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УДК  929.731 Бранковић М.
94(497.11)"14"

Михаило Ст. Поповић

Српска принцеза Мара Бранковић 
између Свете Земље, Васељенске 
Патријаршије и Дубровника1

Сажетак: Српска принцеза Мара Бранковић, ћерка Ђу-
рђа Бранковића и Јерине Кантакузин, следила је – као ра-
није и цела њена породица – политику Немањића. Тако 
је она од 1457. године преузела ктиторство над манасти-
рима Хиландаром и Светим Павлом на Светој Гори. Њој 
је пошло за руком да трибут (стонски доходак), који је 
град Дубровник плаћао од времена када је полуострво 
Стон добио од српског цара Стефана Уроша IV Душана 
1333. године, пренесе са напуштеног манастира Светих 
Арханђела Михаила и Гаврила у Јерусалиму на горепо-
менуте манастире Свете Горе. Марин утицај на црквену 
политику у Турском царству постаје очигледан у поста-
вљању васељенског патријарха у Стамболу. У јесен 1466. 
године она је наметнула свог кандидата у личности Дио-
нисија I (око 1410–1492).

Кључне речи: Мара Бранковић, Дубровник, стонски до-
ходак, Јерусалим, Света Гора, Васељенска патријаршија, 
Стамбол 

1  Овај чланак је писмена верзија предавања које сам одржао на Филозофском 
факултету Универзитета у Новом Саду у мају 2015. године. Такође се заснива на мојој 
монографији о српској принцези Мари Бранковић. Та монографија је објављена на 
немачком језику у 2010. години, а на српском језику у 2014. години: M. St. Popović, 
Mara Branković: Eine Frau zwischen dem christlichen und dem islamischen Kulturkreis 
im 15. Jahrhundert, Peleus, Studien zur Archäologie und Geschichte Griechenlands und 
Zyperns 45, Verlag Franz Philipp Rutzen, in Kommission bei Harrassowitz Verlag Wi-
esbaden, Mainz-Ruhpolding, 2010; М. Ст. Поповић, Мара Бранковић. Жена између 
хришћанског и исламског културног круга у 15. веку, Академска књига, Нови Сад, 
2014. Сарађујем са Филозофским факултетом Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ 
у Скопљу и са издавачком кућом „Ars Studio“ у Скопљу у припреми македонског 
превода, који треба да се публикује крајем 2015. године: М. Ст. Поповиќ, Мара 
Бранковиќ. Жената меѓу христијанскиот и исламскиот културен круг во XV век, 
Ars Studio, Скопје, 2015.
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Српска принцеза Мара Бранковић рођена је између 1417. и 1420. го-
дине – можда око 1418. године – као ћерка Ђурђа Бранковића и Јерине 
Кантакузин. Са очеве стране она је потицала од српске племићке по-
родице Бранковића, која је посредно била у сродству са династијом 
Немањића, а са мајчине стране од царских династија Палеолога и Кан-
такузина. Мара, која је носила име своје баке са очеве стране, имала је 
укупно петоро браће и сестара. Са изузетком једне српске народне пе-
сме, која носи назив „Зидање Девича“, и која говори о болести српске 
принцезе, у писаним изворима нема ни помена о њеном најранијем 
детињству, које је она највероватније провела у области којом су тада 
владали Бранковићи. Када је српски деспот Стефан Лазаревић умро 19. 
јула 1427. године, наследио га је његов сестрић Ђурађ Бранковић. За-
тим је турска војска под султаном Муратом II напала Српску деспото-
вину и освојила око трећину укупне територије којом су владали Срби. 
Маја 1428. године деспоту Ђурђу је пошло за руком да закључи мир са 
Муратом II, коме је обећао руку своје ћерке Маре. Склапање брака није 
уследило непосредно после веридбе 1428. године, јер је невеста била 
тек око десет година стара. Годину дана касније (1429. године) српски 
деспот Ђурађ Бранковић је издао повељу о привилегијама за манастир 
Есфигмену на Светој Гори Атосу, на чијој минијатури је, између оста-
лих, приказана Мара Бранковић. Са том повељом Мара Бранковић 
је коначно изашла из анонимности. Године 1433. српска принцеза је, 
истина, била у годинама за удају, али је дошло до даљег одлагања, јер 
је њен oтац желео да припреми мираз. Венчање између султана Мура-
та II и Маре Бранковић обављено је коначно крајем августа и почетком 
септембра 1436. године у Једрену. Мираз се састојао од богате одеће, 
накита и дарова за слуге султана у вредности од четири стотине хиља-
да млетачких дуката и од територијалних уступака са српске стране. 
О животу Маре Бранковић у харему Мурата II у изворима углавном 
нема ни помена. После венчања Мара Бранковић је послата за Брусу. 
Као династичкој султановој жени пошло јој је за руком да сачува своју 
веру. Њен брак са Муратом II је био без деце, али је она између 1436. 
и 1451. године упознала његовог сина Мехмеда II, који ју је касније до 
краја живота ценио и поштовао као маћеху. Такав однос заснивао се 
можда, између осталог, на њеној индиректној подршци Мехмедовим 
претензијама на престо и помагању Скендербегу у вршењу крвне осве-
те над турском владарском кућом. Жртва те освете био је Мехмедов 
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старији брат Али, захваљујући чему је Мехмед постао први наследник 
престола. Упркос свом положају на турском двору, Мари Бранковић 
није 1441. године пошло за руком да спречи Мурата II да ослепи њену 
браћу Гргура и Стефана, који су учествовали у планирању ратног по-
хода на Турско царство. После успешног хришћанског похода 1444. 
године, она је, по налогу султана и уз помоћ свог оца Ђурђа Бранко-
вића, посредовала између Турског царства и краљевине Угарске. Када 
је Мехмед II 8. фебруара 1451. године наследио Мурата II, он је сво-
ју маћеху пустио из харема и послао је са великим почастима натраг 
оцу. Касније јој је, за њено издржавање, даровао жупе Топлицу и Ду-
бочицу на југоистоку Српске деспотовине. Између 1451. и 1453. године 
Мара Бранковић је наизменично боравила на поменутим поседима и 
у Смедереву. Године 1451. она је одбила брачну понуду последњег ви-
зантијског цара Константина XI Палеолога. Исто је учинила и 1454. 
године у случају чешког вође најамника Јана Јискре. Када је њен отац 
Ђурађ Бранковић умро у дубокој старости 24. децембра 1456. године у 
Смедереву, она је била присутна на његовој сахрани. У каснијим по-
родичним споровима око престола српског деспота, Мара је стала на 
страну најстаријег брата Гргура против млађег брата Лазара. Пошто 
је у том спору Лазар коначно однео превагу, Мара, њена мајка Јерина, 
ујак Тома Кантакузин и брат Гргур били су присиљени да побегну из 
Српске деспотовине. Док је Јерина у бекству умрла, преостало троје је 
побегло султану Мехмеду II у Турско царство, где је за Мару отпоче-
ло ново раздобље живота. После бекства Мару Бранковић је њен па-
сторак Мехмед II даровао областима на северу данашње грчке државе. 
Позната су имена само три места: Јежево, Мравинци и Доксомбус, ју-
гоисточно од Сера. Мара се задржала у првом од њих, окупивши око 
себе српско племство и свештенство. Један торањ у Јежеву, који се и 
данас зове Марина кула (на грчком Ο πύργος της Μάρως), подсећа на 
присуство српске принцезе. Треба указати на посредничку улогу Маре 
између Дубровника и Венеције, с једне стране, и Порте, са друге стра-
не. За време Турско-млетачког рата, који је трајао од 1463. до 1479. го-
дине, она је са својом сестром Катарином – Кантакузином ангажована 
од стране зараћених страна у периоду између 1470. и 1475. године у 
дипломатским мировним мисијама. Мара је 1471. године пратила чак 
и једног млетачког изасланика у Стамбол на преговоре, који су, међу-
тим, прошли безуспешно. По питању цркве Мара Бранковић је – као 
раније и цела њена породица – следила политику Немањића. Тако је 
она од 1457. године преузела ктиторство над манастирима Хиланда-
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ром и Светим Павлом на Светој Гори Атосу. Њој је пошло за руком да 
трибут, који је град Дубровник плаћао од времена када је полуострво 
Стон (данас Пељешац) добио од српског цара Стефана Уроша IV Душа-
на 1333. године, пренесе са напуштеног манастира Светих Арханђела 
Михаила и Гаврила у Јерусалиму на горепоменуте манастире на Атосу 
(види доле). Марин утицај на црквену политику у Турском царству по-
стаје очигледан у постављању васељенског патријарха, о чему ће та-
кође бити речи мало касније. Мара је 1469. године добила од турског 
султана дозволу да мошти Светог Ивана Рилског из Великог Трнова 
пренесе у манастир Рилу. Годину дана касније (1470) она је намеравала 
да посети манастир Светог Павла на Светој Гори Атосу, али је, према 
усменом предању, Богородица присилила да се врати непосредно по-
сле ступања на обалу. Да манастир Хиландар и манастир Светог Павла 
не би после њене смрти остали без заштите, она је 1481. године заједно 
са својом сестром Катарином – Кантакузином, која је од 1469. годи-
не боравила код ње у Јежеву, ктиторство над поменутим манастирима 
пренела на влашког војводу Влада IV Монаха (око 1430/35–1495) и ње-
гове наследнике. После узбудљивог живота, чији је већи део провела у 

Слика 1  Двор влашких војвода у граду Тирговиште (Румунија) (М. Ст. Поповић)
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Турском царству, а не у својој првобитној отаџбини, српска принцеза 
Мара Бранковић је умрла на празник Воздвижења Часног крста, 14/27. 
септембра 1487. године. Претпоставља се да је њено последње почи-
валиште било у Јежеву или у манастиру Богородице Икосифинисе / 
Косиницe југоисточно од Драме.2

С  

Мара Бранковић је као ктиторка потпомагала манастире Хиландар 
и Свети Павле не само појединачно већ и помоћу стонског дохотка, 
чије установљење сеже у прву трећину 14. века.3 Када је српски краљ 
Стефан Урош II Милутин умро 1321. године, у западном делу Српског 
царства осамосталила се племићка породица Бранивојевићи, која је 
центар своје владавине имала у граду Стону и на истоименом полу-
острву.4 Да би спречиле њихову даљу експанзију, средњовековна бо-
санска држава и Дубровачка република су се повезале и развластиле 
Бранивојевиће до јесени 1326. године. Тиме је Дубровачка република 
дошла у посед града Стона и истоименог полуострва, који су првобит-
но били делови Српског царства. Када је српски краљ Стефан Урош III 
Дечански захтевао ту област назад, дошло је у августу/септембру 1327. 
године до рата са Дубровником, који је трајао годину дана и завршио 
се победом краља. После преузимања власти од стране Стефана Уро-
ша IV Душана 1331. године, Дубровник је послао посланство на срп-
ски двор ради преговора о поновном стицању изгубљених области. 

2  М. Ст. Поповић, нав. дело, 35–154.
3  Упоредити о трибуту за полуострво Стон следеће радове: С. М. Ћирковић, 

„Хиландарска свећа у Дубровнику“, Настава историје 4/8, 1998, 6–19; Р. Ћук, 
„Царица Мара“, Историјски часопис 25–26, 1978–1979, 75–80; A. Fotić, „Despina Mara 
Branković and Chilandar: between the Desired and the Possible“, у: Међународни научни 
скуп Осам векова Хиландара. Историја, духовни живот, књижевност, уметност и 
архитектура, октобар 1998, Српска академија наука и уметности, Научни скупови, 
књ. 95, Одељење историјских наука, књ. 27, Српска академија наука и уметности, 
Београд, 2000, 98; А. Фотић, Света Гора и Хиландар у Османском царству (XV–XVII 
век), Српска академија наука и уметности, Београд, 2000, 189–193; K. Jireček, „Do-
hodak stonski, koji su Dubrovčani davali srpskome manastiru sv. Arhangjela Mihajla u 
Jerusalimu i povelje o njemu cara Uroša (1358) i carice Mare (1479)“, in: Jagić Festschrift – 
Zbornik u slavu Vatroslava Jagića, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1908, 527–542; 
Ph. P. Kotzageōrgēs, Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο, Bibli-
othēkē historikōn meletōn 2, University Studio Press, Thessalonikē, 2002, 57 и даље; 
М. Живојиновић, „Светогорски и стонски доходак“, Зборник радова Византолошког 
института 22, 1983, 165–206.

4  Ово полуострво носи данас име Пељешац. 
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Коначно, српски краљ је 22. 
jануара 1333. године у По-
логу издао повељу у којој је 
Дубровчанима препустио 
град Стон, полуострво које 
му је припадало и обалски 
појас од Стона до ушћа реке 
Неретве. За то је Дубровачка 
република требало да плати 
8.000 перпера и да као три-
бут годишње исплаћује 500 
перпера.5 Нарочито на овом 
месту треба да се нагласи да 
је 500 перпера на почетку 
представљало трибут – „до-
ходъкъ“ – који је током вре-
мена, како ћемо даље виде-
ти, био подложан промени.
Стефан Урош IV Душан je 

8. марта 1350. године у јед-
ној повељи одредио да три-
бут треба да се исплаћује у 
корист српског манастира 
Светих Арханђела Михаила 
и Гаврила у Јерусалиму јед-
ном годишње на Ускрс. Тај 
манастир је основао Стефан 
Урош II Милутин 1313/15. го-
дине, а опремио га је Стефан 
Урош III Дечански. Све до 
почетка 17. века тамо су жи-
вели српски монаси.6

5  Два перпера су у првој трећини 14. века одговарала износу од једног млетачког 
дуката. Док је 8.000 перпера тако било исто што и 4.000 млетачких дуката, 500 
перпера је одговарало износу од 250 млетачких дуката [в. о овом прерачунавању: С. 
Ћирковић, нав. дело, 16].

6  О историји манастира Светих Арханђела Михаила и Гаврила у Јерусалиму: Н. 
Дучић, „Српски Арханђелски манастир у Јерусалиму. Задужбина краља Милутина“, 
у: Годишњица Николе Чупића, Књ. 9, Краљевско-Српска државна штампарија, 
Београд, 1887, 235–242; B. Miljković, „Serbia and the Holy Land from the 12th to the 15th 

Слика 2  Манастир Светих Арханђела Михаила и 
Гаврила у Јерусалиму (М. Ст. Поповић)

Слика 3  Манастир Светих Арханђела Михаила и 
Гаврила у Јерусалиму (М. Ст. Поповић)
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После смрти Стефана Уроша IV Душана 1355. године дошло је, исти-
на, до краткорочног обустављања плаћања, али се у актима нотаријата 
Дубровачке републике из друге половине 14. века српски монаси из 
Јерусалима поново појављују као уживаоци трибута. Са овереним пи-
смом српског краља, у  Дубровник  би сваке године по утврђену суму 
долазио један монах, а понекад два или три. То писмо је после про-
пасти Српског царства издавао један од српских феудалаца – на при-
мер, Лазар Хребељановић или Вук Бранковић. Почетком 15. века из 
евиденција Дубровачке републике види се да су постојали контакти 
српских монаха из Јерусалима са манастирима на Светој Гори, јер су 
они имали обичај да тамо свраћају на путу за Дубровник. Са падом 
Српске деспотовине 1459. године монаси су изгубили своје племић-
ке заштитнике. Сада више није постојала нити сила која би изнудила 
плаћање трибута, нити личност која би могла да изда потребна овере-
на писма. Зато је Мара Бранковић, као члан последње владарске дина-
стије, предузела кораке у корист монаха. У марту 1462. године њен иза-
сланик је поднео Дубровнику захтев за трибут, али није дошло ни до 
каквог договора о будућем плаћању. Марин ангажман очигледно није 
био довољан да би се та ствар решила на задовољавајући начин. Три 
године касније – у пролеће 1465. – Мара је обезбедила подршку свог 
пасторка Мехмеда II, тако да је Дубровник принудила на преговоре. 
Када се у мају 1465. године монах Тома у пратњи два човека „госпође 
царице Маре“ и писмом турског султана и српске принцезе појавио у 
Дубровнику (... Thome calogero qui venit cum duobus hominibus d. Mare 
Imperatricis et cum litteris Imperatoris Turchorum [Мехмеда II] et dictae d.  
Marae Imperatricis ...), Веће умољених је 11. маја исте године одлучило 
да исплати трибут за две године.7 
Од тог тренутка Мара је на интервенцију турског султана постала 

саговорник Дубровачке републике у погледу трибута за полуострво 
Стон. Већ у октобру 1465. године изасланици српске принцезе по имену 
Добривоје Радиновић и Стјепа Белокосић поново долазе у Дубровник. 

Century“, у: Routes of Faith in the Medieval Mediterranean. History, Monuments, People, 
Pilgrimage Perspectives. International Symposium, Thessalonike 7-10/11/2007. Procee-
dings, University Studio Press, Thessalonike, 2008, 160–165; В. Недомачки, „Манастир 
Арханђела Михаила и Гаврила у Јерусалиму – задужбина краља Милутина“, Зборник 
за ликовне уметности 16, 1980, 25–70; Sv. Popović, „Sabaite Infl uences on the Church 
of Medieval Serbia“, у: The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Centu-
ry to the Present, Peeters, Leuven, 2001, 403–406.

7  Извор цитиран према: М. Живојиновић, нав. дело, 179 и даље; в. о томе такође: Р. 
Ћук, нав. дело, 76.
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У њиховој пратњи је Влатко Тупшић, кога је послао турски намесник 
из Скопља по имену Исхак-бег. Исте године, 21. октобра, Дубровчани 
су одлучили да се ... ex ratione lemosinae quam facere tenemur pro Stagno 
dicto Monasterio ..., значи „да се на рачун прилога, који смо обавезни 
да чинимо за Стон поменутом манастиру [Арханђела Михаила и Га-
врила]“,8 исплати 2.000 перпера – дакле 585 млетачких дуката.9 На том 
месту се у дубровачким изворима први пут уместо „трибут“ користи 
израз „прилог“. То показује тенденцију дубровачке стране да ту оба-
везу временом претвори у необавезну помоћ.10 Извори не остављају 
никакву сумњу да се измирење трибута десило по Мариној жељи – ad 
instantiam Imperatricis Marae.11 
Како за исплату у мају 1465. године, тако и за оне у октобру исте 

године, сваки пут су добијане потврде о пријему, при чему је у по-
следњој установљено да је трибут предат ambassiatores dominae Marae 
imperatricis filiae olim Despoti Georgii – „изасланицима госпође царице 
Маре, ћерке некадашњег деспота Ђурђа“.12 Веза Маре са оцем у дубро-
вачким изворима указује на то да су Дубровчани били свесни порекла 
и захтева који су одатле произилазили, што је српској принцези – уз 
додатну подршку Мехмеда II – давало легитимитет подједнако вред-
ног преговарачког партнера. Следећи податак који указује на плаћање 
трибута потиче из 1469. године. Тада је монах и гласник Маре Бранко-
вић по имену Никефорос – Nichiphoro calogero nuntio Marae Imperatricis 
– добио износ од 1.000 перпера, што одговара суми од 293 млетачка 
дуката.13 Годину дана касније – у октобру 1470. године – Веће умољених 
је одлучило да Мари Бранковић исплати трибут за полуострво Стон 
за једну годину – 500 перпера, дакле 147 млетачких дуката – преко ду-
бровачких посланика Јакова Бунића и Паладина Лукаревића, који су 
путовали на Високу порту у Стамбол.14 Пријем тог износа потврдила је 
Мара у писму које је написао њен писар еклезијарх Симон 4. новембра 
1470. године.15 

8  Извор цитиран према: М. Живојиновић, нав. дело, 180.
9  У 15. веку је један перпер одговарао износу од дванаест динара кованих у сребру. Уп. 
о прерачунавању такође: С. Ћирковић, нав. дело, 16 и даље; А. Фотић, нав. дело, 191.

10  Нав. место; М. Живојиновић, нав. дело, 180 и даље, 196 и даље.
11  Цитирано према: нав. место.
12  Цитирано према: нав. место.
13  Цитирано према: нав. место.
14  Исто, 182.  
15  Публиковано у: Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii, прир. 
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Српска принцеза потврђује у писму пред сведоцима да је добила 500 
перпера, који су у извору прерачунати у 147 дуката и ...що дава Дѹбровник 
доходьк ѡд Стона на Ѥрлмь цркве стмѹ Архагглѹ на годище ... – „које Дубров-
ник годишње даје цркви Светих Арханђела у Јерусалиму као трибут за 
Стон“.16 После 1470. године у дубровачким архивским документима не 
постоји за следећих дванаест година никаква белешка о било каквој 
исплати. Највероватније је, на Марин подстицај, трибут исплаћиван и 
у том периоду бар у распону од две године. Веће умољених је 23. мар-
та 1482. године одлучило да преда трибут callugeris missis per Maram 
Imperatricem – „монасима које је послала царица Мара“. Последња ис-
плата за живота српске принцезе уследила је 4. априла 1486. године, 
при чему се у изворима њено име више не спомиње.17

После смрти Маре Бранковић 14. септембра (по јулијанском, старом 
календару) 1487. године, њена сестра Катарина – Кантакузина је у Ду-
бровнику заступала интересе монаха манастира Арханђела Михаила 
и Гаврила. Дубровачке власти су 3. јуна 1490. године донеле одлуку да 
monacis missis per dominam Cantacuzinam – „монасима које је послала 
госпођа Кантакузина“ – исплати трибут који је доспео за плаћање.18 
Када је Катарина – Кантакузина умрла 1492. године, монаси су изгуби-
ли своју последњу заступницу. Дубровчани су после тога у последњој 
деценији 15. века обуставили плаћање стонског дохотка. Тај корак није 
био само у вези са смрћу Катарине – Кантакузине. Сестричина умрле 
Маре, односно Катарине – Кантакузине, и некадашња босанска кра-
љица по имену Мара Бранковић Палеологина, која је од 1466. године 
такође боравила у Турском царству, покушала је у том тренутку да се 
умеша у ствар око трибута.19 
После тога су монаси манастира Хиландара и Светог Павла око 

1500. године дошли на Високу порту у Стамбол и жалили се тадашњем 
турском везиру српског порекла Ахмед-паши Херцеговићу (око 1456–

Fr. Miklosich, Viennae, 1858, репринт издање Akademische Druck und Verlagsanstalt, 
Graz, 1964, 514 (бр. 436); Старе српске повеље и писма, Књига 1, Дубровник и суседи 
његови, Други део, прир. Љ. Стојановић, Српска Краљевска Академија, Зборник 
за историју, језик и књижевност српског народа, Прво одељење, Споменици на 
српском језику, Књига 24, Српска Манастирска Штампарија, Београд, Сремски 
Карловци, 1934, 197 (бр. 779).  

16  Нав. место.  
17  Цитирано према: М. Живојиновић, нав. дело, 182.   
18  Исто, 183.
19  Ђ. Тошић, „Посљедња босанска краљица Мара (Јелена)“, Зборник за историју Босне 

и Херцеговине 3, 2002, 51, 56–58; М. Живојиновић, нав. дело, 185 и даље.
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1517).20 Везир је крајем 1500. године упутио писмо на српском језику 
кнезу и властели града Дубровника у коме је поновио захтеве монаха.21 
Они су испричали да је „цар Стефан“ Урош IV Душан – царь Стѣпань – 
једној цркви у Јерусалиму дао трибут. Када је та црква срушена, царица 
Мара је издејствовала у Дубровнику преношење трибута на светогорске 
манастире Хиландар и Свети Павле. Исплата се неометано одвијала го-
динама, све док се, према исказу монаха, није умешала „једна зла жена“,22 
што је довело до прекида. После тога су монаси упутили захтев Високој 
порти. На крају писма је Ахмед-паша Херцеговић дао Дубровчанима 
пријатељски савет да своје дугове намире и поново преузму исплате, 
јер он следећи пут неће спречавати монахе да се лично обрате сул-
тану.23 Писмо везира није било без дејства, тако да је Дубровачка ре-
публика поново исплаћивала трибут од јануара 1501. Уживаоци су од 
тада били, дакако, искључиво монаси манастира Хиландара и Светог 
Павла, а не више монаси српског манастира Светих Арханђела у Јеру-
салиму.24 Од кључног значаја је питање како је дошло до тог преноше-
ња и какву улогу је притом играла Мара Бранковић. Понајпре, дубро-
вачки извори јасно показују да је стонски доходак између 1465. и 1490. 
године убиран у име манастира Светих Арханђела у Јерусалиму – како 
је одредио Стефан Урош IV Душан.25

Насупрот тим информацијама стоји повеља на српском језику коју 
је, наводно, издала Мара Бранковић 15. априла 1479. године и која се 
сада чува у манастиру Хиландару.26 Њом је установљено да је црква 
Светих Арханђела у Јерусалиму напуштена, тако да у том случају – како 
је од претходних српских владара установљено – трибут треба да иде 
у корист манастира Хиландара и Светог Павла. У складу са том жељом 
Мара је издала поменуту повељу. Разлог зашто повеља у досадашњим 
излагањима није била узимана у обзир је тај што је ту реч о фалси-
фикату који су највероватније сачинили монаси манастира Хиландара 
крајем 15. века да би својим захтевима пред Високом портом дали већу 
тежину. Коначно, они су у личности везира Ахмед-паше Херцеговића 

20  Нав. место.
21  Публиковано у: Fr. Miklosich, нав. дело, 545 и даље (бр. 469).
22  Ради се о Мариној и Катарининој сестричини и бившој краљици Босне по имену 

Мара Бранковић Палеологина [Ђ. Тошић, нав. дело, 56 и даље].
23  Fr. Miklosich, нав. дело, 546.
24  С. Ћирковић, нав. дело, 15; М. Живојиновић, нав. дело, 188.
25  Исто, 179–183.  
26  Публиковано у: Fr. Miklosich, нав. дело, 520–522 (бр. 445).
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нашли заговорника који је желео да трибут пренесе на светогорске ма-
настире.27 Дакле, Мара Бранковић није званично пренела стонски до-
ходак на манастире Хиландар и Свети Павле. Истина, не треба искљу-
чити могућност да је српска принцеза узела део новца српских монаха 
у Јерусалиму и затим га незванично дала поменутим светогорским ма-
настирима. Отуда су после њене смрти, као и после смрти њене сестре 
Катарине – Кантакузине, монаси Свете Горе дошли у Стамбол да би 
ову неписану праксу писмено утврдили.28 
Фалсификована повеља из 1479. године је, по мом мишљењу, за ра-

27  В. о тој фалсификованој повељи са широм литературом: А. Fotić, нав. дело, 98; А. 
Фотић, нав. дело, 190; М. Живојиновић, нав. дело, 183–186.

28  Поменута хипотеза код: С. Ћирковић, нав. дело, 13; А. Fotić, нав. дело, 98; А. Фотић, 
нав. дело, 185, 193; М. Живојиновић, нав. дело, 186 и даље.

Слика 4  Повеља Маре Бранковић из 1479. године (The Ohio State University, 
Thompson Library, Hilandar Research Library Microforms, SPEC.HM.SDS.84)
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зумевање личности Маре Бранковић значајна утолико што показује да 
је име српске принцезе и после њене смрти у круговима турског двора 
било толико познато да су га монаси манастира Хиландара могли ци-
љано употребити за своју аргументацију. То одражава потпис на фал-
сификованој повељи који гласи: сѹлтана цара Амѹрата царица Мара, дъщи 
Гюргиа деспота.29 
На интервенцију везира Ахмед-паше Херцеговића уследила је ис-

плата стонског дохотка сваке две године у висини од 1.000 перпера за 
манастире Хиландар и Свети Павле, при чему је први манастир добио 
три дела, а други два дела износа. Од тог времена гарантно писмо су 
издавали манастири, те су монаси имали обичај да почетком године 
– између априла и јуна – дођу у Дубровник. Од 16. века термин „три-
бут“ – доходъкъ – измењен је од стране Дубровачке републике у тер-
мин „свећа“ – свѣшта, што је имало за последицу да исплата није више 
схватана као дажбина, већ као прилог.30 Због економске кризе у коју 
је запало Турско царство, од друге половине 16. века исплаћени износ 
све се више обезвређивао, све док на крају током 17. века није спао 
на трећину своје првобитне вредности. Године 1792. монаси манасти-
ра Хиландара и Светог Павла су последњи пут дошли у Дубровник да 
би подигли додељени прилог. По освајању града од стране француске 
војске 1806. године, та стотинама година стара традиција је окончана.31

В  

На крају треба указати на Марин значај као фактора у црквеној 
политици 15. века. Њена улога у склопу Турског царства постала је 
очигледна у јесен 1466. године. Тада је дошло до спора између Марка 

29   Actes de l’Athos. V. Actes de Chilandar, прир. L. Petit, B. Korablev, Vizantijskij Vremennik 
19/1, St. Pétersbourg, 1915, репринт издање Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1975, 568.

30  М. Живојиновић, нав. дело, 196 и даље. Израз свећа означава првобитно дар 
српских владара манастирима.

31  С. Ћирковић, нав. дело, 15; А. Fotić, нав. дело, 98; А. Фотић, нав. дело, 191, 193. В. 
такође: J.-O. Boudon, Les provinces illyriennes dans l’Europe napoléonienne (1809–1813), 
L’Harmattan, Paris, 2015.

Слика 5  Повеља Маре Бранковић из 1479. године, детаљ потписа (The Ohio State 
University, Thompson Library, Hilandar Research Library Microforms, SPEC.HM.SDS.84)
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Ксилокарава (? – после 1467), који се попео на патријаршијски трон у 
Стамболу почетком 1466. године и његовог претходника Симеона (? – 
1486). Симеон I је ту почаст вршио кратко време у јесен 1465. године и 
сада је покушао да свог наследника смени плаћањем и поклонима на 
Високој порти.32 Са износом од 2.000 или 3.000 златника пошло му је за 
руком да турске власти придобије на своју страну, доведе до смењива-
ња Марка Ксилокарава и преко Синода стигне до свога избора.33 Када 
је Мара Бранковић сазнала за сукоб око патријаршијског трона, одлу-
чила је да се заузме за сопственог кандидата у личности митрополита 
пловдивског по имену Дионисије, како би спречила скандал:

„... Овога [Дионисија] је везивало велико и значајно духовно 
пријатељство са госпођом Маром, маћехом истог султана [Мех-
меда II]. И она [Мара Бранковић] је ценила и волела господина 
Дионисија као свог духовног оца...“34

Дакле, она је путовала за Стамбол и поднела образложење по том пи-
тању султану Мехмеду II:

„... она је ставила 2.000 златника у једну сребрну посуду, узела 
је и упутила се [на Високу порту] и поклонила се истом султану 
[Мехмеду II], при чему их је [златнике] држала у рукама. Када је 
султан видео, запитао је: ‘Зашто су ти златници у сребрној посу-
ди, мати моја?’ Она је одговорила речима: ‘Ја имам свог монаха и 
молим те да га поставиш за патријарха.’ Султан је узео златнике 
и веома захвалио својој маћехи што му је дарoвала тај приход. За-
тим јој је рекао: ‘Мати моја, учини како ти је по вољи.’ Султан је 
издао наредбу и Симеон је свргнут са патријаршијског престола 
и лишен почасти патријарха и патријаршијског ранга....“35 

32  A. Bryer, „The Roman Orthodox World (1393–1492)“, у: The Cambridge History of the 
Byzantine Empire c. 500–1492, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, 877; 
N. Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha, 1908–1913, репринт издање 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, Frankfurt am Main, 1990, III, 200.

33  Уп. о тим догађајима следеће изворе, који сви потичу из 16. века: Ecthesis Chronica 
and Chronicon Athenarum, прир. Sp. P. Lambros, London, 1902, репринт издање 
Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1969, 28 и даље; Historia Politica et Patriarchica 
Constantinopoleos. Epirotica, прир. I. Bekker, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, 
Impensis Ed. Weberi, Bonnae, 1849, 101–105; V. Laurent, „Les premiers Patriarches de 
Constantinople sous domination turque (1454–1476)“, Revue des Études Byzantines 26, 
1968, 234; в. о томе такође: St. Runciman, The Great Church in Captivity. A Study of the 
Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of 
Independence, Cambridge University Press, Cambridge, 1968, 193 и даље.

34  Мој превод; Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, прир. I. Bekker, 105 и даље.
35  Мој превод; Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, прир. I. Bekker, 106 

и даље.
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Митрополит пловдивски попео се на патријаршијски трон као Ди-
онисије I највероватније већ у јесен 1466. године. На основу једне ин-
триге, која је тврдила да је он као турски заробљеник био обрезан, 
он се 1471. године добровољно одрекао трона. Mада је био у стању да 
оповргне тај приговор, повукао се у Богородичин манастир у Косини-
ци код Јежева.36 На његово место је од краја 1471. до почетка 1475. го-
дине дошао претходни патријарх Симеон I тако што је поново Високој 
порти платио 2.000 или 3.000 дуката. После његовог ступања у службу 
патријаршија у Стамболу је, према белешци из каталога 16. века, ду-
говала „госпођи царици“ – „τὴν κυρίαν ἀμήρισσαν“ – Мари укупно 4.000 
златника.37 
После Симеона I следио је, за време Мариног живота, патријарх 

српског порекла по имену Рафаило I (? – 1476), који је у тој служби био 
од почетка 1475. до почетка 1476. године; после њега је уследио Макси-
мос III Христонимос (? – 1482) од почетка 1476. до 3. априла 1482, па по-
ново Симеон I од априла 1482. до јесени 1486. године, и на крају Нифон 
II (? – 1508) од краја 1486. до почетка 1488.38 Николаје Јорга је претпо-
ставио да се иза постављања Рафаила I крије Марина иницијатива: „Са 
Рафаелом (1475), вероватно преко Мариног утицаја, патријарх главног 
царског града постао је један Србин...“39  Константин Јиречек је ту Јор-
гину претпоставку претворио у чињеницу, при чему је имену Рафаило 
I додао име Нифона II.40 У ствари, у изворима се не може наћи доказ за 
Марино мешање у прилог поменутим патријарсима. 
Марина иницијатива у погледу Васељенске патријаршије може се, 

према томе, сагледати са два аспекта. Први садржи постављање Ди-
онисија I у јесен 1466. године за патријарха, док други указује на Ма-
рину финансијску подршку патријаршији. Улога српске принцезе за-
снована је у цитираним грчким изворима у оба случаја на личности 
турског султана. У првом случају Мари је пошло за руком да, као маће-
ха Мехмеда II, уз помоћ породичних веза и поклона у новцу, постави 
свог кандидата на патријаршијски престо. У другом случају је она као 

36  V. Laurent, нав. дело, 256 и даље; St. Runciman, нав. дело, 194.
37  V. Laurent, нав. дело, 234.
38  Прегледна хронологија патријархâ Константинопоља у 15. веку може се наћи у: 

G. Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453–1821). Die 
Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens, C.H. 
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1988, 398.

39  N. Jorga, нав. дело, III, 199.
40  К. Јиречек, Ј. Радонић, Историја Срба 1–2, Научна књига, Београд, Друго издање, 1952, I, 409.
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члан султанове породице – „госпођа царица“ – зајмодавац патријар-
шије, чије је дугове Симеон I безуспешно покушавао да поништи. Са-
мосталност Мариног делања постојала је, дакле, само утолико што је 
била у сагласности са пристанком Мехмеда II. И поред тога њој је ипак 
пошло за руком да изврши утицај на црквену политику у Стамболу, јер 
је умела вешто, дипломатским путем, да оствари своје идеје. Који су 
мотиви за то могли бити пресудни? По мом мишљењу, пре свега треба 
узети у обзир тумачење које даје Historia Patriarchica. Мара је, по њему, 
сматрала да ће њен духовни отац Дионисије I окончати скандале око 
заузимања патријаршијског трона у Стамболу, што се као мотив чини 
прихватљивим. Затим, стабилна ситуација у Стамболу је била фактор 
сигурности и подршке за ктиторске делатности српске принцезе, у 
чему, по мом мишљењу, треба тражити други мотив. Занимљиво је у 
вези са тим да се Мара само један једини пут ангажовала по питању 
заузимања патријаршијског трона у Стамболу. Можда су у каснијем 
периоду трошкови у вези са тим били исувише високи и са тим пове-
зане интриге исувише велике. У свему томе се ипак поново може пре-
познати Марина посредничка улога у склопу Турског царства између 
турског двора и православне цркве – такође и у смислу ктиторства.
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SUMMARY

Dr. Mihailo St. Popović 

Serbian Princess Mara Branković between the Holy Land, 
the Universal Patriarchy and Dubrovnik

The Role of Mara Branković as a founder and a factor in church politics of 
the 15th century can be, based on presented sources, summarized as follows: 
starting with the Serbian annals, before all, in her we can see “the mother of 
monasteries”. This image, which can be evaluated as a topos, is confi rmed 
by the sources of that time. From the standpoint of monks - were those 
monasteries of Mount Athos or any other in Southeast Europe - Mara was 
addressed as the daughter of Serbian Despot Djuradj Branković. She is by 
this title, as a founder, successor of her father. In addition, the monks have 
seen her as a widow of sultan Murat II, or as a stepmother of a reigning sultan. 
In my opinion, Mara’s self-conciouseness is rooted fi rmly within a dedicated 
frame. Her letters and charters provide a picture of the personality living in 
“two worlds”. First, we should mention “a world of the past”. It consists in 
the fact that Mara Branković, being the daughter of Serbian despot, claims 
some rights. Mara uses those rights acting as a founder, and demands that her 
family has a mention in monasteries. This is a new point of connection for the 
monasteries, which make her, as Serbian princess, a relevant person to them. 

Contrary to that, there stands “a world of the present”, which, in my view 
has a clear center of gravity in Mara’s life from 1457. Based on the wording 
from the written sources, it seems that she was aware of the fact that only 
the grace of Sultan, and not reaching out to former infl uence of her family 
in Southeast Europe, can ensure her a long-term existence. For this reason, 
Mara appealed before her stepson with pleas and petitions, which were 
always met. Mehmed II supported his stepmother, not only in the area of 
the Ottoman Empire, but also beyond its borders. A good example is the 
intervention in the Republic of Dubrovnik regarding the Ston income. In my 
opinion, the sources also indicate that the Serbian princess knew how to link 
the interests of the Christian subjects with her pious goals and desires, and 
to implement them with the respective Turkish sultan or his institutions.
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