срем ским Бран ко ви ћи ма.

Не по зна ти са ста вљач Слу жбе Све том Мак си му Бран ко ви ћу 
ње го во на пу шта ње цар ства зе маљ ског при ка зао је упра во у све тло
сти угле да ња на не ма њић ку тра ди ци ју:

Сви ма по дра жа ва ше пре ци ма сво јим, све ти те љу,
Си ме о ну пре по доб ном и Са ви све ште ном,
јер они цар ство оста ви ше
и ту ђин ство ва ти из во ле ше...
те бе, пре по доб ни Мак си ме, са сел ни ка има ју ћи, 
са њи ма ца ру јеш у не бе ском цар ству. 

У кру ше дол ском хра му Вар ла ам и Јо а саф при ка за ни су чак 
два пу та, и то го то во у исто вре ме – при пра та је осли ка на 1543, 
на ос 1545/46. го ди не. У то вре ме це ла цр ква пре кри ве на је фре ска
ма, ко је су ка сни је, сре ди ном осам на е стог ве ка, пре сли ка не. Фре ске 
на ступ ци ма у на о су, за тим нај ни жи де ло ви фре са ка у при пра ти, 
као и фраг мен ти у на о су и при пра ти са ко јих се ољу штио слој уља
не бо је, је ди не су по вр ши не на ко ји ма је очу ва но пр во бит но зид но 
сли кар ство. У при пра ти Кру ше до ла ви де се до њи де ло ви фи гу ра 
Ва р ла а ма и Јо а са фа, што се пре по зна је по сви ци ма. 

У по ста вља њу Ва р ла а ма и Јо а са фа не по сред но по ред чла но ва 
све те де спот ске по ро ди це уо ча ва се по зна та иде о ло шка ме та фо ра, 
одав но при ме њи ва на на Све тог Си ме о на и Све тог Са ву. Сли ка ње 
Све тог Јо а са фа ов де је до ве де но у ве зу са осни ва чем ма на сти ра, 
Све тим Мак си мом Бран ко ви ћем – по пут ца ре ви ћа Јо а са фа, ко ји 
се од ре као вла дар ске мо ћи и при мио мо на шки по стриг, та ко је учи
нио и Све ти Мак сим. Исто вре ме но, то је још је дан до каз кон ти
ну и те та тра ди ци је из пе ри о да Не ма њи ћа, ко ја је, ка ко се по ка зу је, 
би ла и те ка ко жи ва у ше сна е стом ве ку. Про грам ско при су ство 
основ них пред ста ва из не ма њић ког пе ри о да огле да се у сли ка њу 
Вар ла а ма и Јо а са фа, од но сно у иде ји да вла ди ка Мак сим је сте 
Но ви Јо а саф, као што је то био и ње гов мо на шки узор Све ти Са ва. 
Та ко су га до жи вља ва ли и пред ста вља ли не по зна ти сли ка ри кру
ше дол ског хра ма.

По ред ове ико но граф ске, тре ба под се ти ти и на мно го број не 
по ду дар но сти из ме ђу вла ди ке Мак си ма и Све тог Са ве. С јед не стра
не, ве о ма је при мет на слич ност њи хо вог жи вот ног пу та, а с дру ге 
слич ност де лат но сти: обо ји ца су на пу сти ли сво је све тов но зва ње 
и оти шли у ма на стир, обо ји ца су би ли ар хи е пи ско пи и за ступ ни ци 
срп ског на ро да пред Бо гом. Од и гра ли су ди пло мат ску уло гу у 
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ми ре њу за ва ђе них стра на – Све ти Са ва по ми рио је сво ју бра ћу, а 
вла ди ка Мак сим је у Вла шкој по ми рио вој во де Ра ду ла и Бог да на. 
Слич ност по сто ји и у уче ство ва њу Све тог Са ве и вла ди ке Мак си
ма у др жав ним по сло ви ма. Све ти Са ва по ма гао је свом бра ту Сте
фа ну Пр во вен ча ном, а по зна то је да је Мак сим, у име свог бра та 
Јо ва на, оти шао у Ве не ци ју, у не ку вр сту ди пло мат ске ми си је 1502. 
го ди не. Обо ји ца су по ди за ли цр кве и ма на сти ре и по ма га ли све
то гор ске ма на сти ре. По сле смр ти ус по ста вљен им је све ти тељ ски 
култ, а њи хо ве мо шти до жи ве ле су исту суд би ну, спа ли ли су их 
Ту р ци, 1594, од но сно 1716. го ди не.

Сва ка ко да је за Ср бе у Угар ској би ло ве о ма ва жно очу ва ње 
ве р ског и ду хов ног иден ти те та. Кроз по ве зи ва ње са осни ва чи ма 
др жа ве и цр кве, Све тим Си ме о ном и Све тим Са вом, они су сна жно 
под вла чи ли иде ју кон ти ну и те та, а сво јим де ло ва њем по твр ђи ва ли 
се као на ста вља чи не ма њић ких тра ди ци ја. У овом кон тек сту, ни је 
слу чај но ни на гла ша ва ње по да тка да по ро ди ца Бран ко вић по ти че 
од Не ма њи ћа. По ре кло „од ко ре на Не ма њи ног” ис так ну то је у Про
ло шком жи ти ју Све тог Мак си ма Бран ко ви ћа, док се у Слу жби 
ка же да је био „све тло га и све то га ко ре на”.

И је дан дар де спо та Ге ор ги ја, по то њег вла ди ке Мак си ма, мо же 
да се об ја сни ве ли ком при вр же но шћу све то род ној ди на сти ји, од но
сно по што ва њем пре ма ње ном осни ва чу, Све том Си ме о ну. Де спот 
Ге ор ги је при ло жио је по кр ов за мо шти Све тог Си ме о на Бо го прим
ца у За дру. По кров је на чи њен од жу те сви ле, ди мен зи ја 60 са 33,5 
цен ти ме тра, из ве зен је злат ним и сре бр ним ни ти ма, са нат пи сом 
из ра ђе ним од би се ра: „Све ти Си ме о не Бо го прим че мо ли Бо га за 
мој грех – Ге ор ги је де спот”.

Ко ји је био мо тив за овај ње гов по клон? Пре ма До мен ти ја ну, 
пр ва слу жба Све том Си ме о ну одр жа на је у Хи лан да ру 3. фе бру а ра, 
на дан Све тог Си ме о на Бо го прим ца. У Жи ти ју Све тог Си ме о на 
До мен ти јан је опи сао ње гов пр ви го ди шњи по мен у Хи лан да ру: 
„...са тво ри ше пра зник све том Си ме о ну Но вом Ми ро точ цу, и при
ло жи ше га ка све том Си ме о ну Бо го прим цу, да им се обо ји ци пра
зну је оп шти пра зник, у је дан дан”. Све ти Си ме он, да кле, у пр ви мах 
сла вљен је са Си ме о ном Бо го прим цем, с ко јим је де лио Слу жбу, 
ка сни је је пра зник одво јен, а Све ти Са ва је на пи сао Слу жбу. 

Де спот Ге ор ги је мо гао је, као обра зо ван у пи та њи ма на ци о нал
не тра ди ци је и ве ре, зна ти за овај по да так и бу ду ћи да је стал но 
пред очи ма имао свој узор – Не ма њи ће, упра во због то га по же ле ти 
да по кло ни по кров за мо шти Све тог Си ме о на Бо го прим ца.

Ко ли ко је ве зи ва ње за пр ве Не ма њи ће би ло про грам ско ви ди 
се из по ве ље Хи лан да ру, ко ју су де спот Ге ор ги је, ње гов брат Јо ван 
и мај ка Ан ге ли на из да ли од мах по до ла ску у Срем, 1486. го ди не: 
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Јер ве ли ким ми ло ср ђем тво јим и мо ли тва ма ве ле леп ним тво
јим, Пре све та, уз по моћ Си на тво га и Бо га мо га и си лом ча сног 
Кр ста и све тих си ла не бе ских и Све тог ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја 
и све тих кти то ра Си ме о на и све ти те ља Са ве, и мо ли тва ма све тог 
оца на шег де спо та Сте фа на, по же ле ли смо и од лу чи ли да ма на стир 
зва ни Хи лан дар, у Све тој Го ри, Ва ве де ње у све ти њу над све ти ња
ма пре све те Бо го ро ди це, при ми мо к се би – го спо ђа ми и мај ка и ја 
и брат ми Јо ван, да бу де мо кти то ри ви ше на ре че но ме ма на сти ру, 
као што су би ли пра де до ви и ро ди те љи на ши.

Упра во на до ве зи ва ње на све те прет ке Си ме о на и Са ву све до чи 
о иде ји кон ти ну и те та ко ја их је ру ко во ди ла и об ја шња ва ка ко њи хов 
ду хов ни про фил, та ко и њи хов кон кре тан по ли тич ки про грам.

По ред ове, и дру ге две по ве ље, из да те све то гор ском ма на сти
ру Све ти Па вле 1495. и Хи лан дар 1496. го ди не, пред ста вља ју ја сан 
по ка за тељ идеј них стрем ље ња срем ских Бран ко ви ћа, ко ји су сво
јим кти тор ством сле ди ли до бро по знат и уцр тан пут сво јих прет
ход ни ка. У по ве љи за Хи лан дар, дру гој по ре ду, ко ју су срем ски 
Бран ко ви ћи из да ли 1496. го ди не, де спот Ге ор ги је по ми ње Све тог 
Си ме о на и Све тог Са ву и са ста вља им „чи та ву ма лу По хва лу”: 

Бла го сло вен Бог Изра и љев, ко ји уз ди же спа се ње у до му све
тих ота ца на ших, ве лим Си ме о на и Са ве, и про све ти на за па ду љу де 
сво је и ота ча ство њи хо во из ба ви од мно го ра зли чи тих је ре си!

Као што у ста ри ни Мој си је из ба ви род је вреј ски од роп ства 
Фа ра о но ва, про ве де их кроз Чрм но мо ре и уве де у зе мљу обе ћа ну, 
та ко и ови пре му дри све тил ни ци из мо ра стра сти из ву кав ши упра
ви ше у цар ство не бе сно. Онај та бли це да де За ве ту, а ови сла ву не
про ла зну и ве ру Оца и Си на и све то га Ду ха.

Са свим је ја сно да ова ко из у зет но из ра же но на гла ша ва ње Све
тог Са ве у три по ве ље срем ских Бран ко ви ћа сва ка ко пре ва зи ла зи 
уо би ча је ну кон вен ци ју – то је по твр да соп стве ног вер ског, ду хов
ног и на ци о нал ног иден ти те та. Она по ка зу је да се у из ме ње ним 
исто риј ским при ли ка ма, у ве о ма те шком вре ме ну ка да ви ше не ма 
са мо стал не др жа ве, као ни пред став ни ка не ка да углед них вла дар
ских ди на сти ја, у Сре му чу ва ју по сто је ће тра ди ци је. Ства ра ју се 
но ва кул тур на сре ди шта ко ја сво јом де лат но шћу ус по ста вља ју кон
ти ну и тет са пе ри о дом Не ма њи ћа и Ла за ре ви ћа – по ди жу се ма на
сти ри и осли ка ва ју по ста рим узо ри ма, не гу ју већ по сто је ћи и 
ус по ста вља ју но ви кул то ви све ти те ља и ти ме оства ру је ду хов но 
је дин ство. „Ста ри и но во ство ре ни кул то ви и за ду жби не по че ли 
су да жи ве пу ним жи во том кроз ли те ра ту ру, сли кар ство, му зи ку, 
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чу ва ју ћи и раз ви ја ју ћи исто риј ску свест и ду хов но ства ра ла штво 
срп ског на ро да за бу дућ ност.”

У ма на сти ри ма Фру шке го ре је на род, ли шен сво је др жа ве и 
ра сут по ра зним стра на ма, до био но во сре ди ште свог ду хов ног 
оку пља ња. Ожи вље ни су и об но вље ни кул то ви ко ји ма се чу ва тра
ди ци ја и оства ру је ду хов но је дин ство. На чи ње ни цу да су се, по сле 
Ве ли ке се о бе 1690. го ди не, у ма на сти ри ма Фру шке го ре од јед ном 
на шле мо шти ца ра Уро ша (ма на стир Ја зак), кне за Ла за ра (ма на стир 
Врд ник – срем ска Ра ва ни ца) и срем ских Бран ко ви ћа (Кру ше дол), 
пред став ни ка и по то ма ка свих ди на сти ја ко је су би ле но си о ци 
др жав не са мо стал но сти, чи је до ка зи ва ње пред ста вља и су шти ну 
срп ског ду хов ног пре по ро да у осам на е стом ве ку, ука зао је Де јан 
Ме да ко вић. Њи хо ви кул то ви сти чу но ви за мах на под руч ју Кар ло
вач ке ми тро по ли је, што ре зул ту је са ста вља њем ра ко вач ког (1714), 
по том рим нич ког Ср бља ка (1761), као и Оп ште сти хи ре Јо ва на 
Ђор ђе ви ћа (1771). „Мо шти срп ских све ти те ља чу ва ју се и пре но
се као сим бол сна ге ко јом се има ла са вла ђи ва ти исто ри ја, као за
ло га на сле ђа.” Не по зна ти пе сни ци по зи ва ју сво је са вре ме ни ке „да 
за јед нич ки по тра же ми лост и ду хов ну ра дост у мир ном по ја њу 
над мо шти ма сво јих но вих све ти те ља”.

Го во ре ћи о За јед нич кој слу жби све тим де спо ти ма Бран ко
ви ћи ма, али и о по себ ним слу жба ма Сте фа ну, Јо ва ну, Мак си му и 
Ан ге ли ни, Ди ми три је Бог да но вић уо чио је сво је вр сно књи жев но 
об је ди ња ва ње кул то ва, ко је има да ле ку ана ло ги ју у Те о до си је вим 
слу жба ма и ка но ни ма Си ме о ну и Са ви. По ве зи ва ње са ду хов ним 
ро до на чел ни ци ма на ро да је сте основ на идеј на нит, те се сло бод но 
мо же ре ћи да су Све ти Са ва и Све ти Си ме он трај но при сут ни у 
тек сто ви ма по све ће ним срем ским Бран ко ви ћи ма. Ти тек сто ви, 
на пи са ни у нај бо љој тра ди ци ји вр ху на ца сред њо ве ков них спи са, 
сва ка ко пред ста вља ју нај вред ни ји плод ства ра ла штва на кон 1459. 
го ди не. Њи хо ва тра ди ци о нал ност уо ча ва се и на те мат ском и на 
из ра жај ном пла ну, а по ре чи ма Ми ла на Ка ша ни на они су по след њи 
бле сак сред њо ве ков не књи жев но сти, не ма ње сја јан од ње но га по
чет ка. Уо че но је, та ко ђе, да се упра во у вре ме ка да са срем ским Бран
ко ви ћи ма про па да и по след њи из да нак сред њо ве ков не др жав но сти 
ства ра ли те ра ту ра ко ја ће исто риј ску свест срп ског на ро да де фи
ни тив но са чу ва ти за бу дућ ност.

Ди рект но по ми ња ње пр вих Не ма њи ћа ја вља се у Слу жби 
Све том де спо ту Сте фа ну Бран ко ви ћу:

Да ве се ла бу де срп ска цр ква
има ју ћи у по чет ку Си ме о на и Са ву утвр ђе ње
а на по слет ку Сте фа на об но вље ње, 
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у Слу жби Све том де спо ту Јо ва ну Бран ко ви ћу:

Ра дуј се, Са во све ти те љу,
пра во сла вља во ди те љу и чи сто те учи те љу,
ра дуј се, Си ме о не, ко ре ну бла го ча шћа,
ра дуј се, Сте фа не де спо те,

као и у пр вој пе сми Ка но на Мак си му Бран ко ви ћу:

Си ме о на пре по доб ног и све ти те ља Са ве
ти ја вио си се, оче, ло зо исти ни та.

Тре ба под се ти ти и на по ре ђе ње Све тог Са ве са Све тим Ки ри
лом Алек сан дриј ским (412–444), јед ним од ве ли ких дог ма ти ча ра 
хри шћан ске цр кве, ко ји је епи ско по вао пу не три де сет и две го ди
не. Сла ви се 9. ју на, а и 18. ја ну а ра, за јед но са Све тим Ата на си јем 
Ве ли ким, ко ме је био ра ван у сво јим под ви зи ма учи ње ним за пра
во слав ну ве ру. До мен ти јан у свом опи су бо рав ка Све тог Са ве на 
Све тој Го ри ка же да је наш све ти тељ раз де лио сво је бо гат ство као 
дру ги Ки рил. По во дом овог по ре ђе ња Све тог Са ве са Ки ри лом 
Алек сан дриј ским, Во ји слав Ј. Ђу рић при ме тио је да је, од свих 
срп ских све ти те ља, је ди но још Мак сим Бран ко вић као епи скоп 
по дра жа вао Све том Ки ри лу, као и Све том Ата на си ју. То је ис так
ну то на са мом кра ју ње го вог Про ло шког жи ти ја, ка да се, у ча су 
Мак си мо ве смр ти, ја вља ју Све ти Ата на си је и Ки ри ло: „При ча ју сви 
ко ји су ста ја ли при ис хо ду ду ше ње го ве, да су ви де ли два ан ђе ла 
у об ли ку па три а ра ха алек сан дриј ских, Ата на си ја и Ки ри ла, ка ко 
си ја ју кра сним обра зи ма оба сја ни не из ре че ном све тло шћу, и да је 
ре као: ’Ода кле нам до ђо ше ови бла го леп ни љу ди?’”

И у Слу жби Све том ар хе и пи ско пу Мак си му Бран ко ви ћу не
по зна ти пе сник ви ше пу та по ми ње алек сан дриј ске ар хи е пи ско пе:

О ис хо ду див ног ти пре ста вље ња
чи сте тво је ду ше, нај ча сни ји оче,
бла го ле па два му жа гле даш...
те ма те ри и уче ни ци ма сво јим го во ра ше:
От ку да нам до ђо ше кра сни љу ди ови?
А они по зна ше по се ће ње Бож је,
јер по сла Бог ан ђе ла
у ли ку Ата на си ја и Ћи ри ла
да ти хо узму ду шу тво ју
од чи стог те ла тво јег,
све ти све ти те љу три бла же ни,
Мак си ме див ни.
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По зна то је, та ко ђе, да се у нај ве ћем де лу ру ко пи сног на сле ђа 
Слу жба Све том ар хи е пи ско пу Мак си му Бран ко ви ћу ја вља укр ште
на са Слу жбом Ата на си ју и Ки ри лу. По мен Све тог Мак си ма обе
ле жа ва се упра во 18. ја ну а ра (по ста ром ка лен да ру), ка да и Ата
на си је и Ки ри ло.

Још јед на по ду дар ност по ве зу је Све тог Са ву и Све тог Мак си
ма – Све ти Са ва је ди ни је сма тран све ти те љем за жи во та, што се 
исто мо же ре ћи и за Све тог Мак си ма, чи је су ру ке, још док је био 
жив, ода ва ле бла ги ми рис. Ово све до чан ство за бе ле же но је у Жи
ти ју Ђо р ђа Кра тов ца од по па Пе је, ко је је на пи са но из ме ђу 1516. 
и 1523. го ди не. 

Да су се пи сци ше сна е стог ве ка, у не го ва њу кул то ва но вих 
све ти те ља, ко ри сти ли ра ни јим књи жев ним на сле ђем, ви ди се из 
мно го број них при ме ра. Већ усво је не те ме и по ет ске сли ке из прет
ход ног пе ри о да спа да ју у ре пер то ар оп штих ме ста и њи хо во при
су ство пра ти се у раз ли чи тим тек сто ви ма. Ипак, мо гућ но је прет по
ста ви ти да су се са ста вља чи спи са при ода би ра њу не ког мо ти ва, 
па ра ле ле или фи гу ре из бо га тог фон да оп штих ме ста ру ко во ди ли 
од ре ђе ним асо ци ја ци ја ма и ана ло ги ја ма. У том сми слу већ је по ме
ну то упо ре ђи ва ње Мак си мо вог мо на ше ња са мо на ше њем Све тог 
Са ве. Опи су ју ћи овај до га ђај, ау то ри култ них спи са упо тре би ли 
су исту сим бо лич ку сли ку – реч је о је ле ну ко ји жу ри на из во ре 
во де, по пут ду ше ко ја хр ли ка Го спо ду. При хва ће но је ми шље ње 
да је у хри шћан ству је лен сим бол ду ше ко ја че зне за Бо гом (Пс. 
42, 1). У чу ве ном опи су бе га мла дог Раст ка у ма на стир Те о до си је 
ка же да је он уме сто у лов на је ле не оти шао на Све ту Го ру: „Јер не 
зна ђа ху да не ће тра жи ти је ле не, већ из вор жи во та, Хри ста, да њи ме 
на по ји ује ле ње ну ду шу сво ју, рас па ље ну ог њем од че жње љу ба ви 
ње го ве”. Је ле ња бр зи на и рев ност, ко јом Са ва хи та ка Хри сту, при
сут не су и у Ака ти сту Све том Са ви Не по зна тог Ми ле шев ца:

Као је лен на ис точ ни ке вод не
од ју рио је си, бо го му дри Са во, у Све ту Го ру.

Чин Мак си мо вог мо на ше ња ис ка зан је из ван ред ном по ет ском 
сли ком, у ко јој се он, у сво јој жуд њи за бо го у год ним жи во том, по
ре ди с је ле ном: 

Хва ла ма да шту је мо три бла же на оца,
јер не бе ско же ле ћи зе маљ ско оста ви...
као је лен жу де ћи за во де из во ри ма
та ко усрд но сле дио је си
сто пе ро ди те ља сво јих.
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Уз ду бо ко сим бо лич ко зна че ње сли ке је ле на, у овом од лом ку 
из ра же на је, та ко ђе, и свест о то ме да је Мак сим сту па њем у мо на
хе за пра во по шао пу тем сво јих пре да ка, у пр вом ре ду Све тог Са ве.

Да је књи жев на тра ди ци ја из до ба Не ма њи ћа би ла ве о ма за
сту пље на и мно го ка сни је ви ди се ка ко на жан ров ском и идеј ном 
пла ну, та ко и из по ет ских сли ка, из ра за и мо ти ва. При су ство ста
ро за вет них па ра ле ла пред ста вља еле ме нат ко ји још ви ше по ве зу
је култ не спи се о срем ским Бран ко ви ћи ма са они ма из прет ход ног 
пе ри о да. Ме ђу њи ма, из у зе тан по сво јој из ра жај но сти и ле по ти 
сва ка ко је сте мо тив игра ња пред мо шти ма, као што је играо Да вид 
ка да је, као нај ве ћу дра го це ност, по ста вио ков чег за ве та у Је ру са
лим. Овај мо тив ја вља се при Те о до си је вом опи су пре но са мо шти ју 
Све тог Са ве у Ми ле ше ву, ка да краљ Вла ди слав игра пред ков че
гом као не ка да Да вид: „Вла ди слав краљ бр зо до сти же све то га у 
но ше њу, и као не ка да Да вид пред ћи во том ра до ва ше се, из ла зе ћи 
и пред во де ћи ње го ве све те мо шти.” По мен овог мо ти ва при су тан 
је и у не ким тек сто ви ма о кне зу Ла за ру, за тим при опи су до че ка мо
шти ју је ван ђе ли сте Лу ке у Сме де ре ву, да би сна жно из био у пр ви 
план у култ ним спи си ма о срем ским Бран ко ви ћи ма:

При ђи те сви, сад, пра во слав ни са бо ри, 
ду хов но уз ве се ли мо се, збор са ста вив ши,
ср ци ма за и грав ши, ру ка ма пље ска ју ћи,
као не гда пред ћи во том што бо го о тац Да вид
игра ју ћи сла ву Бо гу уза ши ља ше,
та ко и ми да нас ра до сним гла си ма кли чу ћи
све ште ног Мак си ма,
бла же ног Сте фа на,
Ан ђе ли ну пре по доб ну,
Јо ва на пра вед но га.

Њи хо ве мо шти би ле су нај ве ћа дра го це ност ко ју Ср би у том 
тре нут ку има ју, оне су их по ве зи ва ле с про шло шћу, с осни ва чи ма 
ди на сти је и цр кве – Све тим Си ме о ном и Све тим Са вом. Не го ва ње 
кул то ва срем ских Бран ко ви ћа та ко ни је би ло са мо пи та ње вер ског 
и на ци о нал ног иден ти те та већ и ду хов ног оп стан ка. При дру жу ју ћи 
их све то род ним Не ма њи ћи ма, у пр вом ре ду Све том Си ме о ну и 
Све том Са ви, Ср би су, ра се ја ни и по де ље ни у три ту ђе др жа ве, на
ста ви ли да по пу ња ва ју сво ју све ти тељ ску по вор ку. Ство ре на је „као 
у не кој ин верз ној пер спек ти ви, сли ка јед не ви ше, ду хов не ствар но
сти, са уве ћа ним ли ко ви ма на ших др жав них и цр кве них осни ва ча”.

Ка да је реч о ико но гра фи ји, исто ри ча ри умет но сти сма тра ју да 
је за јед нич ко сли ка ње Све тог Си ме о на и Све тог Са ве на ико на ма 
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сва ка ко мо гло да бу де узор за исти на чин при ка зи ва ња срем ских 
Бран ко ви ћа. У том сми слу сли ка ри Ан дри ја Ра и че вић (1644) и Ни
ко ла Не шко вић (1753) при ли ком из ра де чу ве них ико на Све тих де
спо та Бран ко ви ћа угле да ли су се на ста ри ји при мер за јед нич ког при
ка зи ва ња пр вих Не ма њи ћа. Пре сто не ико не Кру ше до ла ра ђе не су 
1745. го ди не, за вре ме ста ре шин ства ар хи ман дри та Ха џи Иса и је 
Гра бов ча ни на. На њи ма су, по ред Јо ва на Пре те че, Бо го ро ди це и 
Хри ста, на че твр тој ико ни у до њој зо ни при ка за ни: Све ти Си ме он, 
Све ти Са ва и Све ти Мак сим. 

По ве зи ва ње кул то ва Не ма њи ћа и Бран ко ви ћа на гла ша ва ло се 
и пре ко њи хо вог за јед нич ког пред ста вља ња на фре ска ма. Та ко су 
већ у Кру ше до лу, гроб ној цр кви срем ских Бран ко ви ћа, на ју жном 
ступ цу ис пред ол та ра при ка за ни вла ди ка Мак сим и Све ти Си ме он, 
док је на се вер ном ступ цу, као пан дан Мак си му, на сли кан Све ти 
Са ва. Ово за јед нич ко сли ка ње по ка зу је да је већ по ло ви ном ше сна
е стог ве ка ме ђу кру ше дол ским мо на си ма би ла фор ми ра на иде ја о 
по ду дар но сти де лат но сти вла ди ке Мак си ма и Све тог Са ве. По ве
зи ва ње кул то ва Не ма њи ћа и Бран ко ви ћа још ви ше се на ста ви ло 
то ком се дам на е стог, осам на е стог и де вет на е стог ве ка. Нај број ни ји 
са чу ва ни при ме ри ова квог, за јед нич ког при ка зи ва ња на фре ска ма 
по ти чу из осам на е стог ве ка.

Бран ко ви ћи су сли ка ни уз Не ма њи ће и на зид ним сли ка ма у 
пр вој зо ни кру ше дол ске при пра те 1750. го ди не, ко је је мо жда ра дио 
ки јев ски ико но пи сац Јов Ва си ли је вич уз са рад њу Ва се Осто ји ћа. 
Ме ђу мно го број ним при ме ри ма не ка бу де по ме ну то да је вла ди ка 
Мак сим при ка зан пре ко пу та од Све тог Са ве у ма на сти ру Но во 
Хо по во 1608. го ди не, из над про ла за из ђа ко ни ко на у ол тар, а у цр кви 
Сре те ња у се лу Кру ше до лу 1634. го ди не, на сли кан је са Све тим 
Са вом, на се вер ном зи ду на о са. У Бо ђа ни ма, ко је је Хри сто фор 
Же фа ро вић осли као 1737. го ди не, „по сто је при ме ри за јед нич ког 
сли ка ња све ти те ља из ло зе Не ма њи ћа и оних чи ји су кул то ви ис
кљу чи во ве за ни за По ду на вље. У ол тар ској ком по зи ци ји св. ар хи
је ре ји слу же ли тур ги ју, а Хри сту се кла ња ју и Све ти Са ва, Све ти 
Ар се ни је и Све ти Мак сим”. На ико но ста су у Ве ли ким Ба ста ји ма 
код Да ру ва ра, ко ји пред ста вља „нај пот пу ни ји низ на ци о нал них 
све ти те ља у срп ском ба рок ном сли кар ству” при ка за ни су за јед но 
Не ма њи ћи и Бран ко ви ћи. Зна се да је овај ико но стас ра дио Мој
си је Су бо тић „из Сир мии” 1785. го ди не. Де јан Ме да ко вић је, об ја
шња ва ју ћи ову га ле ри ју Ср ба вла да ра и све ти те ља, при ме тио да 
она, у ства ри, „илу стру је ону иде о ло ги ју ко ју је Кар ло вач ка ми тро
по ли ја утвр ди ла у вре ме па три јар ха Ар се ни ја Ша ка бен те. У свом 
ши ре њу, она се, са свим ја сно, осла ња и на си сте мат ско не го ва ње 
срп ских вла дар ских кул то ва”.
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И у Сте ма то гра фи ји Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа из 1741. го
ди не та ко ђе се огле да је дин ство Не ма њи ћа и Бран ко ви ћа, од ко јих 
су илу стра ци је пр вих да те на по чет ку, а дру гих на кра ју књи ге. 

На осно ву по ме ну тих при ме ра ви ди се да је па ра ле ла вла ди ка 
Мак сим – Све ти Са ва би ла при сут на у књи жев но сти, пре вас ход но 
у култ ним спи си ма, али исто та ко и на фре ска ма и ико на ма. Реч је, 
сва ка ко, о сна жном од је ку „све сних и на мер но тра же них идеј них 
ве за”, не са мо из ме ђу ове две из у зет не лич но сти не го и из ме ђу 
по ро ди ца Не ма њић и Бран ко вић. Цр ква је сла ви ла сво је за штит ни
ке и кти то ре Бран ко ви ће, као што је то, у прет ход ним вре ме ни ма, 
чи ни ла с Не ма њи ћи ма. До шло је, за пра во, до про ши ре ње кру га 
вла да ра и цр кве них ве ли ко до стој ни ка ко ји се прос ла вља ју – Не
ма њи ћи ма су при до да ти Бран ко ви ћи. Ове ве зе би ле су нео п ход не 
као до каз о ду хов ном и вер ском иден ти те ту и кон ти ну и те ту, а на
шле су сво је ме сто и у кон крет ним по ли тич ким про гра ми ма срп
ског на ро да у Угар ској. 

По ка за ло се да глав ни узрок ак ту ел но сти не ма њић ке тра ди
ци је по сле про па сти де спо то ви не тре ба тра жи ти у ње ном огром ном 
зна ча ју за кул ту ру срп ског на ро да оно га вре ме на. Угро же на и са 
ис то ка и са за па да, пра во слав на хри шћан ска ци ви ли за ци ја тра жи 
одр жа ње сво га иден ти те та, осла ња ју ћи се код Ви зан ти на ца на 
хе лен ске и све то о тач ке ко ре не и иси ха стич ки по крет, а код Ср ба 
на тра ди ци ју не ма њић ке све то род не ди на сти је.

Да овај пре глед у на у ци већ уо че них и ана ли зи ра них па ра ле
ла из ме ђу срем ских Бран ко ви ћа и Не ма њи ћа за вр шим као што сам 
и за по че ла, јед ним освр том на исто ри ју чи та ња.

Реч је о Ле стви ци, мо на шкој лек ти ри и ве о ма мно го чи та ном 
аскет ском спи су си нај ског игу ма на Јо ва на, чи ји је пред мет ду хов ни 
жи вот. По у зда ни тра го ви књи жев ног и оп штег кул тур но и сто риј
ског ути ца ја Ле стви це ве за ни су још за рад Све тог Са ве и по чет ке 
ста ре срп ске књи жев но сти, а огле да ју се у усме ра ва њу мо на штва 
и ду хов но сти, као и у ли те рар ним иде ја ма и на чи ну из ра жа ва ња.

То је са свим ја сно већ по по чет ку Слу жбе Све том Си ме о ну 
Све тог Са ве:

Пре по доб ни оче,
до бру си на шао ле стви цу
ко јом узи ђе на ви си ну.

По же љи де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа са чи њен је нов, ре ви ди
ра ни пре вод Ле стви це Јо ва на Ле ствич ни ка. Су де ћи пре ма за пи су 
на овом ру ко пи су из 1434. го ди не, сам де спот је, ра ди што бо љег 
пре во да, тра жио из Ца ри гра да и Све те Го ре раз ли чи те грч ке и 
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срп ске пред ло шке – „из во де”. Зе мља је, да кле, гу би ла сво ју др жав
ност, али је на сто ја ла да очу ва кул тур ни кон ти ну и тет.

Књи ге пре пи си ва не и пре во ђе не за де спо та Ђур ђа и ње го ву 
по ро ди цу на сле ди ли су срем ски Бран ко ви ћи. Они су, сва ка ко, 
на сле ди ли и љу бав и по што ва ње пре ма ру ко пи си ма, на ко ји ма је 
за бе ле же но да им при па да ју. „Нај ста ри ји при ме ри из ex li brisа 
ве за них за Сме де ре во од но се се на књи ге из двор ске би бли о те ке 
ко ју је 1459. пре нео у Ита ли ју сле пи де спот Сте фан Бран ко вић, а 
ње го ва су пру га Ан ге ли на у Ку пи но во и Кру ше дол у Сре му.” Као 
што је уо чио Мом чи ло Спре мић, Сте фан је био слеп, али је са со бом 
но сио књи ге!

Де спо ти ци Ан ге ли ни при па да ле су не ке књи ге из би бли о те ке 
де спо та Ђур ђа, као што је то слу чај упра во са Ле стви цом из 1434. 
го ди не. О то ме све до чи за пис на по след њем ли сту: „Си ја књи га 
де спо ти це Ан ге ли не мо на хи ње.” Ру ко пис се на ла зио у Кру ше до лу 
све до Дру гог свет ског ра та, ка да је, са оста лим дра го це но сти ма 
фру шко гор ских ма на сти ра, од нет у За греб, ода кле је вра ћен 1946. 
за ла га њем Ра до сла ва Гру ји ћа. Да нас се овај ру ко пис на ла зи у Му
зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра ду. Сва ка ко да је вла ди ка 
Мак сим имао ову књи гу у ру ка ма. Би ла је део по ро дич не би блио
те ке, али и оба ве зна мо на шка лек ти ра.

Та ко и Ле стви ца по ве зу је две ва жне лич но сти, Све тог Са ву, из 
чи је је де лат но сти из ни кла чи та ва згра да срп ске ду хов но сти и вла
ди ку Мак си ма Бран ко ви ћа, ко ји је био ње гов до сто јан след бе ник.*

Др Све тла на С. То мин
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност
ar se ni je@ptt.rs  

* Све то сав ска бе се да из го во ре на у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, у Но вом 
Са ду, 26. ја ну а ра 2018. го ди не.




