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Увод 
 

Kрајем 13. и ппшеткпм 14. века Византија је била защла у дубпку друщтвену, екпнпмску и 

пплитишку кризу. Тп је време, у кпме је Србија кпнстантнп јашала, пдузимајући прпстране 

теритприје пд Византије и преузимајући знатан брпј оених институција и функципнера. 

Такп је Србија закпрашила на пут кпји ће је пдвести ппкущају да преузме традиције 

Царства. Али са преранпм смрћу Стефана Дущана 1355. и кризпм у кпју је запалп оегпвп 

царствп наступилп је у време када су и Византија и Србија мпрале да се супше са великпм 

претопм кпја је угрпзила оихпв ппстанак – Псманскп Царствп. Балканска пплитика 

Византијскпг царства пред крај 14. века представљала је пплитику бпрбе за ппстанак, дпк 

је оена еврппска димензија ппдразумевала првенственп пптрaгу за мпћнијим 

савезницима на Западу кпји би је пслпбпдили псманскпг притиска. Пбе земље прплазе 

крпз перипд пплитишких дезинтеграција, али упркпс тпме српски владари прве пплпвине 

15. века упиру пши у Цариград, тражећи тамп пптврду владарскпг статуса. Пднпс према 

Византији ппшеткпм 15. века, ппсебнп када је псманлијска ппаснпст у питаоу, дпбиће 

пблик какав ће се задржати дп перипда заједнишке прппасти. Тиме је била дп сампг краја 

пптврђена шиоеница да је пднпс Србије према Турцима увек имап димензију кпја је била 

пдређена византијскп-српским пднпсима.1 

Пнп щтп је крајем 14. века пбележилп византијскп-српске пднпсе јесте женидба 

византијскпг цара Манпјла II са Јеленпм Дејанпвић Драгащ, ћеркпм истакнутпг српскпг 

лпкалнпг феудалнпг гпсппдара Кпнстантина Дејанпвића.2 Накпн битке на Кпспву 1389. 

гпдине Кпнстантин Дејанпвић истакап се кап један пд најјаших феудалних гпсппдара. 

Оегпве пбласти су, између псталпг пбухватале Штип, Струмицу, Пвше ппље, Враое, 

Петриш и практишнп шитаву Македпнију истпшнп пд Вардара, укљушујући Мелник и Рилу и 

                                                           
1
 Максимпвић, Прппаст Византије, 89. 

2
 Никплић,Палеплпгина, 83. 
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дппирући скпрп дп Сера.3 Јелена Драгащ Палеплпгина дпласкпм у Цариград  никада није 

прекинула везе са птачбинпм, п пнпме щтп је радила на кприст Срба, ппстпје сигурна, 

мада не издащна сведпшанства.4 

Када је у питаоу брашна пплитика царева Палеплпга, пна је била пдраз пре свега пднпса 

Царства са страним силама кпје су пдређивале оегпву пплитишку реалнпст, али и 

унутращоих прилика и савеза. Женидба цара Манпјла II птвприће нпвп ппглавље у 

брашнпј пплитици Палеплпга, ппглавље прпђаваоа са српским владарима.5 

Дплазак Бајзита на власт пзнашип је ппследое, заврщнп раздпбље византијске истприје. 

Султан је најпре 1393. гпдине предузеп велики впјни ппхпд  прптив бугарскпг цара Ивана 

Шищмана, кпга је пптуживап за сарадоу са Угарскпм. Оегпва престпница Трнпв (Трнпвп) 

псвпјена је на јурищ, а пн сам ппгубљен. Синпви Шищманпви су се ппделили: један се 

пптуршип, други ппбегап у Уграску.6 Јединп се јпщ у Видину привременп пдржап цар 

Страцимир. Турци су знашајнп прпщирили ппдрушије свпје пбласти, а угрпзили су и 

Влащку, па су се такп неппсреднп сукпбили с интересима Угарске у тпј пбласти.7 Накпн 

пваквпг успеха, Бајазит је ппзвап свпје вазале на састанак у Сер у јесен/зиму 1393-94. 

гпдине. Пвп је један пд прелпмних дпгађаја, кпји ће пдредити даљу судбину хрищћанских 

владара са Балкана. Није ппзнатп кпликп се вазала пдазвалп скупу, али међу наведеним 

лишнпстима у извприма се ппмиоу, ппред цара Манпјла II, оегпв брат мпрејски десппт 

Тепдпр I, нећак Јпван VII Палеплпга, мпнемвасијски гпсппдар Павле Мампнас, кпме је 

Тепдпр пре ппласка у Сер, пдузеп Мпнемвасију8,  дпк се пд српских вазала ппмиоу кнез 

Стефан Лазаревић и таст цара Манпјла II, Кпнстантин Драгащ, дпк је присуствп Вука 

Бранкпвића, тада најзнашајнијег српскпг пбласнпг гпсппдара извеснп.9 Састанак је 

представљап упбишајни скуп Бајазитпвих вазала, у граду Серу кпји је већ десет гпдина бип 

у псманским рукама, кпји су свпм суверену ищли на ппклпоеое, верпватнп дпнпсећи 

                                                           
3
 Ђурић, Сумрак, 69. 

4
 Исуп, 71. 

5
 Никплић, Палеплпгина, 85-87. 

6
 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 88-89. 

7
 Исуп, 89. 

8
 Ђурић, Сумрак, 44. 

9
 Шуица, Састанак у Серу, 265. 
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гпдищои трибут пднпснп хараш.10 Претила је  велика ппаснпст пд султана, кпји је бип 

вепма бесан на свпје вазале, пре свега збпг шина десппта Тепдпра I, шак је наумип и да их 

све ппбије. Вазали су, ипак, успели да сашувају свпје главе, иакп су мнпги пд оих 

искприщћени за турске псвајашке циљеве. Са друге стране, цар Манпјлп II, кпме је султан, 

шак, претип смрћу11, успеп је да се дпмпгне Цариграда и заједнп са свпјим братпм 

деспптпм Тепдпрпм I Палеплпгпм, птказап ппслущнпст турскпм султану. Пвим шинпм, цар 

Манпјлп II пстаће Бајазитпв непријатељ све дп султанпве смрти 1402. гпдине. Пнп щтп је 

уследилп накпн тпга, претилп је да угрпзи Цариград, па шак се и сумоалп у сам оегпв 

ппстанак. Цар Манпјлп је мпрап да се супши са првпм, великпм псманлијскпм ппсадпм 

Цариграда кпја ће трајати пуних псам гпдина (1394-1402). Цариград је заиста пдплевап 

свим искущеоима, али је тп вище била заслуга јаких градских бедема и другашијих 

Бајазитпвих намера, пре негп плпд впље и пдлушнпсти бранилаца. Када се султан, 

пзбиљнп пкренуп ппсади, свима, па и цару је билп јаснп да престпници нема спаса.12  

Ппједини српски вазали, пстаће верни султану, али за Византију се рат са Бајазитпм 

ппказап бпљим пд апсурднпг вазалства и ппмагаоа нестајаоу сппствене теритприје. 13 Акп 

нищта другп, ствари ппсле састанка у Серу ппстале су јасније. 

Један пд тих српских вазала, кпји је пстап веран султану бип је српски кнез Стефан 

Лазаревић, кпји је пдвпђеоем сестре Пливере у султанпв харем, ушврстип свпј вазални 

пднпс са Бајазитпм. Накпн састанка у Серу, кнез је пстап лпјалан султану. Пратип га је у 

битки на Рпвинама, у ппхпду прптив влащкпг кнеза Мирше. Битка се пдиграла 17. маја, 

1395. гпдине14. На Рпвинама храбрп бпрећи се на страни султана, живпте су изгубили 

Краљевић Маркп и таст цара Манпјла II, Кпнстантин Дејанпвић.15 Краљ Маркп је пред 

битку, пп запису Кпнстантина Филпспфа, изгпвприп Кпнстантину Драгащу пве реши: „Ја 

кажем и мплим Гпсппда да буде хрищћанима ппмпћник, ја нека будем први међу 

                                                           
10

 Исуп, 260. 
11

 Ђурић, Сумрак, 40. 
12

 Исуп, 73. 
13

 Исуп, 41-42. 
14

 Псурпгпрски, Истприја Византије, 510. 
15

 Исуп. 
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мрувима у пвпм рауу.“16 Пва решеница, наиме, пунп гпвпри п несрећи кпја је задесила 

сав, ппрпбљени, хрищћански нарпд. Ппбедник пкрщаја бип је влащки кнез, али је пн 

упркпс тпме, мпрап да се ппкпри султанпвпј мпћи и да се пбавеже на плаћаое данка. 

Најнпвија турска напредпваоа пставила су велики утисак на Запад. Стпга заппшете су 

припреме ппвпдпм предузимаоа нпве крстащке акције, пд кпје је између псталпг и 

зависила даља судбина Цариграда. Цар Манпјлп је пплагап велике наде у пвај рат. 

Крстащка идеја је јпщ једнпм ппкренула знатан деп племства Француске, Бургундије и 

Немашке, прикљушили су се витезпви из Италије, Шпаније, Ппљске, Чещке.17 Фебруара 

1396. гпдине краљ Жигмунд је пптписап сппразум у Будиму са рпмејским изасланикпм 

Манпјлпм Филантрппинпм, према кпм се Манпјлп II пбавезап да, нпвцем кпји  би му 

пбезбедип угарски краљ, напружа десет галија за плпвидбу Дунавпм.18 Априла 1396. 

гпдине крстащка впјска је кренула из Дижпна, прекп Немашке, ка Будиму, где се 

прикљушила угарским снагама. Бип је тп највећи крстащки ппхпд кпји је икад прганизпван, 

први пут на еврппскпм тлу у тпм пбиму, али истпвременп и ппследои.19Венеција није 

директнп ушествпвала у пвпј битки, пре свега јер је зазирала пд Угара и страхпвала је пд 

неуспеха крстаща и тај страх ће се ппказати кап пправдан. Западна впјска мнпгпбрпјна, 

али неслпжна, 25. септембра, 1396. гпдине20 ппсела је тврђаву Никпппљ и ппд опм је 

била стравишнп пптушена, пд стране псманске впјске. Накпн једнпг пваквпг ппраза, јединп 

је Serenissima21 смпгла снаге да ппмпгне Цариграду, пред сада јпщ мпћнијим султанпм. 

Пвпм грандипзнпм ппбедпм, султан је запкружип турске ппседе на Балкану. Свпј углед у 

исламскпм свету, ппдигап је на један вищи нивп, а страх међу хрищћанским владарима 

сада је бивап све већи. Српски кнез Стефан Лазаревић се истакап кап лпјалан и кпристан 

вазал свпме сизерену и у пвпј битки. Са друге стране, Бранкпвићи су у пвпм перипду 

изгубили скпрп све щтп су имали. За оих ће перипд пд 1397. дп 1402. гпдине бити 

најтежи. Накпн састанка у Серу, гпсппдин Вук Бранкпвић се пкренуп прптив султана. Тп ће 

                                                           
16

 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 89. 
17

 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 89. 
18

 Ђурић, Сумрак, 43. 
19

 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 89. 
20

 Ђурић, Сумрак, 43. 
21

 Исуп, 44. 
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га кпщтати власти, импвине, али и живпта. Кап неверни вазал дппап је зарпбљенищтва, и 

пстаће султанпв сужао све дп свпје смрти 6. пктпбра 1397. гпдине.22 

Накпн битке кпд Никпппља, ситуација у Цариграду била је све лпщија, а ппмпћи нипткуда. 

Једина ппмпћ кпју је успеп да издејствује у тпм мпменту несрећни цар, били су дпнекле 

успещни наппри папе Бпнифација IX, да се василевсу ппщаље билп каква ппмпћ. Наиме, 

тада је француски краљ Шарл VI ппслап у Византију 1.200 впјника и щест брпдпва ппд 

заппведнищтвпм марщала Бусикпа, кпји су стигли у престпницу у летп 1399. гпдине.23  

Иакп су удруженим снагама имали извесних успеха ппднп зидина Цариграда прптив 

Псманлија, тп није билп дпвпљнп за даљи рат са султанпм. Марщал Бусикп је предлпжип 

цару Манпјлу II, да је најбпљи нашин да дпбије ппмпћ јесте да се лишнп ппјави на Западу, 

какп би затражип исту. Цар је тп 10. децембра, 1399. гпдине и ушинип. У Цариграду је кап 

регента пставип свпг нећака Јпвана VII, са кпјим се 4. децембра, 1399. ппд утицајем 

марщала Бусикпа измирип.24 Приликпм ппласка из Цариграда, цар је свпју ппрпдицу 

пставип на шуваое свпме брату десппту Тепдпру I у Мпреји, пднпснп Мпнемвасији, щтп је 

дпнекле гпвприлп п „ппвереоу“, кпје је цар Манпјлп II имап према свпм синпвцу Јпвану 

VII.25 

На свпм вищегпдищоем путпваоу пп Западнпј Еврппи, цар Манпјлп II ппсетип је 

Венецију, Падпву, Вићенцу, Павију, Миланп, Париз и Лпндпн.26 Иакп није дпбип нищта 

другп псим мнпгп псмеха и празних пбећаоа, цар није бип впљан да се врати назад, јер је 

сматрап да је скпрп све изгубљенп. Међутим, шитава ситуција се прпменила када је 

пктпбра 1402. гпдине стигла вест п ппгибији султана Бајазита. Биће тп мпменат краткпг 

предаха, али и ппшетак једнпг краја, какп за Византију, такп и за све хрищћанске земље на 

Балкану. 

 

                                                           
22

 ИСН II, 55-58. 
23

 Никплић. Палеплпгина, 109. 
24

 Ђурић, Сумрак, 80. 
25

 Исуп, 82-83. 
26

 Никплић,Палеплпгина, 110. 
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Први део (1402-1427) 

Битка код Ангоре 

 

Византија се пд састанка у Серу 1394. гпдине нащла на великим искущеоима. Пве патое 

биће пкпншане привременп, тек Бајазитпвим ппразпм кпд Ангпре 1402. гпдине. Приликпм 

ппкущаја да псвпји Цариград, кпји би ппстап прирпднп средищте империје, пн је ппјашап 

блпкаду пвпг града. Завладала је пгрпмна глад, какве неће бити све дп ппследое 

цариградске ппсаде 1453. гпдине. Страх пд турскпг псвајаоа ппстап је свакпдневница. 

Псманлије су негде у пвпм перипду псвпјиле Видинску царевину, заузеле Атину, 

ппљашкале Пелпппнез, птеле млеташки Аргпс и ппразиле десппта Тепдпра.27 Цар Манпјлп 

пдлази на Запад, какп би пптражип впјнишку и финансијску ппмпћ, али нажалпст, не 

ппстпји лишнпст са кпјпм би се у тпм мпменту прегпваралп на Западу. У Цариграду је 

ситуација све тежа. Станпвнищтвп све теже ппднпси тещкпће саме ппсаде. Анпнимни 

пшевидац тврди какп је већина станпвнищтва „птвпренп или прекривенп пдбегла 

непријатељу“, а пни кпји су пстали запали су у великп пшајаое, па се упши ангпрске битке у 

Цариграду верпвалп у Бајазитпву ппбеду и грађани листпм били распплпжени за предају 

без бпрбе. 28 Ппследои Манпјлпв апел пре битке кпд Ангпре, упућен је авиопнскпм 

прптивпапи 20. јуна, 1402. и гпвприп је п  безизлазнпм пплпжају у кпме се автпкратпр 

налазип и да је папа Бенедикт  XIII ппследои кпји мпже да му ппмпгне. Манпјлп је 

изгубип скпрп сваку наду, и Царствп, али и свпју ппрпдицу у Мпреји препустип је 

судбини.29  

Када је изгледалп да су дани препсталих балканских држава избрпјани и да ће султан 

Бајазит успети да слпми ппследои прганизпвани птппр, ппјавила се на истпку нпва сила 

кпја је свпјим муоевитим псвајаоима дубпкп пптресла темеље младе турске државе, 

прпдужавајући тиме век балканским земљама. Крајем 14. века Татари великпг кана 

                                                           
27

 Ђурић, Сумрак, 79. 
28

 Исуп, 105. 
29

 Исуп, 106. 
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Тимура, једнпг пд највећих псвајаша у светскпј истприји, прпдирали су незадрживп према 

западу и ппсле псвајаоа Сирије, нащли су се на истпшним границама Бајазитпве државе у 

Малпј Азији. Када су се мпнгплскпм впђи ппшели приклаоати турски емири у Малпј Азији 

незадпвпљни Бајазитпвпм пплитикпм, Турскп царствп је мпралп да брани и језгрп свпје 

државе. Султан је ппзвап све вазале у бпрбу и с впјскпм пдлушнп кренуп прптив 

непријатеља. Пд српских кнежева пдазвали су се Стефан и Вук Лазаревић, кап и синпви 

Вука Бранкпвића, Ђурађ и Гргур, кпји су ппшеткпм 1402. гпдине признали врхпвну власт 

султана и ппвративщи такп деп ппрпдишних дпбара, били пбавезни да прате Бајазитпву 

впјску.30 У сукпбу са Тамерланпм  28. јула, 1402. гпдине турске трупе су катастрпфалнп 

биле ппражене у бпју кпд Ангпре, у кпме је и сам султан зарпбљен. 31   

Бајазит је ппщап са пкп 85 хиљада људи, пд шега пкп пет хиљада пклппника кнеза 

Стефана.  Гршки „истпришари пада“, дају разлишите ппдатке п велишини кнежеве впјске. 

Такп Халкпкпндил ппмиое брпј пд десет хиљада кппљаника, кпјима се навпднп Бајазит 

ппнпсип. Дука, пак, тврди да је пет хиљада српских впјника ушествпвалп у Ангпрскпј битки. 

Турски хрпнишари навпде брпј пд двадесет хиљада кпоаника кнеза Стефана (Влкпглуа), 

кпји је свакакп претеран.32 

Тамерлан је сакупип пкп 140 хиљада впјника.33 Пва имппзантна сила била је, углавнпм, 

састављена пд кпоаника, кпја је, ппред тпга щтп је била ударна снага оегпвих напада, 

била и кљушна за гпоеое ппраженпг непријатеља, щтп ће се накпн Ангпрске битке и 

ппказати.34 Ппред тпга, татарски кан мпгап је да рашуна и на дпбру прганизпванпст свпјих 

трупа, оихпву дисциплину, елан, кап и на свпј „впјнишки гениј“.35 

Пкупивщи впјску у близини Брусе, Никеје и Никпмедије, Бајазит се упутип ка Кападпкији, а 

пдатле ка Фригији, где је кпд Ангпре дпщлп дп пкрщаја две велике впјске.36 Сигуран у 

                                                           
30

 Калић, Срби у средоем веку, 92-93. 
31

 Ферјаншић, Византија и Ј. Слпвени,  131. 
32

 Никплић, Византијски писци п Србији, 38-39. 
33

 Исуп, 39. 
34

 Исуп, 38-39. 
35

 Исуп, 39. 
36

 Исуп, 38-41. 
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свпју ппбеду, пкружен свпјим јанишарима Бајазит је ступип у неравнпправан бпј са 

Тамерланпм.  

У пвпј битки, кап верни вазал, кнез Стефан Лазаревић се јунашки бприп. У пар наврата је 

ппмрсип планпве Тамерлану. Са свпјпм тещкпм кпоицпм пн је на вище места прпбип 

Тамерланпве редпве, и кренуп да угрпжава трупе у ппзадини. Збпг тпга је Тамерлан увеп 

Татаре из другпг бпјнпг реда. Иакп је и сам увеп свпју резерву у бпј, Бајазит је мпрап да се 

ппвлаши. Тамерлан је сада ппшеп да врщи притисак на Бајазитпвп деснп крилп, где га је 

ппет Стефан зауставип. Пнда је Тамерлан увеп све свпје резерве, и левим крилпм кренуп у 

напад. Стефан је са свпјим пклппницима успеп и пвај напад да сузбије. 

Међутим, какп је дан пдмицап битка је била све крвавија. Умпр, жеђ, глад ушинили су 

свпје. Пнп щтп је пресудилп, бип је прелазак лпкалних анадплских кпоаника на страну 

Тимура. Кнез Стефан је дп краја битке пстап веран вазал свпме сизерену, три пута улазећи 

у бпј. Тп је изазвалп дивљеое и сампг Тамерлана. Када је кан свпјпм кпоицпм ппкплип 

Бајазита, Стефан је свпм жестинпм ппкущап да дпђе дп султана. У тпме је и успеп иакп је 

бип, шак, раоен у десну руку. Међутим, Бајазит није желеп да се ппвуше. Видевщи да је 

битка изгубљена, и да су сами Турци напустили свпг гпсппдара, кнез српски Стефан, је 

пдлушип да се ппвуше према Бруси.37 Ппвлашеое кнеза Стефана бип је тренутак кпји је 

Тамерлан шекап, какп би заппведип свпјим резервама да се јпщ једнпм пбруще на 

Бајазита. 

Кпнстантин Филпспф (Кпстенишки), писац житија десппта Стефана, п јунащтву и вернпсти 

оегпвпм, између псталпг, каже: Зре же пбыщьдьщеѥ мнпгыѥ уьмы царꙗ, мнпжьсувп 

неизрешенп, и хпуе упгп ꙗкп бы изрпушиуи, уреуицею вь брань вьхпдиуь, сьсѣцаѥ и 

ппбеждаѥѥ. 38 

Када је видеп да је битка изгубљена, знак за ппвлашеое дап је Али-паща, впдећи са спбпм 

најстаријег Бајазитпвпг сина, Сулејмана, за кпга се сматралп да ће наследити престп. За 

                                                           
37

 Нпвакпвић, Срби и Турци, 259-260. 
38

 К. Филпспф, Живпт Стефана Лазаревића десппта српскпга, 39, 45.; (Десппу Суефан) видећи да је цар 
(уурски) ппкпљен хиљадама и хиљадама (впјника), а желећи да га пслпбпди, и пп урећи пуу улази у бпј 
секући (све) и ппбеђујући. 
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оима је кренула и пстала впјска, а пдступницу им је щтитип кнез Стефан Лазаревић, са 

свпјим пклппницима. 39 

Бајазит је ппбегап на пближое брдп Чатал, пдакле је када је пала нпћ са некпликп верних 

пратилаца ппбегап. Међутим, Татари су га убрзп упшили и ухватили и дпвели пред 

Тамерлана. Накпн битке, татарски впђа се упутип ка Бруси, кап најстаријпј турскпј 

престпници, пдакле је оегпва впјска дпнела велики плен. Ппред великих драгпценпсти, у 

Бруси су зарпбили и жену султана Бајазита, кпју су свпме кану дпвели кап деп тпг ратнпг 

плена. Та жена, кпју су ухватили, била је сестра великпг српскпг кнеза Стефана, 

Пливера.40Оу је, навпднп, Тамерлан првп затвприп, а пптпм је натерап пплунагу да му 

тпши винп, на пшиглед Бајазита.41 Халкпкпндил каже, Бајазита је тп тпликп растужилп, јер 

је оу, Пливеру, вплеп вище пд псталих жена, да је пппип птрпв, кпји је увек са спбпм 

нпсип у свпм прстену.42 Маврп Прбин навпди какп се Бајазит убип, ударајући главпм п 

гвпзден кавез. Пн у свпме делу пище: „Оу је ппсле заједнп са мужем зарпбип Тамерлан. 

Када се Тамерлан врауип у Скиуију, приредип је раскпщну гпзбу свпј гпсппди и 

кнезпвима Скиуије. На уу гпзбу  је бип дппремљен кавез у кпјем је бип заувпрен 

Бајазиу. Тамерлан је наредип да дпведу и Бајазиупву жену, уе да јпј пдсеку хаљине дп 

пупка, уакп да су јпј се видели суидни делпви, па да уаква разнпси јела званицама на 

гпзби. Присиљен да гледа уп, оен муж Бајазиу је бип бескрајнп уужан збпг оене гадне 

кпби. Супга пдлуши да се убије, нп какп није имап шиме да уп изведе, ударап је главпм п 

прешке кавеза дпк се није невпљнп и беднп на крају убип. Оегпва жена Милева уппкпјила 

се други дан ппсле оегпве смруи.“43  

П Пливери накпн удаје за Бајазита не ппстпје мнпгп ппдатака. Кпнстантин Филпспф 

навпди какп извесни Аидин (Радпслав), кап ппсланик кнеза Стефана, птищап Тaмерлaну и 

пд  оега измплип слпбпду за Пливеру.44  

                                                           
39

 Никплић, Византијски писци п Србији, 43-44. 
40

 Пуркпвић, Стефан Лазаревић, 61-63. 
41

 Исуп, 62. 
42

 Никплић, Византијски писци п Србији, 45-46. 
43

 Прбин, Краљевствп Слпвена, 319-320, 385-386. 
44

 Пуркпвић, Кнез и десппт Стефан Лазаревић, 63. 
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Бајазитпвп рппствп и дезинтеграција псманске државе, стварали су нпву перспективу за 

сампсталније делпваое кнеза Стефана.45 Бајазитпвпм смрћу (9. марта, 1403. гпдине), 

престале су вазалне пбавезе кнеза Стефана, али и кир Манпјла II према свпм сизерену.46 

Хрищћани су кпнашнп, иакп на краткп, мпгли да пдахну. Најстарији Бајазитпв син, 

Сулејман Челеби, накпн щтп је ппбегап из Брусе, ппжурип је ка еврппским ппседима, какп 

би ушврстип власт, кап некада оегпв птац. Настпјап је да преузме Једрене, румелијску 

престпницу псманске државе.47 

Са друге стране, кнез Стефан је са братпм Вукпм и пдредпм српских впјника, најпре 

кренуп у Цариград. У венецијским хрпникама псталп је записанп да су Татари, убрзп ппсле 

битке ппжурили да прекину све кпмуникације са Цариградпм, па никпме није ппщлп за 

рукпм да пређе из Турске у Гршку. Ипак, ни велики псвајаш, какав је бип Тимур, није имап 

снаге да пдмах ппсле ппбеде прекпраши Бпсфпр.48 Византија, кпја није имала ушещћа у 

пвпј битки, пбрадпвана вестима са ангпрскпг бпјищта, сада је видела прилику за нпвп 

савезнищтвп и блискије пднпсе са српским кнезпм Стефанпм Лазаревићем. Византија и 

Србија, нажалпст нису успеле да искпристе предах кпји је наступип, јер нису имале снаге 

за праву регенерацију. Ипак, ситуација је сада била битнп измеоена, па је насталп знатнп 

плакщаое за хрищћанске државе.49 

Такп се Бајазитпв ппкущај да ствпри империју пкпншап неуспехпм. Препсталу псманску 

теритприју између себе разделили су Бајазитпви синпви, прихвативщи Тимурпв 

суверенитет.50 
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 Веселинпвић, Држава српских десппта, 43. 
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 Никплић, Византијски писци п Србији, 46-47. 
47

 ИСН 2, 65. (Ј. Калић) 
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17 

 

 

 

Додела деспотског достојанства 

 

Титула десппта, иакп не кап владарска, свакакп је била ппзната и нереткп је била 

дпдељивана у српскпј држави. Утицај Византије на државу Немаоића бип је заиста 

пгрпман. Тп се примећивалп у гптпвп свим сферама средопвекпвнпг друщтва. На први 

ппмен деспптске титуле у Србији наилазимп јпщ ппшеткпм 14. века. Титула десппта 

дпдељивана је јпщ у време цара Дущана и Урпща V. Међутим, институција десппта у 15. 

веку сущтински је другашија пд пне кпју су дпдљевали Дущан и Урпщ. Пва титула у 15. веку 

дпдељивана је нпсипцима врхпвне централне власти, владарима Србије.51 Фпрмула је 

иста, али је сада уместп српских, дпдељују византијски цареви, а нещтп касније и 

угарски.52 

Напущтајући Малу Азију, кпја је сада ппстала татарски плен, Стефан Лазаревић је, заједнп 

са братпм Вукпм приспеп у Цариград. Јпван VII, савладар Манпјла II, јер је цар тада бип на 

вищегпдищоем прппутпваоу на Западу, тражећи ппмпћ, дпделип је деспптскп 

дпстпјанствп кнезу српскпм Стефану, августа 1402. гпдине.53Међу владарима 15. века, кпји 

су нпсили титулу десппта, Стефан Лазаревић је једини кпји је тп дпстпјанствп стекап јпщ 

увек пп пбишајима Византијскпг царства.54 Деспптскп дпстпјанствп је дпбип из руку цара-

савладара, Јпвана VII, кпји је на таквпм пплпжају имап пунп правп да дпдели титулу, у 

византијскпј престпници Цариграду щтп неће бити слушај са пптпоим владарима из куће 

Бранкпвића.55  У дугпј византијскпј традицији пва титула, даривана је ппсебнп пдабраним 

ппјединцима, најшещће српдницима царскпг дпма. Према правилима, десппт је имап ранг 

„велишансува“, вепма виспк пплпжај на двпру и правп да у дпкументима кпристи пзнаку 
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 Веселинпвић, Држава српских десппта, 38-39. 
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 Исуп. 
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 Никплић, Византијски писци п Србији, 49. 
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 Калић, Десппт Стефан и Византија, 31. 
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 Исуп. 
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„Царсува ми“.56 Старе византијскп-српске везе пвим су шинпм симбплишнп јпщ једнпм 

пптврђене. Српски кнез ппстап је Византији важан савезник ппшеткпм 15. века, па су стпга 

ппведени важни прегпвпри п браку кпјим би се пн јпщ шврщће везап за династију 

Палеплпга. Такп је дпщлп дп женидбе десппта Стефана са Јеленпм, ћеркпм Франшеска II 

Гатилузија, гпсппдара Лезбпса.57
 Тп щтп ће ппстати будући царски рпђак (Јеленина сестра 

Евгенија била је супруга Јпвана VII), бип је самп фпрмални ппвпд за дпбијаое деспптскпг 

дпстпјанства.58 Једину ппсебнпст шини тп щтп је Стефан Лазаревић јпщ једнпм дпбип 

деспптски венац и тп при ппвратку цара Манпјла у земљу и у врлп драматишним 

пкплнпстима 1410. гпдине.59 

П међунарпднпј ситуацији накпн Ангпрске битке, и приспећу десппта Стефана у Цариград, 

сведпшанства нам је пставип Кпнстантин Филпспф, кпји пище следеће:  Mы же на 

прѣдьлежещуаꙗ да вьзврауимь се. Благпшьсуивыи же кнеть Суефань ппсуигь пубп вь 

царьсувпующуии град кпупьнп и сь браупмь свпимь Влькпмь и пуь вьсѣхь 

любпшьсуьныѥ гласы слыщааще, ѥликп кь нѣкпѥмпу сльньцпу вьзирауи мьнѣахпу. Тпгда 

же и десппуьскаагп сана вьсприѥмлѥуь пуь благпшьсуиваагп царꙗ ӏпана. Сегп бп 

анепсеꙗ свпѥгп псуавиль бѣще царь кирь Манпуиль вь мѣсуп себе, пууѣсьнꙗѥмь 

прѣжде решеныимь Баꙗзиуемь и кь римьскыимь суараагп пуьщьдь бѣще вь ѥже 

сьѥдинꙗуи црькпвь и брани вьздвизауи вь пуьмьщуениѥ и избавпу. Юже бп лѣуа 

мнпгаꙗ пдрьжааще царьсувпующуии градь, гладемь заувпреныимь гыблѣмь нѣции бп 

нпщуию избѣзаахпу, прпшиимь же нищуиимь ппвелѣваахпу изиуи.60 
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 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 93. 
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 Исуп. 
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 Веселинпвић, Држава српских десппта, 44. 
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 Калић, Десппт Стефан и Византија, 31. 
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 К.Филпспф, Живпт Стефана Лазаревића десппта српскпга, 41, 49 ; А ми да се врауимп на преухпднп. 
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умесуп оега; Бајазиу га је дпвеп у уежак пплпжај и пн је пуищап Римљанима суарпга (Рима) са намерпм 
да уједини цркве и да припреми рау (на Турке) какп би се псвеуип и избављеое дпбип. Мнпгп гпдина 
држаще Цариград заувпрен и глађу измпрен – неки (људи) нпћу бежаху, а неки наређиваху прпсјацима да 
напусуе (град). 
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Титулу десппта Стефан је нпсип дп краја живпта.61 Тп најбпље сведпше пптписи оегпвих 

ппвеља: десппт Стефан (ташнп: уиуула и лишнп име). Та титула је дпнпсила углед владару 

у српскпј средини, кпја је виспкп ценила византијске институције. Тп је била преднпст кпју 

је Стефан стекап у пшима савременика, али и кприст у пднпсу на српднике и супарнике у 

унутращоим бпрбама у Србији (Вук Лазаревић и Бранкпвићи).62  

Иакп је за Византију тп билп време „царства кпга нема“63, улпга Византије у свету, и оен 

углед, надилазили су оене тренутне мпгућнпсти. Царствп је живелп пд старе славе, а сви 

савладари 15. века, и даље су се ппнпсили акп би кпјим слушајем били деп те славне 

прпщлпсти. Византија је и даље стајала на врху лествице држава средоег века, кап 

једини, прави наследник Римскпг Царства и идеје п универзалнпм хрищћанскпм царству. 

Иакп је била на рубу прппасти, збпг псманске навале, пна је смпгла снаге и впље, какп би 

дпделила Стефану Лазаревићу деспптску титулу. На тај нашин желела је да Србију јпщ 

тещое веже за себе и у некпј даљпј перспективи привуше државнпј пплитици Византије.64 
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 Калић, Десппт Стефан и Византија, 32. 
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 Исуп. 
63

 Исуп. 
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 ИСН II, 65-66. (Ј. Калић) 
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Византијско-српски односи (1402-1413) 
 

Византија и Србија  у грађанском рату у Османском царству 

 

Самп пни наивни, међу Бајазитпвим вазалима, мпгли су да сумоају у успех Тамерлана. 

Јпван VII бип је свакакп један пд оих. Иакп је пбећап Тамерлану да ће пнемпгућити 

Турцима  ппвлашеое из Мале Азије у Еврппу, пн не самп да није спрешип, већ је и ппмпгап 

Сулејману и оегпвим пратипцима да се дпкппају еврппских ппседа. Таквп држаое 

синпвца Манпјла II, изазвалп је велику срчбу кпд Тамерлана. Пн је претип да ће, акп му не 

буде ппщлп за рукпм да пребаци свпју впјску прекп Бпсфпра, на Балкан дпћи  

запбилазним путем са севера, и притпм заузети Цариград.65 

Несугласице између василевса Манпјла II и оегпвпг синпвца Јпвана VII Палеплпга биле су 

тих дана вище негп јасне. Венеција и Ђенпва држале су страну Манпјлу II, а следећи 

оихпв пример, и султан Сулејман је јаснп ппказап кпг цара сматра пунпважним. Мир у 

Галиппљу, кпји је склппљен фебруара 1403. гпдине између Сулејмана Челебије, Венеције, 

Ђенпве (са Хипспм), впјвпде Накспса, ритера са Рпдпса66 десппта Стефана и Јпвана VII, 

јаснп је ппказап да се без Манпјла II не мпже пбавити предаја Сплуна. Инсистирап је на 

тпме да ће Сплунски акрпппљ (грш. Ακρόπολη) предати самп када Манпјлп II пристигне у 

Цариград. Ппред Сплуна, Сулејман је такпзванпј „лиги“ пристап да уступи и пкплину града 

Сплуна, цеп Халкидик, северне Сппраде, кап и трашку пбалу пд Месмврије на Црнпм мпру 

дп Панидпса на Егејскпм.67 За десппта Стефана, сада кап пријатеља Византије, је ппнпвп 

бип предвиђен вазалски пднпс са Сулејманпм (плаћаое данка и впјна служба у кприст 

султана, али без пбавезнпг лишнпг ушещћа у ппхпдима).68 

Иакп титула сама пп себи није пбавезивала на пдређени смер у пплитици, некакп се 

пшекивалп да ће десппт Стефан сада бити вище пкренут Византији. Међутим, јпщ на 

ппшетку династишке бпрбе у Псманскпм царству, Византија и Србија нащле су се на 
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 Ђурић, Сумрак, 121-123. 
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 Калић, Десппт Стефан и Византија, 32. 
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 Ђурић, Сумрак, 125-127. 
68
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супрптним странама. Сулејман, кпга је ппдржавала Византија ппдстакап је Бранкпвиће на 

сукпб са Стефанпм Лазаревићем. Султана је на тп натералп Стефанпвп независнп држаое 

гптпвп пдмах накпн битке кпд Ангпре. Бранкпвићи су се, пак, надали да ће уз Сулејманпву 

ппмпћ успети пнп щтп им је за Бајазитпве владавине билп ускраћенп- да владају 

ппседима кпјима је гпсппдарип оихпв птац Вук. Уз оих је, мимп впље пристап и ћесар 

Угљеща, страхујући пд велике силе кпју је впдип Ђурађ. 69Са турским впјним пдредпм 

требалп је да спреше дплазак десппта у земљу. На тп је Стефан пдгпвприп сппразумпм са 

Тамерланпм, кпме је кап ппклисара ппслап Аидина.70 Какп Кпнстантин Филпспф бележи 

Пливера је пущтена из рппства, а Тамерлан је ппрушип Стефану: „...ꙗкп ѥгда вь западьнꙗꙗ 

приидпу кь вамь, не вьсупшьныими суранами приидпу нь сѣверьныихь сурань пп спущи 

запада пбьуекпу.“71 Пвп казиваое Кпнстантина Филпспфа навпди нас на ппмисап да су 

савременици ппсматрали Стефана и оегпву впјску кап знашајан впјнишки шинилац. Тп је 

уједнп била и највећа пптппра власти десппта Стефана. Стпга, се пн сматрап сампсталним 

да делује пп свпм интересу. Такпђе, видећемп да ни једна впјна активнпст, пд Ангпрске 

битке па све дп ступаоа султана Мехмеда I на престп, није мпгла прпћи без ушещћа 

десппта Стефана.72 У свакпм слушају, пвај ппкущај Сулејману није успеп, а сукпб се 

заврщип биткпм кпд Триппља на Кпспву (21. нпвембра, 1402. гпдине). Ппбеду је пднеп 

десппт Стефан.73 Маврп Прбин нам казује „Кад је Ђурађ дпщап уурскпм цару, пвај га је 

лепп примип и пдмах му дап да пбуше свпје владарскп пделп, уе га дарпвап мнпгим 

вредним суварима. Између псуалпг дарпвап му је свпје пуржје у знак велике љубави и 

ппвереоа кпје је имап у оега. Зауим му даде свпју впјску, шијим је једним делпм 

кпмандпвап Ђурађ, а другим уурски заппведници. С друге суране, ни десппу Суефан 

није прппусуип да спреми дпбру впјску, па ју је ппделип на два дела: једним делпм је 

заппведап пн сам, а другим делпм оегпв брау Вук. Кад је дпщлп дп бпрбе између Вука и 

Ђурђа, Вук се јунашки бприп кап прави капеуан, али је ипак бип ппражен и спасап се с 
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малп впјника. Тп је билп 25. нпвембра 1402. гпдине. Замеунувщи биуку са уурским 

капеуанпм, оегпв брау Суефан их је ппразип и извпјевап ппбеду  пре сурауегијпм негп 

храбрпщћу свпјих впјника. Бип је уу, наиме неки власуелин пп имену Угљещица, вазал и 

савезник уурски, кпји се уада налазип у уурскпј впјсци. Када је управп уребала да 

пуппшне биука, пн је уверип Турке да не прихвауе бпрбу, ппщуп неће мпћи издржауи 

први налеу и напад хрищћана. Супга, шим је насуала биука, Турци се скпрп пдмах 

дадпще у бексувп.“74 

Десппт Стефан ппшиое да иступа кап сампстални владар. Заједнп са Византијпм, кпја је 

навикла сада, да други бију оене битке, пн прелази у антитурски табпр. Гпсппдар 

прпстране земље, јак впјни шинилац, једини пзбиљни прптивник псманским амбицијама 

на Балкану, десппт Стефан бип је идеални савезник ппсрнулпг Царства на Бпсфпру. Све 

вазалне пбавезе кпје је имап према Бајазиту, сврщене су пнпга дана на ангпрскпм 

бпјищту. Сада је мпгап кренути сампсталније, мада и са пунп неизвеснпсти, јер какп билп, 

ипак је Стефан у Бајазиту имап мпћнпг щтићеника сппствених регалних права.75 

Ппјавпм Сулејманпвпг брата Мусе кпји је, на ппдстицај трећег брата Мехмеда, стигап из 

Анадплије и прекп Влащке се спустип 1409. гпдине у Бугарску, заппшеп је ппследои шин у 

бпрби за Бајазитпвп наслеђе.76 Сасвим је билп јаснп да у династишким бпрбама у 

Псманскпм царству (1403-1413) и Византија и Србија у пптпунпсти зависе пд Турака и да 

меоају пплитику према тренутним интересима. Међутим, Византија и Србија су се ппет 

нащле на разлишитим странама у сампј заврщници грађанскпг рата у Псманскпм Царству. 

Византија је била на страни Сулејмана, кап и Венеција77, дпк је Муса придпбип за себе 

српскпг десппта Стефана Лазаревића, јер је успех принца Мусе, кпји је 1409. гпдине 

ппљашкап византијску Месемврију, ппразип једну Сулејманпву впјску уз ппмпћ влащкпг 

впјвпде Мирше кпд Јамбпла 1410. гпдине78, ппределип и десппта Стефана да устане 

прптив Сулејмана, кпга је кривип за сукпб и пружаое ппмпћи деспптпвпм брату Вуку и 

                                                           
74

 Прбин, Краљевствп Слпвена, 321, 386-387. 
75

 Нпвакпвић, Срби и Турци, 272-273. 
76

 Ђурић, Сумрак, 140-141. 
77

 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 108-109. 
78

 Суеванпвић, Десппт Стефан, 107. 



 

 
23 

 

сестрићима Ђурђу и Лазару Бранкпвићу. Туђински интерес ппделип је тада хрищћански 

табпр.79 Ппред десппта српскпг на оегпвпј страни били су влащки впјвпда Мирша, али и 

Вук Лазаревић и Бранкпвићи. 80 

Дп бпја је дпщлп 15. јуна, 1410. гпдине81, ппд Цариградпм, у истприпграфији је пва битка 

ппзната кап и битка кпд Кпсмидипна, и у оему је Муса бип пптушен. У тпку битке Вук 

Лазаревић и Бранкпвићи прещли су на Сулејманпву страну, дпк се десппт Стефан накпн 

битке ппвукап у Цариград, и тамп је најсвешаније дпшекан. Византија је јпщ једнпм 

изразила свпје ппщтпваое према српскпм владару, али и заинтереспванпст за сарадоу са 

оим. Десппт Стефан се, накпн тпга вратип у Србију прекп Влащке у пратои свпјих 

витезпва.82  Јпщ једнпм је српски десппт, дпбип пптврду свпг деспптскпг дпстпјанства, из 

руку византијскпг цара, у византијскпј престпници Цариграду. Десппти из династије 

Бранкпвић тп неће дпживети. Византија псим тпга нищта другп није мпгла да пружи.83 

Али ратпваое тиме није пкпншанп. Ппвукавщи се уз ппнпвни ппраз кпд Једрена (11. јула, 

1410. гпдине), где је на страни султана Сулејмана ушествпвап и Ђурађ Бранкпвић84, ка 

земљама десппта Стефана , Муса је у зиму 1411. гпдине прпвалип у Тракију, 17. фебруара 

је зарпбип Сулејмана да би га затим усмртип. Манпјлп II је накпн битке кпд Једрена успеп 

да ппврати Визију, али је мпрап ппнпвп да уступи Псманлијама пкплину престпнице.85 

Манпјлп II није имап ни снаге, ни средстава какп би наставип ратпваое са Турцима. Иакп 

је рпмејска флпта, ппбедила Мусину кпд Платија, заслугпм Манпјлпвпг пплубрата и 

имеоака, усамљенп Царствп није ималп снаге да се пдупре ппбеднику над Сулејманпм.86 

Муса, је међутим, дпбивщи неутралнпст Млешана, тпкпм 1411. и 1412. гпдине изгубип 

савезнике на свим псталим странама. Када се дпшепап власти, Муса је прпменип свпје 

држаое према десппту Стефану. Пдрекап је сва ранија пбећаоа и примљене пбавезе. У 
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истп време зарати и са Византијпм, тражећи пд ое велике уступке. 87Када је из Анадплије 

пристигап Мехмед, редпм су му прилазили десппт Стефан Лазаревић, Сандаљ Хранић, 

изасланици уграскпг краља Жигмунда, кап и Ђурађ Бранкпвић. Ударивщи на Мусу, 

Мехмед је уз ппмпћ хрищћана, 5. јула, 1413.88 гпдине успеп да савлада прптивника, убије 

га, пслпбпди Цариград ппсаде и ппсле једанаест гпдина кпликп-тпликп уједини псманску 

државу.  

Сведпшанствп п десетпгпдищоем грађанскпм рату и дпгађајима, мада самп ппименишнп, 

пставип нам је и највећи истпришар пве еппхе и савременик исте, Гепргије Сфранцис: „ 

Ппщев пд дванаесуе дп двадесеу прве гпдине збилп се мнпгп знашајних дпгађаја кпји 

заслужују да буду сппменууи: гпвприм п дпласку на Запад пеуприце синпва сулуана 

Бајазиуа- Сулејмана, Мусе, Исе, Мехмеда и Јусуфа, кпји је ппсуап хрищћанин и дпбип 

име Димиурије; (гпвприм и) п смруи василевса кир Јпвана у Сплуну и п дпласку уамп 

оегпвпг сурица кир Манпјла и п усппсуављаоу у Сплуну власуи оегпвпг сина десппуа 

кир Андрпника; и п смруи десппуа кир Тепдпра Ппрфирпгениуа у Мисури, и п дпласку у 

Мпреју оегпвпг брауа, свеупг василевса кир Манпјла, и п ппгибији сулуана Сулејмана 

пд руке оегпвпг брауа Мусе, и п урпгпдищоем рауу пвпг Мусе са свеуим Василевспм 

кир Манпјлпм; и п пслепљеоу Сулејманпвпг сина Прхана у пкплини Ларисе; и п дпласку са 

Исупка на Запад оегпвпг брауа Мехмеда-Кириче, п оегпвпм ппразу и ппврауку на 

Исупк, и ппнпвнпм оегпвпм дпласку на Запад прекп Кпнсуануинпппља и оегпвпј 

ппбеди и смруи Мусе; и јпщ п смруи у Мпнемвасији Кпнсуануина-другпг сина свеупг 

Василевса кир Манпјла, кап и две оегпве кћери; и п рпђеоу у Граду царевића кир 

Михаила и п оегпвпј смруи пд куге; и п слишнпј смруи шелеби кир Димиурија; и п рпђеоу 

царевића кир Димиурија и царевића кир Тпме; и п неким знашајним дпгађајима. Ипак, 

ппщуп све уп збпг свпг недпвпљнпг узрасуа нисам дпбрп и уашнп  упамуип- кпје се 

гпдине и кпг месеца дпгпдилп, и какп запбићи ћу уз ћууаое.“89 
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У заврщним етапама десетпгпдищоег грађанскпг рата у Турскпј, Византинци и Срби су се 

ппнпвп нащли на једнпј страни - кап савезници нпвпг султана Мехмеда I (1413-1421). Кап 

награду за пружену ппмпћ Византинци су дпбили неке градпве на пбалама Црнпг мпра и у 

близини Сплуна, а Срби тврђаву Кппријан (кпд Нища) и неке пбласти у планинама између 

Нища и Спфије. Заједнишка ппаснпст кпја је Византији и Србији претила пд Турака дала је 

византијскп-српским пднпсима пвпг перипда сасвим другашији карактер негп щтп су пни 

имали раније. Стпјећи, макар и самп привиднп, на пстацима некадащое пплитишке снаге, 

Византија је тпкпм XIII и XIV века сматрала да везе Цариграда са династијпм Немаоића 

представљају изванредну ппшаст  за српску државу, кпја је у ствари ппшивала на 

узурпацији византијских права на Балканскпм пплупстрву. Затп византијски истпришари и 

писци тпга времена имају презрив и непријатељски став према Србима- пплудивљем 

нарпду, настаоенпм у планинским пределима унутращопсти Балканскпг пплупстрва. 

Међутим, неппсредна турска ппаснпст ставља византијску пплитику, на мнпгп реалнију 

пснпву, јер цариградска влада схвата да ранији став не пдгпвара оенпј снази, да 

заједнишка ппаснпст налаже нпве метпде у пднпсима са другим балканским државама. 

Сада Византија гледа на Србију кап на равнпправнпг партнера са кпјим би мпгла да се 

заједнишки супрптстави Псманлијама. Затп се и меоа став византијских писаца према 

Србији, па истпришари и хрпнишари 15. века виде у Србима прирпдне савезнике за бпрбу 

прптив Турака.90 

Окретање деспота Стефана према Угарској 

 

Кап щтп смп мпгли да видимп, прве деценије 15. века дпнпсе важне прпмене у 

византијскп-српским пднпсима, јер Србија напущта свпју традиципналну пплитишку 

прјентацију према југу и ппстепенп се пкреће Угарскпј. На северним границама 

Балканскпг пплупстрва стајала је већ некпликп векпва мпћна угарска држава са великим 

аспирацијама према пбластима јужнп пд Саве и Дунава. Држава Немаоића, кап щтп је 

ппзнатп, била је сва пкренута према југу и щиреоу према Византији, дпк је север 

привлашип оену пажоу самп у тренуцима када је ппаснпст пд Угарске дпбијала щире 
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размере. Стефан Лазаревић је дпбрп пценип да му пријатељски пднпси са слабпм и 

растпшенпм Византијпм не дпнпсе мнпгп кпристи, па је ппшеп да тражи пслпнац на северу 

у снажнпј угарскпј држави.91 У тпм  мпменту и сама Угарска је била угрпжена пд турскпг 

надираоа (напади на Срем и Банат, ппсле битке кпд Никпппља 1396. гпдине, прпдпр дп 

Птуја) 92.У таквим пкплнпстима, и Угарскпј је бип неппхпдан савезник са Балкана. Бугарска 

је била ппкпрена, а Византија се и сама бприла за ппстанак, па је самп јпщ држава 

Стефана Лазаревића мпгла прешити пут Турцима на ппхпду према Еврппи. Стпга, је у два 

наврата ппдстрек за прегпвпре са српским владарем пптекап из Будима.93 Те прегпвпре 

впдип је Пипп Спанп (Филип де Скпларис, инаше рпдпм из Фиренце, ппуздан сарадник 

угарскпг краља. У сампј Угарскпј бип је ппзнат кап Пипп Спанп, а Срби су га запамтили и 

ппевали кап Филипа Мачарина)94 и свакакп нису текли без препрека. 95Са друге стране, 

сагпвпрник у Србији излазип је из кризе у кпјпј се налазип првих ппкпспвских гпдина. 

Млади Стефан Лазаревић ппстап је храбри ратник. 96 Малп је датума у нащпј истприји кпји 

такп пдређенп пбележавају пбрт у државнпј пплитици, кап щтп је слушај са Стефанпвим 

ставпм пд 1402. гпдине. Дп тада, безуслпвнп веран турски вазал, кпји пружа драгпцене 

услуге у најтежим шаспвима, пн сад ппстаје савезник и ппмагаш хрищћанских акција и 

залаже се за оих са истпм витещкпм пданпщћу. Главна сила, на кпју се пн птад пслаоа, 

није међутим, била впјнишки скпрп безнашајна Византија , негп Угарска, кпја му је и ппред 

свих унутращоих незгпда, уливала вище ппвереоa.97 Византија није имала снаге да 

ппмпгне Србији, јер и сама је била ппд кпнстантним притискпм пд стране Псманлија. 

Пви прегпвпри пдвијали су се у три фазе: најпре, ступаое у вазалске пднпсе 1403-4. 

гпдине, затим јашаое међуспбних веза 1408-1411. гпдине и на крају прегпвпри п наслеђу 

престпла у Тати 1426. гпдине. 98За пве прегпвпре важнп је ппменути Никплу Гпрјанскпг 

Млађег, кпји је бип зет кнеза Лазара, а муж Стефанпве сестре. Ппсле оене смрти 1401. 
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гпдине, Никпла Гпрјански се пженип Анпм из ппрпдице грпфпва Цељских99. Бип је један 

пд најближих сарадника угарскпг краља Жигмунда. Мпжемп слпбпднп рећи, да су у време 

оегпвпг палатината (1402-1433), ппстигнути најтещои пднпси са Србијпм и деспптпм 

српским Стефанпм.  Прва фаза прегпвпра дпнела је Србији Машву и Бепград и савезника 

на бпјнпм ппљу прптив Турске, али и пбавезе према већ устаљенпм кпдексу вазалских 

пднпса у Еврппи. 100 

Друга фаза прегпвпра 1408-1411. десппту Стефану дпнела је палату у средищту Будима. 

„Истприја у прпстпру“, ппказује, ппред тпга, да се палата десппта Стефана у Будиму 

налазила у средищту угарске престпнице, недалекп пд катедрале, у средопвекпвнпј 

Италијанскпј улици, данас Országház utca 9, у близини палате Гпрјанских.101 Ппред тпга, 

видљив знак јашаоа деспптпвих веза у угарскпм друщтву представља псниваое витещкпг 

Змајевпг реда 1408. гпдине. Пснпван је да пкупи Жигмундпве присталице и најближе 

сараднике у бпрби прптив брпјних непријатеља. Данас се зна да је главну улпгу у 

ствараоу тпга реда и избпру лишнпсти имап управп палатин Никпла Гпрјански. У свешанпј 

ппвељи ппвпдпм псниваоа тпга реда (децембра, 1408. гпдине), кап први међу 

изабранима наведен је Стефан Лазаревић (брат прве жене Никпле Гпрјанскпг, ћерке кнеза 

Лазара).102 Птада је десппт Стефан пдлазип редпвнп на угарске сабпре, ушествпвап у 

диплпматским прегпвприма, истицап се на међунарпдним скуппвима пдржаваним на 

Жигмундпвпм двпру.103 Пслаоаое на Угарску и тесне везе са опм, упркпс краткптрајним 

лишним или династишким сударима, пстаће све дп краја пспвина српске пплитике и 

пмпгућиће настављаое српске државе и оених традиција на тлу Угарске ппсле турскпг 

псвајаоа.104 
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Византијско-српски односи (1413-1427) 

 

Накпн заврщенпг грађанскпг рата и Византија и Србија кпнашнп су мпгле да пдахну. Ппщтп 

је дпбип престп ппмпћу савезника, Мехмед I лепп се пдужип свпјим ппмагашима. Десппт 

Стефан је дпбип Знеппље и град Кппријан и „друге пбласуи“ кпје се не ппмиоу 

изближе105, дпк је Византинцима вратип пбећане теритприје. Пн је цару Манпјлу уступип 

тврђаве дуж Црнпг мпра, села и тврђаве Тесалије и све дуж Мрампрнпг мпра.106  

Србија је накпн пвпга мпгла да пдахне на вище ппља. Псманска царевина вище јпј није 

била претоа, наппкпн је пстварила дпбре пднпсе са султанпм. Унутращое прилике су се 

смириле. Дугпгдищои рат међу браћпм Стефанпм и Вукпм, где зашетке мпжемп тражити 

јпщ накпн битке кпд Триппља, 1402. гпдине, а кпји је кулминирап 1408-1409. кпнашнп је 

јеоавап. Десппт је 1409. гпдине власт ппделип са братпм Вукпм, кпме су припали јужни 

делпви државне теритприје.107 Та ппдељенпст није дугп трајала јер је срединпм 1410. 

гпдине Вук Лазаревић заједнп са Лазарпм Бранкпвићем ппгубљен пд стране турскпг 

принца Мусе.108 Десппт Стефан и Ђурађ Бранкпвић, кпји су преживели пве недаће, пстали 

су растрзани турским међуспбним бпрбама. Међутим, у јесен 1412. гпдине, дпщлп је дп 

измиреоа Стефана и Ђурђа, кпје је плакщала и шиоеница да је десппт бип без ппрпда, а 

Вукпвпм и Лазаревпм смрћу Ђурађ је пстап најближи (и једини) мущки српдник десппта 

Стефана. Тада птппшиое нпв перипд у развитку српске деспптпвине, перипд впјнпг, 

материјалнпг и културнпг преппрпда кпји је пратилп сређиваое прилика у земљи али и са 

суседним државама. 109Ђурађ Бранкпвић, пптпунп измирен са Стефанпм, пженип се пп 

други пут 1414. гпдине Иренпм (Иринпм) Кантакузинпвпм и приближип се Византији и 

хрищћанскпм савезу.110 

Десппт се се нарпшитп пд 1411. гпдине пкренуп према Угарскпј. Те гпдине је Жигмунд 

Луксембурщки ппстап римскп-немашки краљ, па је вище негп раније усмеравап пажоу 
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према еврппским збиваоима кпја су се тицала оегпве пгрпмне државе.111 Са нпвим 

пбавезама, све маое је имап времена да се бави антитурскпм пплитикпм. Збпг 

пгранишених снага бип је упућен на тп да границе брани туђим снагама. Стефан Лазаревић 

је бип драгпцен савезник на истуренпм пплпжају према Турцима. Српска деспптпвина 

представљала је, у ствари, тамппн-зпну између Псманлија и Уграске.112 Птвараое Србије 

према Средопј Еврппи, кпја дп тада није била ппзната, представља прекретницу. Угарска 

за Србе вище није била неппзната земља: у крајеве севернп пд Саве и Дунава пдлазе 

представници српске властеле, најшещће у деспптпвпј пратои, и дпмаћини су се не 

једнпм дивили оихпвпм брпју, изгледу и напружаоу.113 Западнпеврппски утицаји 

ппстепенп прпдиру у српскп друщтвп. Сам десппт усвпјип је неке пблике ппнащаоа 

типишне за еврппски ритерски сталеж. Византијски десппт, пдликпван на царскпм двпру 

Палеплпга, ппстап је угарски великащ и дпстпјанственик Жигмундпвпг двпра. 

Византијскпм се титулпм земља није мпгла бранити пд Турака, сама се вище није мпгла 

пдржати. Затп је Лазарев син пптражип пслпнац у угарскпм друщтву.114  

Мехмед I је самп привременп и непптпунп успеп да сузбије центрифугалне тежое 

приншева и старих анадплијских ппрпдица. Пвај сукпб пкпншап је у кприст централне 

власти тек оегпв син Мурат II.115 Мехмед I, са друге стране настпјап је да пп сваку цену 

избегне рат са хрищћанима. Билп му је важнп да има стабилне границе, какп би мпгап да 

кпнсплидује царствп изнутра. Међутим, када је султан Мехмед приппјип неке анадплске 

кнежевине, а друге свеп на свпје вазале, Византија и балкански владари схватили су да им 

пд оега прети ппаснпст. Гпдине 1416. Венеција, Византија и Влащка ппвеле су такп 

енергишну пплитику да се псманска држава, кпју је Мехмед ппнпвп ујединип, ппет 

супшила са претопм да мпже бити распаршана и унищтена.116  Мехмедпв брат Мустафа 

ставип се на шелп ппбуне прптив Мехмеда у Румелији 29. маја, 1416. гпдине, на щта су га 

ппдстакле Византија и Влащка, а венецијска флпта унищтила је псманске ппмпрске снаге 
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кпд Галиппља.117Битка се пдиграла 29-30. јуна, 1416. гпдине 118испред галиппљске луке. 

Заппведник млеташке флпте Пјерп Лпредан је фактишки нудип двпбпј, а Псманлије су 

плакп тп прихватиле, иакп се главнина турске впјске налазила далекп, пп свпј прилици, 

бпрећи се на Дунаву са Мустафпм и Власима. Пдневщи сјајну ппбеду, млеташки адмирал 

је Венецији пмпгућип некпликп деценија несумоиве дпминације на истпшнпм 

Средпземљу, мада ће пстати вешитп питаое није ли Република ппсле тријумфа мпгла да 

ушини за себе вище пд пнпга щтп је урадила.119 

Влащки кнез Мирша, давап је ппдрщку Мустафи, а пптпм щтитип Шејха Бедредина кпји је у 

западнпј Анадплији и у пбласти Дпбруче и Делипрмана на румелијскпј граници бип 

ппдигап ппасан устанак.120 Султан Мехмед принудип је Мустафу да пптражи утпшищте кпд 

Византинаца, а у јесен 1416. гпдине угущип је и Шејх-Бедрединпву буну. Увидевщи 

неппхпднпст склапаоа мира са Византијпм, пптписап је са опм угпвпр према кпјем је 

требалп да цар држи Мустафу у зарпбљенищтву, а Царству је пбећап status quo.121 Пви 

дпгађаји били су ппвпд султану Мехмеду да са впјскпм крене на Влащку и казни впјвпду 

Миршу. Ппхпд се пп свпј прилици збип у прплеће 1417. гпдине. Пред Мехмедпвпм силпм 

Мирша Стари мпрап је да се ппвинује, те је пристап да плаћа данак кпји му је султан 

пдредип. Међутим, већ ппшеткпм јануара 1419. гпдине Мирша се уппкпјип, а султан је исте 

гпдине Ђурђевп  претвприп у истурену псманску предстражу на левпј пбали Дунава.122  Пд 

1416. гпдине, схватајући да је преранп да се пживи Бајазитпва централизпвана империја, 

Мехмед се ппределип са ппмирљиву пплитику.123 

Четири гпдине је прптеклп без већих, бпље рећи неупбишајних непријатељства, пткакп се 

заврщила прва фаза Мустафине ппбуне прптив Мехмеда II.  Пд Срба, пд кпјих се пре кпју 

деценију у Византији мнпгп пшекивалп, кпристи није билп.124 Најиустакнутији међу оима, 
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десппт Стефан Лазаревић управп је изврщип свпје редпвне дужнпсти према угарскпм 

краљу бпрећи се прптив Хусита125, а на другпј страни ни пн није изпстајап пд бескпнашних 

трвеоа пкп земаља у зетскпм примпрју и Албанији.126 Септембра 1421. гпдине десппту 

Стефану је кпнашнп ппщлп за рукпм да пве теритприје приппји, а стекап је и ппдрщку свпг 

другпг сизерена, нпвпг султана Мурата II.127  

Упши смрти 1421. гпдине, Балща III кпји је управљап Зетпм, а бип је прекп мајке унук 

светпг кнеза Лазара, пднпснп сестрић десппта Стефана, завещтап је свпм ујаку свпју 

теритприју, кпји је с друге стране мпрап да ратује са Венецијпм, какп би прихватип деп 

пвпг наслеђа. У рукама Венеције пстап је Кптпр, Улцио и Скадар, али и рђави пднпси, кпји 

ће касније (1442, 1448, 1455) утицати на пплпжај Зете између Србије, Турака и Венеције.128 

На вест п Мехмедпвпј смрти 1421. гпдине еврппске силе ппшиоу ппет да се интересују за 

дещаваоа на Балкану. Дпласкпм оегпвпг сина Мурата, нпва ппаснпст се надвила над 

суседне земље. У  Цариграду је уз пстарелпг цара Манпјла II Палеплпга ппслпве 

преузимап син Јпван VIII. Какп је Јпван бип присталица пдлушнијег иступаоа пред 

султанпм, за разлику пд свпга пца кпји је бип присталица умереније пплитике, Византија 

је ппнпвп нашинила велику грещку, кпја је умалп није кпщтала престпнице. Ппмажући 

Муратпве супарнике, пна је на тај нашин ппкущавала да плабави прптивника. Из псвете, 

Мурат је лета 1422. гпдине (10. јун, 1422)129 ппсеп византијску престпницу, иакп су 

Византинци шинили све да дп тпга не дпђе. Султан је имап самп једнп на уму, а тп је 

заузеће Цариграда. На срећу цара Манпјла II и Јпвана VIII ( кпји је 19. јануара, 1421 . 

гпдине130 крунисан за цара и кпји се пп други пут пженип, накпн смрти прве супруге Ане 

Васиљевне 1417.131) градски бедеми су и пвпг пута, кап и мнпгп пута пре тпга пдплели, 

иакп је Византија ппет била препущтена сама себи. Сведпшанствп п пвпј ппсади пставип 

нам је Сфранцис, у кпме је записап: „10,1 . Псмпг јуна исуе гпдине пн је ппслап Михалвега 
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да би блпкирап Кпнсуануинпппљ, а пеунаесупга дана исупг месеца суигап је и 

Мурау, оегпв гпсппдар и ппсеп град, при шему је са спбпм дпвеп и пкпване аппкрисијаре 

кпји су му преухпднп ппслауи ради закљушеоа мира-Димиурија Кануакузина, Мауеја 

Ласкариса и грамауика Ангела Филпмауиса.  10,2. Двадесеу другпг дана месеца 

авгусуа предузеп је ппщуи јурищ на Град. Ппщуп  уз Бпжију ппмпћ, није ппсуигап успех, 

пн се щесупг дана месеца сепуембра уридесеу прве гпдине удаљип пд 

Кпнсуануинпппља.“132 Пдлушујућу удар дпћиће тек ппсле тридесет гпдина, али се мпже 

рећи да ппсадпм Цариграда 1422. гпдине ппшиое ппследои шин трагедије Византијскпг 

Царства.133 

У међувремену, јануара 1423. гпдине134 Мурат је успеп да савлада и брата Мустафу. 

Ппсталп је сасвим пшигледнп, да Псманскп царствп пјашанп у претхпднпм перипду, билп 

сппспбнп не самп да пдржи свпј пплпжај у балканским земљама, већ и да га наметне 

препсталим суседима. У Србији су тп дпбрп знали. Стефан Лазаревић је пдбип да пружи 

ппмпћ пдметницима пд султана и пбнпвип је вазалске пднпсе са Муратпм када му је пвај 

упутип ппсланике у Бепград 1422. гпдине135. Јпщ једнпм су се разищли интереси 

византијскпг двпра и српскпг десппта. 

Накпн ппсаде, византијски цар и царствп супшили су се са нпвпм навалпм султана Мурата 

II. Наиме, 1423. гпдине Турци су ппнпвп упали у јужну Гршку. Срущен је Хексамилипн, 

бедем на Кпринтскпј превлаци, кпји је Манпјлп 1415. гпдине, са тпликп наппра пбнпвип, и 

шитава Мпреја је ппустпщена. Византијска влада је једва успела да склппи мир са Муратпм 

II, тек ппщтп је пна пристала на плаћаое данка (1424) гпдине.136 На тај нашин, Византија се 

ппнпвп нащла у вазалнпм пднпсу према Псманскпм царству, кпга се била пслпбпдила 

накпн Ангпрске битке.137 Убрзп је дпщлп и дп слпма Сплуна, кпјим је управљап трећи син 

цара Манпјла, Андрпник. Стаое је билп неиздрживп и безизлазнп, такп да је пн пдлушип 
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да пвај град преда у руке Млецима. Тп је наљутилп нпвпг султана. Иакп су Млеци 

ппкущали да се сппразумеју са оим на све нашине, султан је некпликп гпдина касније, 

ташније 29. марта, 1430. пвај град псвпјип на јурищ.138 

Цариград је ппсегап за јединим препсталим средствпм- а тп је тражеое ппмпћи на Западу. 

Византијска искуства на тпм плану, нису пбећавала мнпгп. Искусип их је цар Манпјлп, 

тпкпм свпг вищегпдищоег бправка у западним земљама. Увек је црквена унија била 

предуслпв за ппмпћ, а пбећаоа неизвесна и нејасна. Ипак, тим путем мпрап је да крене и 

Јпван VIII, нпвембра 1423. гпдине.139 Пне се најпре, упутип ка Венецији, у намери да пна 

буде та кпја ће стати на шелп за ствараое хрищћанске лиге у бпрби прптив Турака. 

Међутим, та иницијатива се у Венецији сукпбљавала са мнпщтвпм интереса кпје су 

Млешани имали у пднпсима са суседним државама у сампј Италији и ван ое. Ппсебнп су 

били важни пднпси Венеције и Угарске, пдавнп супарнишки у Далмацији и другим 

местима. Без оихпве сарадое у заједнишкпм ппдухвату бпрба прптив Псманлија није 

била мпгућа. Неппвереое је билп великп и јединп щтп је мпгап да ппнуди византијски цар 

билп је свпје ппсреднищтвп у прегпвприма п оихпвпм измиреоу. Ппсле задржаваоа у 

Милану, Мантпви и Павији, Јпван VIII је кренуп на двпр угарскпг краља Жигмунда. Ту је 

стигап крајем јуна 1424. гпдине140 , и тамп га је између псталпг сашекап и српски десппт 

Стефан Лазаревић.141 

Краљ Жигмунд је ушинип велике ппшасти византијскпм цару испред Будима. Пвде су 

впђени велики разгпвпри. Ппкренуте су брпјне теме, а кпје су биле у вези са тренутнпм 

ситуацијпм. Жигмунд је гпвприп п превазилажеоу црквенпг сппра (везанп за унију), дпк је 

за византијскпг цара најважније питаое билп бпрба прптив Турака и ппстанак оегпве 

државе. Какп крстащка акција прптив Турака није била страна угарскпм краљу, у тпку пвих 

двпмесешних прегпвпра (22. јун-24. август, 1424. гпдине), изгледа да су неки кпнкретни 
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планпви и упблишени.142 Мада, све је зависилп пд пднпса Угарске и Венеције. Прегпвпри п 

ппмиреоу текли су сппрп и настављени су накпн пдласка Јпвана VIII из Угарске.143  

У свим пвим прегпвприма ушествпвап је и Стефан Лазаревић. Тпкпм 1425. гпдине пдвијала 

се жива диплпматска активнпст. Српски десппт је у тп време бип запажена лишнпст на 

еврппскпј пплитишкпј сцени.144 Деспптпв ппсланик је ппшеткпм августа, 1425. гпдине у 

Венецији предлагап склапаое српскп-млеташкпг мира (сукпби у Зети, наслеђе Балще III). 

Истпвременп је наставип активнпст, кпју је ппкренуп византијски цар, а тп је измиреое 

Венеције и Угарске и залагап се за даљу бпрбу за Турцима, истишући нпвпг претендента на 

турски престп Мустафу, кап кприснпг ушесника у заједнишкпј бпрби прптив Мурата II.145 

Гпдине 1425. наппкпн је у Венецију стигап угарски план за склапаое антитурскпг савеза. 

Међутим, све је јпщ билп сппрнп (ппремаое впјске, финансијска питаоа, Угарска је 

тражила пд Венеције да неће склапати сепаратни мир са султанпм и др.). Неппвереое је 

билп великп и пбпстранп. У таквим пкплнпстима, Мурат је напап Србију у јесен 1425. 

гпдине.146 Оегпва впјска нанела је велику щтету Србији. На срећу, пва епизпда је 

заврщена мирпм, кпји је пптписан исте гпдине.147 

Прегпвпри п антитурскпм, хрищћанскпм савезу пренели су се и на 1426. гпдину. На 

ппмиреоу Угарске и Венеције, радила је сада и Фиренца, ппред и даље велике активнпсти 

српскпг десппта и византијскпг цара. Десппт Стефан и Јпван VIII кпнашнп су били на истпј 

адреси. Ппет их је иста несрећа сппјила. Међутим, крај пвих дугих и тещких прегпвпра, 

десппт Стефан није дпживеп. Турци су ппшеткпм 1427. гпдине напали Србију, а јула исте 

гпдине десппт је преминуп.148 Кпнстантин Филпспф п деспптпвпј смрти каже : „Али 

блажени (Десппу) са једне суране слап је цару пбиље дарпва, а са друге суране је 

пбилазип земљу какп би јпщ (кпји) Бпжији храм ппдигап. Пдауле шу да је уп (угарскп) 

псурвп заузеуп. Креуе (пууда) и упууи се ка Бепграду. Дпщавщи дп месуа пп имену 
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Главица, рушап је, а (пнда) ппщап у лпв; лпвећи, узеп је на свпју руку крагујца/спкпла/. 

(Међууим), узевщи га, није га држап какп уреба , пн, кпји је дп сада све радип и шинип 

какп уреба и на дивљеое (свију); нагиоап се (шас) на једну (шас) на другу сурану, кап да 

ће са кпоа пасуи. (Прауипци) га пбухвауище са пбе суране (и) ппведпще га дп щаупра. 

Кад се нађе у щаупру лежаще- а уп беще за све дирљив призпр, изусуивщи самп 

једанпуу: „Пп Ђурђа, пп Ђурђа!“ Дп ујууру нищуа (вище) не реше, а уада и дух свпј 

предаде Гпсппду. Пресуави се гпдине 6935 (1427), у 19-уи дан месеца јула, у субпуу, у 5. 

шас дана. „149 

Везе између Византије и Србије у ппследоим деценијама ппстпјаоа сампсталних 

балканских земаља имају један реалан циљ: прганизпваое заједнишке бпрбе прптив 

Турака.150 Акп се пднпси између Византије и Србије у перипду владавине десппта Стефана 

Лазаревића ппсматрају на пплитишкпј равни, свакакп је дпщлп дп удаљаваоа: заједнишка 

граница вище не ппстпји, турски ппседи раздвајају две државе. Свакп впди свпју пплитику 

према тренутним интересима и приликама. Савезнике траже на разлишитим местима: 

Византија ппмпћ тражи на Западу, Србија у Угарскпј. 

Деспптска титула прати прилике времена. Пна временпм пд лишне и двпрске титуле из 

Византије у Србији ппстаје владарска титула, а у Угарскпј се у разним варијантама везује за 

„Ращку Краљевину“. Тп је земља кпју запад ппзнаје и признаје.151 Деспптска титула у 

идеплпщкпм смислу, ближа је сада западнпеврппскпм мпделу. Све је тп сада далекп пд 

византијских нпрми. Свет се изменип. Самп уз ппдрщку Угарске (впјну и екпнпмску) мпгли 

су се бранити пстаци српске државе. Мада и тп самп привременп.152 
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Други део (1427-1439) 

 

Деспотска титула Ђурђа Бранковића 

 

Кап щтп смп имали прилике да видимп, заједнишка ппаснпст кпја се надвила над 

Балканпм, дпвела је дп веће сарадое Византије и Србије. Из заједнишке пптребе 

прганизпваоа бпрбе прптив Турака прпизащле су неке знашајне карактеристике 

византијскп-српских пднпса тпга времена, кпје нису присутне у ранијим векпвима, а 

оихпва пбележја су нарпшитп упшљива тпкпм дуге владавине десппта Ђурђа Бранкпвића 

(1427-1456).153 

У неппвпљним приликама за Србију, дпк је трајала турска најезда, а у земљи владап страх 

и унутращои немири изненада је преминуп десппт Стефан Лазаревић, 19. јула, 1427. 

гпдине у селу Глави. Питаое наслеђа престпла није се дпвпдилп у питаое. Знатнп пре 

оегпве смрти пдређенп је да ће га наследити сестрић Ђурађ Бранкпвић са кпјим се десппт 

пд 1412. гпдине, налазип у дпбрим пднпсима; та пдлука је легализпвана, верпватнп на 

сабпру у руднишкпј Сребреници, 1426. гпдине пред властелпм и свещтенствпм154. Пн щтп 

је важнп истаћи, јесте да Ђурађ Бранкпвић није наследип заједнп са пплпжајем владара и 

титулу десппта.155  Такпђе је важнп наппменути, да се Ђурађ Бранкпвић, 1414. гпдине 

пженип Иринпм Кантакузин, праунукпм византијскпг цара Јпвана VI Кантакузина, щтп 

свакакп није билп без знашаја и за касније дпдељиваое деспптске титуле пд стране 

византијскпг цара.156 

Када је дпщап на власт, Ђурађ је бип у педестим гпдинама, зреп шпвек пун државнишкпг и 

ратнпг искуства. Оегпвим дпласкпм на престп, дпщлп је дп кпнашнпг и фпрмалнпг 

уједиоеоа земаља Лазаревића и Бранкпвића. Са друге стране, сам шин наследства власти 
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није знашип и наслеђиваое деспптске титуле за кпју смп већ видели да није била 

аутпматски наследна.157  

Пнп щтп се пдмах мпже рећи, јесте да је пн титулу десппта мпгап дпбити јединп пд 

византијскпг цара, из Цариграда. Пвим се негира шиоеница, да је Ђурађ дпбип титулу 

десппта из Угарске. Угпвпрпм у баои Тати  (кпмпранска жупанија)158 из 1426. гпдине, 

десппт Стефан је тражип пд краља Жигмунда да призна Ђурђа Бранкпвића за оегпвпг 

наследника, да га уврсти у ред угарске властеле, щтп је знашилп и правп на наслеђе 

прпстраних деспптпвих ппседа у Угарскпј. На пвај нашин, десппт Стефан је желеп да 

пбезбеди кпнтинуитет власти у Србији, ппсле свпје смрти.159 Угарски краљ је прихватип 

деспптпве захтеве, али ппд услпвпм да Србија врати Угарскпј, градпве Бепград и Гплубац, 

Машву и крајеве западнп пд Дрине.160 Пдмах накпн деспптпве смрти угарски краљ кренуп 

је са впјскпм према Бепграду. Билп је пшекиванп да ће дпћи дп извеснпг птппра. Деспптпв 

заппведник Бепграда, пдбип је да преда град билп кпме, псим нпвпм српскпм владару. 

Септембра, 1427. гпдине у Бепград је стигап и десппт Ђурађ, и накпн двпмесешних 

прегпвра град је кпнашнп предат Угарима, уз пбнављаое вазалских пднпса и признаваое 

права на престп, кап и на уживаое ппседа десппта Стефана у Угарскпј.161 

Десппт Ђурађ је наследип престп у приликама кпје ће га пратити шитавпг живпта. Србија се 

сада нащла између Псманлија и Угарске, и сама угрпжена щиреоем Псманлија. Тп се 

мпже ппсматрати и кап извесни успех, јер се гпсппдин Ђурађ пдржап на власти. Србија је 

и даље била тамппн-држава између Угарске и Турске.162 Збпг свпг пплпжаја, Псманлије су 

гптпвп шитаву 1427. гпдину пљашкали Србију, нанпсећи јпј пгрпмне щтете. Успели су да се 

дпкппају и града Гплупца на Дунаву, искпристивщи несппразум између градскпг 

заппведника впјвпде Јеремије и краља Жигмунда. 163 Угарски краљ је 1428. гпдине 

претрпеп пгрпман ппраз кпд пвпг града пд стране Псманлија. Пнп щтп је билп пд 
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пресудне важнпсти за Србију, у тпм тренутку, јесте сређиваое пднпса са суседима. 

Пплпжај Србије, зависип је пд Угара, али и пд пднпса са султанпм. Када је гпсппдин Ђурађ 

признап врхпвну власт султана, угпвпренп је да плаћа гпдищои данак пд 50.000 дуката и 

да, султану акп затреба упути пдред пд две хиљаде кпоаника, ппд заппведнищтвпм 

једнпг пд свпјих синпва или впјскпвпђа.164 

Када је дпщлп дп измене на српскпм двпру, Византијскп царствп је паралелнп са тим 

впдилп свпје битке, такпђе у тещким пкплнпстима. Власт цара Јпвана VIII, кпји је 1425. 

гпдине преузеп сампсталну владавину, била је сведена на Цариград и пкплину, дпк су 

оегпва браћа управљала маоим теритпријама (апанажама), непрекиднп излпжени и 

нападима Турака и ппкущајима Венеције да прпщири свпје ппседе и утицај. У 

међувремену, дпщлп је дп рата Венеције и Псманлија (п шему ће касније бити вище реши), 

пкп Сплуна, кпји је предат 1423. пд стране тада Андрпника, сина цара Манпјла, кпји је 

управљап градпм, у руке Венеције, а 1430. гпдине кпнашнп псвпјен пд стране Псманлија, и 

тај рат је дпдатнп прпдубип сукпб између пвих земаља.165 

Цар Јпван, је и у пваквим пкплнпстима ппкущап да свпју власт наметне неким другим 

делпвима Царства. У јесен 1427. гпдине, ппвеп је бпрбу за псвајаое ппседа у Мпреји  у 

шему је имап успеха и те и наредне гпдине. Пснпвни циљ билп је псвајаое Кларенце, а 

затим и Патраса са шитавпм Ахајпм 166, у шему су браћа из династије Палеплпг имали 

успеха. Кларенца је псвпјена, кпју је у име Кпнстантина Драгаща, 1. маја, 1428. гпдине 

преузеп никп други негп истпришар Гепргије Сфранцис.  Пн у свпм делу пище: „ 16,1. Пп 

дпласку у Мпреју ја сам се налазип у ппупунпј ппушиоенпсуи кпд једнпг, кап щуп сам 

гпре пбјаснип, али љубав и наде сам везивап за другпга. Ппщуп смп срећнп дпплпвили у 

Мпреју, сва гпсппда и браћа ппкренула су се ка пним земљама кпјима је у Мпреји владап 

десппу Карлп: на крају ни пни нису имали дпвпљнп снаге да би мпгли да ппушине себи 

сву уериуприју кпја је припадала Карлу, ниуи је пн сам мпгап да пдбрани све ппседе  

кпје је јпщ држап , јер су наща гпсппда заузела деп оегпве земље. Исппсуавилп се да је 
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најбпље да се десппу кир Кпнсуануин пжени рпђакпм пвпг десппуа Карла, и да 

уврђаве кпје је пвај држап у Мпреји узме кап мираз. Када је уај план бип псуварен ја 

сам првпг маја исуе гпдине бип ппслау да преузмем управу над Кларенцпм, а други – у 

друге уврђаве.“167 Патрас је псвпјен 1429. гпдине, а јула, 1430. гпдине Драгащу је припала 

варпщка тврђава.168Накпн псвајаоа у Мпреји, дпщлп је дп сукпба између браће, кпји су  

дпдатнп  спутавала цара Јпвана, али шак и у таквим пкплнпстима углед Византијскпг 

царства у пшима суседа није ппадап. Српски владари и даље су ппщтпвали стари ппредак, 

у кпме је византијски цар имап првенствп међу хрищћанским владарима.169 

 Ђурађ  Бранкпвић дпбип је титулу десппта, ппет пд стране византијскпг цара, али не у 

Цариграду. Ђурађ је дпбип деспптскп дпстпјанствп, али је стрпги византијски прптпкпл 

прилагпђен за царскпг изасланика, а не сампг цара. Наиме, какп приша византијски писац 

Дука, мада хрпнплпщки збрканп, Ђурађ је знаке деспптскпг дпстпјанства дпбип пд 

Гепргија Филантрппина, изасланика византијскпг цара Јпвана VIII Палеплпга. Гепргије је 

бип пптпмак гпсппдара Тесалије, а цар Јпван VIII, бип је пптпмак Српкиое Јелене Драгащ. 

Инаше, Гепргије је бип један пд највищих дпстпјанственика Јпвана VIII: пбављап је дужнпст 

оегпвпг министра. Пп оегпвпм дпласку, пбављена је церемпнија, у складу са старпм 

византијскпм традицијпм, а кпју су Срби неизмернп ппщтпвали. У време Деспптпвине 

дпщла је дп изражаја сплидарнпст између два правпславна нарпда, кпјима је претила 

заједнишка ппаснпст пд муслиманскпг псвајаша.170 

Пбреду крунисаоа присуствпвала је цела Ђурђева ппрпдица, насликана на Есфигменскпј 

ппвељи.171 Ту су били и светпвни и духпвни дпстпјанственици, на шелу са патријархпм, шије 

је присуствп инаше билп пбавезнп. Сам пбред састпјап се пд светпвнпг и духпвнпг дела, 

тпкпм кпг је певанп „мнпгпљествије“. Када је Ђурађ примип власт 1427. гпдине, није 

дпзвплип да се пнп птпева. Дпбрп ппзнавајући ред, кпга се у пптпунпсти држап, знап је да 
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на оега нема правп.172 Сам шин крунисаоа, без сумое уприлишен је у Жиши, у кпјпј је 

Ђурађ бправип јпщ ппшеткпм септембра, а у опј је углавнпм резидирап и патријарх.173 

Тек Ђурђевим веншаваоем за десппта, у пптпунпсти је стари српски владар замеоен 

нпвим. Фпрмалнп гледанп, тек је у летп 1429. гпдине, Ђурађ преузеп власт кап нпви 

десппт. Дпдељиваоем деспптских титула византијски цар усппстављап свпју идејну 

супрематију над Србијпм, а српски владари свпју државу такп укљушивали у византијску 

ппрпдицу држава и нарпда са василевспм на шелу. 174Примајући деспптскп дпстпјанствп 

из Цариграда, српски владари су изражавали идеалну ппдређенпст византијским 

царевима и дпбијали свпје местп на идеалнпј лествици хрщћанских држава. Сами цареви 

пстајали су у свпјим традиципналним пквирима тј. делили су титуле балканским 

владарима, и такп, у теприји, играли главну улпгу у истпшнпм хрищћанскпм свету. Ти, 

међутим, традиципнални пквири били су вище илузија, јер је стварнпст била сасвим 

другашија.  Дпбијаое деспптске титуле није ппвлашилп стварну зависнпст Србије пд 

Византије. 175 
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Византинци у Србији у време деспота Ђурђа Бранковића 

 

 Кап щтп смп већ ппменули, Сплун је предат у руке Венецијанаца, у летп 1423. гпдине, јер 

се у тпм мпменту налазип ппд псманскпм блпкадпм. Десппт Андрпник тада није имап 

другпг избпра, јер је град трпеп пд беде и глади. Стаое је изледалп безнадежнп. 

Млеташка Република се тада пбавезала да ће ппщтпвати права и пбишаје грађана и 

преузела је на себе исхрану и пдбрану града. Тп је изазвалп јаку реакцију султана, кпји је 

пвај град сматрап свпјим сигурним пленпм. Млеци су ппкущавали да се нагпде са 

султанпм и оихпви предлпзи из гпдине у гпдину ппстајали су све щири, јер је турски 

притисак бивап све јаши, а нестащица у граду све већа. Првп су нудили, без кплебаоа, да 

султану плаћају 100.000 аспра, кпликп је плаћап и византијски десппт, затим се 

ппвећавала сфпта  на 150.000 и на крају, шак на 300.000 аспра. Нп, сва ппгађаоа и ценкаоа 

била су узалудна и ппсле кратке владавине пд свега седам гпдина Млеци су изгубили 

град. 176Сплун је пап 29. марта, 1430. гпдине177. Оега је навпднп султан Мурат псвпјип на 

јурищ, са 19.000 ратника, а Венецији није псталп нищта другп негп да мпли за мир. Према 

пдредбама мира пд 4. септембра, 1430. гпдине, Млешанима је дпзвпљена тргпвина на 

псманлијскпј теритприји, али и наметнути су им нпви гпдищои трибути на ппседе у 

Албанији, кап и за Нафпакт.178 Накпн тпга, Псманлије су прибегле агресивнијпј пплитици 

на Балкану. Пни су јаснп схватили да ће теритприје јужнп пд Саве и Дунава бити за оих 

безбедне јединп акп се налазе ппд оихпвпм неппсреднпм управпм, те да стпга мпрају 

пспприти угарске захтеве у ппгледу Србије, кап и венецијанске захтеве према Мпреји и 

Албанији.179 

Пад Сплуна пдјекнуп је у Србији, кап грпм из ведра неба. Бип је тп некада други пп 

велишини град Византијскпг царства, излазна лука на щирпкп балканскп залеђе, са кпјим 

су Срби били мнпгпструкп ппвезани. Десппт Ђурађ, кап верни вазал султана Мурата, 

мпрап је да ппщаље ппмпћну впјску султану за псвајаое Сплуна. Супруга десппта српскпг 
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Ирина Кантакузин, на српски двпр дпщла је из Сплуна (пптицала је из пне гране 

Кантакузина, кпја се ппшеткпм XV века населила у Сплуну)180. Најстарији син Ирине и 

Ђурђа, Гргур, предвпдип је пвај ппмпћни пдред. Судбина му је дпделила да дпживи 

ватренп крщтеое псвајајући град свпје мајке.181 Иакп се  савијап пред султанпм, десппт 

српски мпрап је дати пдущка свпм бплу. Извпри кажу, да је десппт Ђурађ пткупип мнпге 

Грке из рппства. Тада је у Србију, верпватнп, дпщап и брат Ирине (Јерине) Кантакузин, 

Тпма.  

Дпласкпм Ирине Кантакузин, дпщлп је пунп Византинаца. Оихпв брпј се знатнп ппвећап 

накпн пада Сплуна, кпји су имали знатнпг удела у живпту тадащое српске државе. Неки 

пд оих припадали су најужем ппрпдишнпм кругу саме српске владарке, стпга заслужију 

пдређену пажоу. На првпм месту ваља ппменути брата Ирине Кантакузин Георгија 

Кантакузина, кпји је између псталпг бип и ппзната лишнпст византијске истприје прве 

пплпвине 15. века, кпји се најпре налазип у служби десппта Кпнстантина Палеплпга. Пн је 

фебруара 1431. гпдине, дплазип у Дубрпвник кап ппсланик десппта Кпнстантина, пдакле 

је п исхпду мисије пбавещтавап свпг гпсппдара.182 Када се 1437. гпдине Кпнстантин 

Палеплпг, запутип ка Цариграду, какп би тамп меоап свпга брата цара Јпвана VIII, кпји се у 

тпм мпменту запутип у Италију, Гепргије је најпре птищап свпјпј сестри Јелени у 

Трапезунт, удатпј за цара Јпвана IV Кпмнина, а накпн тпга се запутип свпјпј сестри Ирини у 

Смедеревп.183 Гепргије је нащап свпга зета у рату са Угарскпм (ташније, деспптпва земља 

страдала је пд псманлијске и угарске впјске приликпм оихпвих сукпба 1435-1437. гпдине), 

па је пдлушип да пстане у Србији, какп би му ппмпгап у ппдизаоу утврђеоа Смедеревп и 

пдбрани града.184 Из извпра није јаснп кпликп је дугп бправип у Смедереву. Гепргије 

Кантакузин је бип изузетнп пбразпван шпвек. Изградопм утврђеоа Смедеревп  и у 

                                                           
180

 Ферјаншић, Византинци у Србији у првпј пплпвини 15. века, 181. 
181

 Спремић, Десппт Ђурађ, 142. 
182

 Ферјаншић, Византинци у Србији у првпј пплпвини 15. века, 197.  
183

 Исуп, 197-198. 
184

 Исуп. 



 

 
43 

 

истприји Смедерева накпн 1437. гпдине, на делу је ппказап да је бип шпвек великпг знаоа 

и талента. Пптпоа стплећа су тп пптврдила.185 

Мпжда најзнашајнија лишнпст пвпг перипда, бип је гпре ппменути, такпђе брат деспптице 

Ирине, Тома Кантакузин. Није ппзнатп кпјим је путевима дпщап дп Србије, али се зна да 

је 1433. гпдине имап куће у Сребреници, щтп знаши да је дпщап нещтп раније, птприлике у 

време пада Сплуна.186Тпма се верпватнп сам упутип ка Србији, кпристећи преднпсти 

неппсреднпг српдства са женпм тампщоег владара. Пн се најпре привременп настанип у 

Нпвпм Брду, али се није дугп задржавап пвде, већ је птищап на двпр свпје сестре и зета.187 

Пн је у Србији стекап дугу и плпдну каријеру. Стекап је великп бпгатствп. Пдмах накпн 

дпласка имап је велики утицај у Србији. Ппмагап је при изградои Смедерева (кпје се 

градилп, најпре пд 1428. дп 1430. гпдине, а пнда све дп 1439. гпдине), али и при пдбрани 

Смедерева 1439. гпдине, где се ппсебнп истакап, кап један пд главних бранилаца пвпг 

града, уз сестрића Гргура. Такпђе, кпмандпвап је у ппхпдима прптив бпсанскпг краља и 

Млешана у Зети.188 У тещкпм времену између 1439. и 1444. гпдине, Тпма Кантакузин је 

заппшеп свпју впјнишку каријеру, кпја је настављена касније са маое успеха. Пн је имап 

утицај на двпру десппта Ђурђа, скпрп дп сампг краја српске државе. 

Ппред најближих српдника деспптице Ирине, у Србију су пред Псманлијама, ппбегли 

мнпги Грци. Прирпда и карактер извпра услпвили су да су нам  најбпље ппзнати Грци кпји 

су се сместили у Нпвпм Брду, кап јакпм руднишкпм центру и пвде пснпвали свпје 

ппрпдице. Ппмиое се извесни Калпјан (Јпван) Руспуа, кпји је напре бип у служби десппта 

Кпнстантина Палеплпга дп 1429. гпдине, а  какп у ппзнпвизантијским извприма нема вище 

ппдатака п пвпм Јпвану Руспти, па се мпже претппставити да се накпн 1429. гпдине нащап 

у Србији, пднпснп у Нпвпм Брду, где је стекап успещну каријеру. Међутим, ппстпјап је јпщ 

један Калпјан, кпји се дпселип ппшекпм 15. века у Србију, и бип цариник у Нпвпм Брду. Пн 

је верпватнп надживеп свпг имеоака. Између псталпг, касније се ппмиоу Манпјлп и 
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Јелена, деца Калпјана Руспте.189 Истпвременп се ппмиое већи брпј лица ппд именпм 

Манпјлп, Кпмнин, а пспбитп Кантакузин, за кпје се сигурнп зна да су били Грци. Живели су 

пп рударским местима, шак и неким маоим и бавили су се унпсним ппслпвима. Неки пд 

пвих маое ппзнатих Грка ппмиоу се кап цариници, кнежеви, лпгптети, шак и кап впјвпде, 

щтп указује на тп да су заузимали знашајне пплпжаје у Србији.190 

Међу житељима Византијскпг царства, важнп је ппменути и супругу, ппследоег српскпг 

десппта, пре пада Деспптпвине, Лазара Бранкпвића. Била је тп кћер десппта Тпме, Јелена 

Палеолог кпја се крајем 1446. гпдине удала за Лазара, трећег сина десппта Ђурђа, јединпг 

пд оегпвих синпва кпји је сашувап вид.191 Прегпвпри су заппшети у прплеће 1446. гпдине, 

верпватнп ппсредствпм Тпминпг брата, Кпнстантина Палеплпга.192 Тп щтп је Јелена била 

Византинка, притпм и блиска српдница из династије Палеплпга у Србији је билп пд велике 

важнпсти. П тпме нас извещтава шувени и вище ппменути Гепргије Сфранцис: „28,1. А у 

пкупбру исуе гпдине ћерка десппуа Тпме кира Јелена пупуупвала је из Кларенце да би 

пуищла у Србију и удала се за Лазара, сина десппуа кира Гепргија, щуп се и дпгпдилп. 

28,2. Из упг разлпга василевс кир Јпван је Лазару дпделип уиуулу десппуа прекп 

Гепргија Филанурппина.“193  

П живпту деспптице Јелене у Србији, не ппстпји пунп ппдатака, све дп смрти пстарелпга 

десппта Ђурђа (24. децембра, 1456. гпдине), када је власт преузеп оен супруг, Лазар 

Бранкпвић. Али судбина се ппиграла и са Јеленпм Палеплпг, јер је већ 20. јануара, 1458. 

гпдине умрп и оен супруг Лазар, када се ппет ппставилп питаое наслеђиваоа престпла, 

ппщтп Јелена и Лазар нису имали мущких пптпмака. Тада је стицајем пкплнпсти, Јелена 

дпбила известан знашај у бурним збиваоима у ппследоим данима истприје и живпта 

српске државе.194 Заједнп са деспптицпм Јеленпм у тим збиваоима је ушествпвала јпщ 

једна лишнпст кпја је припадала византијскпм свету, а тп је Михајлп Анђелпвић. Пн је бип 
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син некпг Михајла, кпји је бип син кесара Алексеја или Манпјла Филантрппина, 

ппследоих хрищћанских владара Тесалије, пре пада ппд турску власт (1393), кпји се пбреп 

у Србији и пженип српкиопм, рпђенпм пп свпј прилици у Нпвпм Брду. Михајлп 

Анђелпвић је имап брата Махмуда, кпји је бип истакнута лишнпст на двпру султана 

Мехмеда II. Михајлп је у Србији стекап успещну каријеру. Ппд деспптпм Ђурђем и 

оегпвим наследницима заузимап је највище пплпжаје и дпбип знашајну улпгу у 

судбпнпсним збиваоима у Смедереву, неппсреднп пред кпнашан пад ппд турску власт 

1459. гпдине.195 

Кап щтп смп видели, изасланик византијскпг цара Гепргије Филантрппин два пута је 

ппсетип Србију, дпнпсећи деспптску титулу, будући да је 1429. гпдине дпнеп „десппсуски 

венац“ и за пца будућег десппта Лазара, Ђурђа. Бранкпвићи за разлику пд десппта 

Стефана Лазаревића, нису имали среће да ппсете Цариград и директнп приме деспптскп 

дпстпјанствп из руку византијскпг цара, щтп се мпже приписати тадащоим приликама. 

Међутим, ни на пвај нашин није умаоиван знашај титуле. Ипак, Филантрппин није једини 

царев изасланик кпји је ппсетип Србију. Свакакп ту је и малп сппменути Манпјлп 

Палеплпг. Пн је према решима Гепргија Сфранциса, дплазип 1451. гпдине у Србију, какп би 

угпвприп брак између тада већ цара Кпнстантина XI Драгаща и Маре Бранкпвић, кћери 

десппта Ђурђа. Пвај је ппсланик срдашнп примљен на српскпм двпру, али дп дпгпвпра 

није дпщлп јер је Мара навпднп пдбила да се уда. 196Сфранцис је у свпм делу записап: „ 

31,10. Ипак, мпј гпсппдар василевс, када је видеп да нисам дппуупвап ја, негп некп из 

мпје прауое, прпшиуап је првп писмп и расуужип се, пригпварајући и ппуужујући ме за 

сппрпсу. А када је суурадан дпбип другп писмп, бип је задпвпљан кап да сам се и ја 

врауип. Пдмах је спремип за пуу Манпјла Палеплпга, рпђака прпупсурауприсе 

Кануакузине и ппслап га у Србију, па је пва варијануа била испрпбана: оени рпдиуељи 

су саслущали предлпг са радпщћу и спремнпщћу да се прихвауе ппсла. 31,11. Али 

исппсуавилп се да је сулуанија мплила Бпга и да је дала завеу да се, акп је Пн некакп 

пслпбпди из дпма оенпг упбпжоег мужа, никада у живпуу неће за другпг мущкарца, 
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негп ће псуауи слпбпдна и пп мери свпјих сила служиће свпме Избавиуељу. Услед пвпг 

разлпга, уа се идеја ппказала непсуварљива.“197 

Дплазак Ирине Кантакузине у Србију и оен брак са Ђурђем Бранкпвићем бип је пресудан 

за прилив Грка у градпве и земље српске државе. Будући да је била ћерка Тепдпра 

Кантакузина198, и припадала сплунскпј грани пве славне византијске ппрпдице, 1430. 

гпдина и пад Сплуна ппд Турке услпвила је да мнпги угледни житељи пвпг града напусте 

свпје дпмпве и запуте се ка Србији, тражећи утпшищте. Сталнп ратпваое у Гршкпј гпнилп је 

нарпд да бежи на север. Пристизали су људи из свих слпјева друщтва. Нарпшитп су се 

истицали калуђери из гршких крајева, кпји су щирили идеје мистицизма и песимизма, 

пбишнп свпјствене избеглицама. Везе између византијскпг и српскпг двпра, нарпшитп су 

пјашане у време десппта Ђурђа. Бип је ппсебнп везан за Грке, и радп их је примап и давап 

унпсне пплпжаје у свпјпј држави. И ппред оегпве приврженпсти Грцима, десппт српски 

неће успети да сашува Цариград, збпг шега ће дп краја свпг живпта гпркп патити.199 

 

  

Византијско-српски односи (1429/30-1439) 
 

Пкплнпсти за Византију и Србију у пвпм перипду нису нималп лаке. Шта вище, из дана у 

дан ситуација је безизлазнија. Оихпви пднпси, шини ми се, у пвпм перипду искљушивп 

зависе пд Псманске царевине и оених пптеза, кап и пд прирпде сампг пднпса Угарске и 

Турске. У пвпм перипду, у време оихпвих сукпба, иакп мнпге балканске земље не 

ушествују директнп, страхпвитп страдају и тп пд стране пбе државе. 

Деспптска титула дпдељена је у време мира на српским границама. Оен пплпжај бип је 

утврђен трпгпдищоим примирјем, кпје су 1429. гпдине склппиле Турска и Угарска. 200 

Дпдуще, пбе су пплагале правп на Деппстпвину, такп да пплпжај Србије између пве две 

државе није бип завидан. У оихпвим сукпбима, Србија кап тамппн-зпна, шестп је била 
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кплатерална щтета. Али и ппред тпга, Ђурађ се трудип да пстане веран вазал на пбе 

стране, трудећи се, кпликп гпд је мпгап да пстану у миру. Кап захвалнпст, за већ ппменути, 

ппслати ппмпћни пдред приликпм псвајаоа Сплуна, султан је, кап награду за Ђурђеву 

вернпст и примернп држаое Гргура201, Србима дап ппмпћни впјни пдред какп би  десппт 

средип прилике у Зети202 и  пднпсе са Венецијпм, кпји у пвпм мпменту нису били 

најбпљи.203 Десппт је врлп дпбрп знап, да оегпва судбина, кап и судбина псталих 

хрищћана зависи пд Турака. Стпга, им је вернп и ппкпрнп служип. Захваљујући тпме је 

успеп да задржи свпј међунарпдни пплпжај. 204  

Турци нису дирали Србију, иакп су нападали земље даље на северу и западу. Ђурађ је 

сашувап мир, али је 1432. гпдине прпщап крпз нека искущеоа. Наиме, тада је истеклп 

трпгпдищое примирје између Угарске и Псманскпг царства и ппщтп су Турци пбнпвили 

свпје упаде у Влащку, угрпжавајући тиме и Угарску, ппстпјала је ппаснпст и за Србију. 205На 

српскпг десппта, у псманскпм врху нису гледали са ппвереоем. Сматрали су га 

саветникпм и ппверљивим шпвекпм угарскпг краља. Пбећаое кпје је десппт Ђурађ дап 

султану Мурату, а тп је пдлазак кћерке Маре у султанпв харем, пви дпгађаји су дпдатнп 

убрзали. Мара Бранкпвић је била, заправп залпг за псигураваое Србије у пднпсу на 

Псманлије.206 Велики мираз је дат султану Мурату, уз невесту Мару. 207 Ппсле 

вищегпдищоих тещких прегпвпра, пни су успещнп заврщени пдвпђеоем невесте 4. 

септембра, 1435. гпдине.208 У таквим пкплнпстима, Мара је напустила свпју земљу и 

кренула пут Једрена.209 Свешану ппвпрку предвпдила су Марина браћа, Гргур и Стефан.210  

П удаји Маре Бранкпвић за султана сведпшанствп нам је пставип Маврп Прбин. Пн у свпм 

делу пище: „ На уп Мурау ппсла Ђурђу Сарчи-пащу са свпга двпра да уражи редпван 

хараш кпликп буде хуеп, кап и сулуану за жену десппупву кћер Марију. Тп је јакп 
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ражалпсуилп Ђурђа: није му билп кривп да плауи хараш, али му је билп вепма уещкп да 

му даде ћерку за жену. На крају савладан решима свпје жене Јерине, или (какп је други 

зпву) Ирене, даде му је у нади да ће се уим српдсувпм ппмириуи с Мураупм, али испаде 

другашије, какп ћемп даље пвде рећи.“211 

Иакп је усппстављен мир  између десппта Ђурђа и Псманлија, тп свакакп није знашилп да 

су Турци верпвали несрећнпм десппту. Пратили су сваки оегпв ппкрет. Један ппгрещан 

кпрак мпгап  је кпщтати десппта државе, али и живпта. Кап и оегпв ујак, свпјски се трудип 

да никакп не расрди султана, а султан кап да је шекап макар једну грещку десппта српскпг, 

да га нападне.212  

Са друге стране, за Византију кпја се налази у гптпвп истпј ситуацији кап и претхпдних 

гпдина, заузета сада и унутращоим сукпбима, јединп главнп питаое јесте прганизпваое 

пдбране пд Турака. Кап щтп ппказују ранија искуства, тп није билп мпгуће. Прегпвпри, кпје 

је јпщ 1423/4. гпдине заппшеп цар Јпван VIII, пкпншани су 1428. гпдине, без успеха.213 Ипак 

је јаз између краља Жигмунда и Венеције бип непремпстив. Накпн вище пута ппменутпг 

пада Сплуна, утицале су на целпкупну пплитику Млеташке Републике према Турцима, щтп 

је у пснпви знашилп да Византија мпже пшекивати какву-такву ппмпћ самп пд Угарске. Такп 

је дпщлп и дп извесних прпмена у пплитици византијскпг цара према Венецији; настпјап је 

да пграниши  дп тада изузетнп ппвпљан пплпжај Млешана у свпме Царству.214 

Византија и Србија у преговорима око уније цркава 

 

Ппмпћ са Запада Византији је била неппхпдна. Јпван VIII је пажљивп пдмеравап све свпје 

диплпматске ппступке, дпбрп пазећи на пднпсе снага у Еврппи, али пстављајући себи щтп 

слпбпдније руке у дпнпщеоу пдлука.215  Међутим, ппступци автпкратпра у сппљнпј 

пплитици, ппшев пд 1430. гпдине вище негп икада раније, а све у служби щтп скпријег 
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црквенпг ппмиреоа, били су шестп услпвљени ставпвима царице-мајке и кругпва кпји су 

иза ое стајали.216  

Пд 1426. дп 1430. гпдине дпщлп је дп застпја у црквеним прегпвприма пкп уније, и тп 

вище збпг незаинтереспванпсти византијскпг цара, негп збпг папе. Мпрамп наппменути 

да је ситуација на Западу била ппприлишнп затегнута. Сукпби су пптресали и катплишку 

цркву, јашап је утицај црквених сабпра. Најзнашајнији сабпри били су у Кпнстанци (1414-

1418), и сабпр у Базелу(1431-1447). Нашелнп узев, ти сабпри тежели су пгранишаваоу 

папскпг аутпритета. Ппстпјала су два средищта за прегпвпре п унији цркава: папа и 

Базелски сабпр птвпрен 1431. гпдине.217Даље прегпвпре пдгпдиће смрт папе Мартина V. 

На нпвпптвпренпм Базелскпм сабпру 1431. гпдине, гпвприлп се п сједиоеоу.218, шак је и 

краљ Жигмунд ппзвап цара Јпвана VIII 1434. гпдине да унију склппи на Базелскпм сабпру, 

а за узврат му је пп кп зна кпји пут пбећавап ефикасну впјну защтиту. Свестан кпликп је 

Цариграду неппхпдна защтита и ппмпћ са стране, а надајући се да ће му пна склапаоем 

уније пристићи, Јпван VIII се ппказап непсетљив на питаоа прптпкпла и примата, прещап 

је прекп неслагаоа патријарха и клира са другим делпм папинпг предлпга, а кпји се тицап 

места пдржаваоа сабпра и јаснп ставип дп знаоа да је спреман да прихвати извесне 

ппнуде Христпфпра Гаратпнија, легата папе Евгенија IV. У Византији се пзбиљнп рашуналп 

на ппдрщку Српске правпславне цркве у предстпјећим прегпвприма пкп унији. 

Васељенски патријарх Јпсиф се залагап да се п унији расправља на сабпру представника 

катплишке  и правпславних цркава у Цариграду, щтп би за византијску страну билп 

ппвпљније негп на Западу. У тпм слушају, рашуналп се на ушещће Српске правпславне 

цркве и оену материјалну ппмпћ за ппдмиреое великих расхпда кпје такав скуп 

захтева.219 Србија је ппзив за ушещће на предстпјећем сабпру дпбила и пд стране 

Базелскпг сабпра, али и пд Јпвана VIII.220 Наиме, ппшекпм 1433. гпдине сабпр је упутип 

ппсланике у Србију, Угарску и Византију, са задаткпм да ппсети и десппта и ппглавара 
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Српске правпславне цркве. Десппт их је примип и саслущап у свпме двпру у Некудиму 

1433. гпдине. 221 

Цар Јпван је на пвај нашин је унију кпристип самп кап средствп да стигне дп циља, никакп 

кап циљ.222 Желеп је самп да сашува Византију неизбежне прппасти. Време је пткуцавалп, 

билп га је све маое. На срећу успеп је да убеди шелне људе у Византији у неппхпднпст 

ппстизаоа уније. Када је пп среди станпвнищтвп Царства у најщирем смислу реши , пнп је 

у великпј већини билп прптив уније, а нарпшитп прптив прегпвпра са паппм.223 Украткп, 

нарпд у престпници, а слишнп је билп и у унутращопсти, прпжимала су нелагпдна 

псећаоа. Пре свега, јер се сједиоеоем цркава из пснпва рущип систем вреднпсти на 

кпјима је векпвима ппшивала византијска царевина.224 У таквим пкплнпстима и ппд таквим 

притискпм шекап се пдгпвпр из Базела, кпји је у Цариград стигап 1437. гпдине.225 

У међувремену, цар је успеп уз ппмпћ свпјих сарадника да привпли и цариградскпг 

патријарха Јпсифа II да крене на пвај пут.226 Цар се пптрудип да инфпрмище и ппзпве на 

ушещће у скпрпм црквенпм ппмиреоу мнпге стране владаре, кап и истпшне патријархе. 

Ппслап је изасланике у Ивирију и Трапезунт, Мплдпвлахију, кијевскпм митрппплиту све 

Русије, истпшним патријарсима, а у јесен 1436. гпдине и српскпме десппту Ђурђу 

Бранкпвићу. Тражена је била ппмпћ и са Свете гпре.227  Тада је у Србију дпщап Андрпник 

Палеплпг Кантакузин, брат деспптице Ирине.228 Пн је какп се данас узима, бип ппследои 

велики дпместик царства Рпмеја и пбављап је ту функцију пд 1435. дп 1453. 229 Ппсебнп је 

бип неппвпљан исхпд пве Кантакузинпве мисије у Србији. Иакп је Андрпникпва сестра 

била удата за десппта Ђурђа, и премда је ппклисар бип убеђени присталица црквенпг 

сједиоеоа, Кантакузин није успеп да издејствује ни слаое представника на будући сабпр, 
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ни писмену сагласнпст у вези са склапаоем уније.230 Држаое деппта Ђурђа свакакп је 

билп првенственп мптивисанп међунарпдним пплпжајем Србије, па тек пнда евентуалнп 

верским убеђеоем српскпг владара.231 Десппт се налазип у прпцепу између Угарске и 

Турске. Оегпва кћер је кап ханума заузела местп уз Мурата II, а оегпв хрищћански 

сизерен Жигмунд бип је прптив пдржаваоа сабпра, бар пнаквпг какав је папа Евгеније IV 

припремап. Према пвим навпдима, став десппта српскпг, је у тпм слушају апсплутнп 

схватљив.232 

Византијски цар Јпван VIII, је у пратои васељенскпг патријарха Јпсифа II, брата Димитрија, 

некпликп митрпплита и вище епискппа и игумана, стигап у Ферару, где је априла 1438. 

гпдине птвпрен сабпр. За тп време, у Цариграду је бправип брат византијскпг цара, 

Кпнстантин Драгащ.233 Врлп дуге и жушне расправе ппказале су јпщ једнпм дубпке разлике 

у ппгледима на пснпвна питаоа хрищћанства. Иакп је ппстпјала впља истпшних и западних 

теплпга да се сппразумеју, кпја им је шестп недпстајала, цар је лишнп дппринеп да се у 

Ферари пуна два месеца пклева са ппшеткпм стварних распри, све у нади да ће се на 

сабпру ппјавити некп пд еврппских владара или бар оихпвих предстваника са кпјима би 

се разгпваралп п кпнкретнпј ппмпћи Царству.234 Снажан птппр хрищћанским схватаоима 

пружип је ефески митрппплит Марк Евгеник. Оегпва непппустљивпст и аргументи кпјима 

је ефески епискпп бранип пртпдпксну дпгму стицали су све вище присталица међу 

Рпмејима. У августу је стиглп и рускп ппсланствп, с митрппплитпм Исидпрпм на шелу. 

Ппшеткпм следеће гпдине, ташније 15. јануара, 1439. гпдине235, папа је преселип сабпр у 

Фиренцу, али пут дп дпгпвпра бип је и даље пун пзбиљних препрека. Јуна 1439. гпдине 

умрп је патријарх Јпсиф II и накпн тпга је убрзан рад на закљушнпм дпкументу, у кпме су 

препвладала гледищта римске цркве. Најзад 6. јула, 1439. гпдине у фирентинскпј 
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катедрали свешанп је прпглащена унија двеју цркава.236Марк Евгеник, кап и брат 

византијскпг цара Димитрије Палеплпг, нису пптписали пвај дпкумент. 237 

Фирентинска унија склппљена, а никада пстварена, пстала је усамљени дпгађај. Византија 

није дпбила ппмпћ са Запада, искрсле су нпве тещкпће у земљи, јер су птппри 

спрпвпђеоу уније били непремпстиви. Турска ппаснпст, кпја је нагнала византијскпг цара 

на прегпвпре са латинскпм црквпм, нишим није била сузбијена.238  

На крају шини се извесним да је став српскпг владара, десппта Ђурђа Бранкпвића, према 

унији цркава пптписанпј 1439. гпдине у Фиренци, бип амбивалентан. Тај став се све дп 

деспптпве смрти меоап и бип заснпван искљушивп на тренутним интересима кпје су 

диктирале тренутне прилике и збиваоа на терену, пре свега прилике кпје је услпвљавалп 

напредпваое Турака. Бащ кап щтп је тп билп и са Византијпм.239 

 

Византијско-српски односи и први пад  Деспотовине, 1439. године. 

 

Мирнпдппски ппслпви у Србији прекинути су 1437. гпдине, у мпменту када византијски 

цар пдлази на Запад, пп кп зна кпји пут, какп би дпбип впјну и финансијску ппмпћ за 

бпрбу прптив Турака.  

Србија је била кплатерална щтета у сукпбима између Угарске и Псманскпг царства у 

перипду 1435-1437. гпдине. Иакп није ушествпвала у оихпвим пкрщајима, теритприја 

десппта Ђурђа, кпнстантп је страдала, какп пд једне, такп и пд друге впјске. Јпщ ппшеткпм 

1437. гпдине Турци су прпвалили у Угарску.240 Псманлије  су упале у Ердељ, где им се 

супрпставип ердељски впјвпда. Иакп је у Србији владап мир, са зебопм се пслущкивап 

тпппт турских кпоа у ппдунавскпј ппкрајини.241 
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Са друге стране, и угарски краљ Жигмунд се припремап за рат са Турцима. Брижљивп је 

правип план какп би упап на турску теритприју. Угарска впјска је јуна исте гпдине из 

правца Гплупца заппшела прпдпр дплинпм Мправе.242 На Мправи кпд Сталаћа су 

унищтени султанпви брпдпви и заузели су град Крущевац, кпји су тпм приликпм спалили, 

а кпји је бип средищте турске власти.243 Накпн тпга, прещли су Западну Мправу  и ступили 

на теритприју српскпг десппта, супрптнп наредби краља Жигмунда. При ппвратку у 

Угарску, крајем јуна 1437. гпдине, дпщлп је дп сукпба на Гпдпминскпм ппљу између 

турске и угарске впјске. Угри су ппразили Псманлије, а ппсебнп се истакап Јпван 

Хуоади.244 И једна и друга впјска шинила су катастрпфална пустпщеоа пп деспптпвпј 

земљи. Десппт је тада, да би усппставип мир, бип примпран да преда град Бранишевп.245 

И наредне, 1438. гпдине Турци упадају на тле Угарске и ппет излазе из бпрбе кап 

ппражени. Пни се збпг тпга свете несрећнпј Србији, у кпјпј се у тп време ппјављује и куга. 

Ппред свих пвих трагедија, умире и краљ Жигмунд, 9. децембра, 1437. у Знајму246, једини 

кпји је мпгап защтити балкански хрищћански нарпд пд најезде Турака. Штета је самп щтп 

збпг расцепа дп кпг је дпщлп у Западнпм свету, није имап времена да се ппсвети 

Балкану.247 Наследип га је надвпјвпда Алберт Хабсбурщки, за кпга је била удата ћерка 

краља Жигмунда, Јелисавета.248 Са Албертпм II ппшелп је и уздизаое аустријских 

Хабсбургпваца.249 

Султан Мурат II је искпристип смену на угарскпм двпру какп би наставип ратпваое. Најпре 

су упали у Ердељ, где су имали пунп успеха. У тим пустпщеоима ппмагали су им пдреди 

влащкпг кнеза и десппта Ђурђа. Турци су, међутим, наставили ратпваое прптив Србије. 

Султан није марип за ппмпћ кпју му је десппт пружип, ни за Ђурђеве уступке. Чак, ни 

женидба деспптпвпм кћеркпм вище нищта није знашила. Гпдине 1438. упала је једна 

турска впјска, и навалила на српске земље. Какп би пбезбедип мир и сашувап земљу 

                                                           
242

 Никплић, Византијски писци п Србији, 103. 
243

 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 184-185. 
244

 Никплић, Византијски писци п Србији, 103. 
245

 Калић, Срби у ппзнпм средоем веку, 184-185. 
246

 Спремић, Десппт Ђурађ, 209. 
247

 Исуп, 209-210. 
248

 Исуп, 210 
249

 Исуп, 211. 



 

 
54 

 

десппт Ђурађ је ппет бип примпран да уступи деп теритприје Турцима, у пвпм слушају 

Ждрелп и Вищесав250 у дунавскпм теснацу и некакп успеп да заустави ратпваое. Када је 

дпбип нпве српске земље, султан се ппаснп приближип Смедереву, а оихпв све щири 

ппјас на Дунаву плакщавап је даље упаде у Угарску. Пвп двпгпдищое псвајаое билп је 

самп  увпд у кпнашнп заузимаое Србије. 

Ппхпд на Србију кренуп је у прплеће, 1439. гпдине и у оему је лишнп ушествпвап султан 

Мурат II. Дубрпвшани су јпщ марта, 1439. гпдине били пбавещтени да се спрема велика 

турска сила кпја ће се пребацити у Угарску. Али та сила, нажалпст, била је намеоена 

Србији. Пбрущила се на Смедеревп 1439. гпдине. 251 Маврп Прбин у свпм делу пище: „ 

Ппщуп је Ђурађ схвауип да оегпве снаге нису дпвпљне да се пдупре зеуу, напружа 

дпбрп град Смедеревп, псуавивщи у оему за пдбрану једнпг свпг сина, а сам пређе 

Угрима са свпјим другим, млађим синпм и са целпм ппрпдицпм, впдећи са спбпм мнпгп 

свещуеника.“252 И византијски писци су у свпјим делима ппсветили дпста прпстпра и 

пажое паду Смедерева, 1439. гпдине. Наступила и велика глад, за кпју је, у извприма се 

навпди, пдгпвпрна жена десппта Ђурђа, Ирина, кпја је, навпднп прпдала житп, какп би 

дпщла дп нпвца. 

Пдбранпм града су рукпвпдили најстарији деспптпв син Гргур, и щурак Тпма Кантакузин. 

Пни су се вепма дпбрп држали. Пдплевали су непријатељу, али не и глади кпја је бивала 

све већа.253 Сви извпри се слажу да је глад натерала сирптп станпвнищтвп у Смедереву на 

предају.254  Пвпм приликпм султан није заузеп самп Смедеревп, већ и највећи деп Србије. 

Впдила се велика бпрба за Нпвп Брдп на југу. Међутим, Нпвп Брдп није псвпјенп већ самп 

ппседнутп. Пнп ће пасти у турске руке, тек 1441. гпдине. Пд Смедерева дп Нпвпг Брда 

Србија је впдила пшајнишку бпрбу за ппстанак. Накпн Смедерева, султан је наредне гпдине 

1440., кренуп према Бепграду. Какп је у Угарскпј беснеп грађански рат (1439-1142), није 

била у стаоу да ппмпгне. Град је бип препущтен сам себи, те су га сппствени бедеми и 
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какп нас извещтавају византијски писци, пшигледнп најсаврщенија артиљерија тадащое 

Еврппе, сашували пд нападаша. 255Држава је ппустпщена. Нарпд је трпеп пгрпман зулум пд 

стране псвајаша. У пвпм перипду ппјашале су српске сепбе према Угарскпј и према 

Јадранскпј пбали. Прппаст Србије 1439. гпдине је оен први пад ппд туђинску власт у 

средоем веку.256 Ппсле пвпг пада, Псманлије су се ппшеле приближавати западнпм свету, 

самим тим и Србија ппмпћ тражи на тпј страни. Византија кпја и сама тражи руку спаса, 

није мпгла да ппмпгне Србији. Нема сумое да је василевс, дпк се налазип на сабпру у 

Фиренци, бип пбавещтен п дещаваоима у Србији. Хрпнплпщка  ппдударнпст свешанпг 

сједиоеоа цркава 6. јула и ппсаде Смедерева пд маја дп августа, 1439. гпдине дају 

прпстпра претппставци да је турска ппсада српске престпнице била један пд разлпга кпји 

су цара ппдстакли на финалнп пптписиваое дпкумента п сједиоеоу.257 

Иакп Србија пп питаоу уније није дала ппдрщку Царству, пна ниједнпг тренутка није 

прекинула разнпврсне, присне везе са Цариградпм.258 За самп Византијскп царствп, 

Србија ће бити важна дп сампг оегпвпг краја, 1453. гпдине. 
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Византијско-српски односи од пада Деспотовине 1439. до пада Цариграда 

1453. године. 

 

Уместп да дпнесе ппмпћ прптив сппљнпг непријатеља, унија је у Византији изазвала 

жестпке унутращое распре, а ван византијских граница, у слпвенским земљама, пдузелп 

је Царству и пнп малп угледа щтп га је јпщ ималп. Мпскпвска Русија, кпја је малп зналп п 

невпљама кпје су задесиле Византијскп царствп, а кпју су сами Византинци васпитали у 

мржои према Риму, сматрала је прелаз цара у римску веру за несхватљиву издају.259  

Спаспнпсна акција са Запада је изпстала, кап щтп је изпсталп и спрпвпђеое уније у 

Цариграду. Међутим, прегпвпри у Фиренци и Ферари изазвале су сумое кпд Мурата II и 

цар је мпрап да умирује султана, уверавајући га да су се ти прегпвпри и даље тицали 

тпбпже самп верских питаоа.260 

Десппт Ђурађ је, пак изгубип шитаву Деспптпвину. Једини трашак наде, била је шиоеница 

да је султан Мурат бип сагласан са тим да најстарији син десппта српскпг, Гргур ппсле 

пада Смедерева управља Србијпм. 261 Стпга је, десппт Ђурађ, у сарадои са свпјим синпм у 

Србији ппкущавап да прганизује антитурску кпалицију, какп би ппвратип свпје земље. 262 

Преписка са синпм, дпвела је дп тпга да је Мурат 8. маја, 1441. гпдине пслепеп Гргура и 

Стефана, синпве десппта Ђурђа. Тп је један пд највећих несрећа кпја је задесила сирптпг 

српскпг владара.2631440. гпдине Турци су ппсели Бепград, кпји се тада налазип ппд 

угарскпм влащћу. За турскпг султана псвајаое Бепграда билп је пд великпг знашаја. 

Турцима се супрпставила малпбрпјна впјна ппсада, кпју је предвпдип капетан Јпван 

Талпвац.264 Султан је на све нашине ппкущавап да псвпји град, али прптивнапад хрищћана 

дпнеп је препкрет. Ппсада кпја је трајала пд априла дп касне јесени 1440. гпдине, није 
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урпдила плпдпм. Султан није успеп да псвпји Бепград и тп захваљујући бедемима десппта 

Стефана, кпје Угри нису дпправљали.265 

У Угарскпј накпн смрти краља Алберта II 1439. гпдине дплази дп великпг грађанскпг рата у 

кпме је ушещћа имап и српски десппт. Ипак, ппбедип је ппљски краљ Владислав, кпји је 

Ђурђу Бранкпвићу пдузеп велики деп дпбара у Угарскпј (Мункаш, Вилагпщ, шак и палату у 

Будиму).266 Накпн тпга десппт се ппвукап у Зету, пдакле је даље радип на прганизпваоу 

бпрбе прптив Турске. Међутим, прилике у Зети нису биле наклпоене антитурским 

планпвима српскпг владара, ппсле шега се десппт вратип у Угарску.267 Пн је ппкущап да се 

ппет веже за угарскпг краља и да их благпм, кпје је имап, ппдстакне у бпрби прптив 

неверника. Стпга је пдлушип да се ппкпри краљу Владиславу. Тај шин му је тещкп пап и 

није га забправип дп краја живпта.268 

Кпликп се десппт српски трудип да ппврати свпје крајеве и ппкрене бпрбу прптив 

Псманлија, тпликп је византијски цар у тим тренуцима бип пасиван. Јпван VIII бип је бледа 

кппија, некадащоег енергишнпг цара Рпмеја. Унутращои немири збпг угпвпрене уније и 

смрт автпкратпрпве треће супруге, Марије Кпмнине, трапезунтске лепптице269,  дпвеле су 

дп тпга да је Јпван VIII запап у пзбиљну депресију, кпја се прпдужила дп лета 1440. гпдине. 

Украткп, василевс је изгубип впљу за пним, за щта се гпдинама бприп.270 Унутращои 

сукпби пкп уније дпвели су дп тпга да се ппет умещају Турци. Цар Јпван VIII и оегпва 

браћа Тепдпр II, Кпнстантин, Димитрије и Тпма свађали су се пкп бедних препсталих 

ппседа.271Ти сукпби су угрпзили и сам Цариград. Брат византијскпг цара, Димитрије 

Палеплпг, кпји се ставип на страну антиунипниста, у ппмпћ прптив свпјих супарника 

ппзвап је султана Мурата II. Оихпва заједнишка впјска ппјавила се пред престпницпм 23. 
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априла, 1442. гпдине и све дп  августа исте гпдине, Муратпве трупе пустпщиле су оену 

пкплину.272 

Иакп идеје п ппкретаоу крстащкпг рата нису биле ппвпљне, та идеја се сада шинила 

примамљивпм, будући да је султан 1441-1442. гпдине претрпеп у Влащкпј некпликп 

ппраза и да је у прплеће 1443. гпдине мпрап јпщ једнпм да зарати са караманским 

емирпм Ибрахимпм-бегпм.273 У биткама пкп Ердеља ппсебнп се истакап тампщои впјвпда 

Јанкп Хуоади. У међувремену, пд султана су се пдметнули Влащка и Мплдавија, а Угарска 

није желела да прегпвара п миру.274 Султан је ппнпвп желеп да се псвети, али га је ппет 

Јпван Хуоади ппразип на реци Јалпмници, септембра 1442.275   

Велике Хуоадијеве ппбеде пдущевиле су хрищћанску Еврппу. Нарпшитп је снажнп 

делпвала на кардинала Јулијана Чезаринија и краља Владисалва.276 Јанкп Хуоади ппстап 

је симбпл јунащтва и спасилац пд невернишке напасти. Ппследои пут, пре пада 

Цариграда, прптериваое Турака из Еврппе ппсталп је главна тема дана. 

Крстащки рат прптив Турака ппкренуп је папа Евгеније IV, кпји је ппсебнпм булпм ппзвап 

шитав хрищћански свет у рат прптив неверника, 1. јануара, 1443. На сабпру у Будиму 1443. 

гпдине дпнета је пдлука да се крене у летп исте гпдине у рат прптив Псманлија.277 

Међутим, ни ппкретаое пвпг крстащкпг ппхпда није прпщап без трзавица. Збпг нерещене 

ситуације у Угарскпј и зазираоа пд тпга да ће самп византијска царска ппрпдица имати 

кпристи пд пвпг ппхпда, рат је пдлпжен дп јесени 1443. гпдине. Византија, кпја збпг 

изпстанка ппмпћи са Запада, пбећана црквенпм унијпм, и збпг сукпба пкп избпра нпвпг 

патријарха (унијатскпг цариградскпг патријарха збацили су 1443. гпдине), није мпгла 

пшекивати да ће будући крстащки ппхпд опј претеранп ппмпћи. Десппт Ђурађ , емптивнп 
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везан за Византију, марта 1443. гпдине ппслап је изасланика византијскпм цару, јавивщи 

да је распплпжен за рат прптив Турака.278 

Пва „Дуга впјна“ заппшела је у рану јесен 1443. гпдине, када је впјска пд 25.000 Угара, 

Ппљака и других нарпда, те вище пд псам хиљада Срба, кпоаника, пещака прещла Дунав 

кпд Бепграда и ступила на тлп Србије, шија је теритприја требалп првп да буде 

пслпбпђена.279 

Крстащи су имали успеха, прпдрли су у дубину псманске теритприје. Али збпг хладнпће, 

глади и све већег птппра Турака, крстащка впјска ппшела је да се ппвлаши. И ппред 

непписиве жеље да презими на теритприји Србије, десппт српски је ипак мпрап да се 

ппвуше у Угарску. Пва акција, устанак у Нпвпм Брду, успеси албанских устаника 

предвпђених Скендербегпм, те успещна пфанзива кпју је у средопј Гршкпј ппвеп десппт 

Кпнстантин Драгащ, принудили су султана да прегпвара са крстащима.280 Када је десппт 

Ђурађ ппшеп да прегпвара са султанпм, није бип задпвпљан са пним щтп му је турски 

владар на прву лппту ппнудип. Затп се у прегпвпре умещала и султанија Мара. Заједнп су 

се залагали за мир, а истп тп је десппт ппстигап и за Хуоадија, а затим и за краља 

Владислава. Крајем априла, 1444. гпдине, оихпвп ппсланствп је птищлп у Једрене, где је 

тек 12. јуна, исте гпдине ппстигнут сппразум на десет гпдина.281 Десппт Ђурађ имап је 

ппсебан угпвпр са султанпм. Мурат му је вратип пслепљене синпве и земљу са двадесет 

шетири града. Десппт се пбавезап  да ће му бити „вешни пријауељ“ и да ће плаћати 

гпдищои данак. Августа 1444. гпдине Ђурађ је птищап у Смедеревп282, пдмах пп склапаоу 

Сегединскпг мира (ратификпвани Једренски мир) .283 Десппт је накпн тпга имап дпбре 

пднпсе са султанпм. Сада је вище негп икад, бип свестан да ће га најмаоа грещка кпщтати 

власти. 
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Пстали ушесници ппхпда нису били задпвпљни прекидпм ратних пперација. Папа је краља 

Владислава пслпбпдип заклетве дате султану и крстащи су пвпг пута кренули ка пбали 

Црнпг мпра, прекп Прщаве и Бугарске284, али без Ђурђа Бранкпвића. Оему је једини циљ 

бип да пдржи Деспптпвину ппщтп-пптп. Није желеп вище да ризикује. У битки кпд Варне, 

10. нпвембра, 1444. гпдине сатрла их је Муратпва, надмпћнија впјска. У пвпм бпју 

ппгинули су кардинал Јулијанп Чезарини и краљ Владислав, а Јанкп Хуоади се спасип 

бекствпм.285 На једнпм месту, краткп нас је пбавестип п пвпј битки Гепргије Сфранцис, 

кпји пище: „26,7. Исупг месеца, једанаесупг дана, сулуан је убип краља Угарске у бици 

кпд Варне“.286 Неуспех кпд Варне, распрщип је све наде да ће Турци бити прптерани из 

Еврппе. Жељу за рущеоем Царства и заузимаое рпмејске престпнице ппказивап је јпщ 

крајем прпщлпг стплећа султан Бајазит, али ппсле хрищћанскпг ппраза 1444. гпдине 

Псманлије нису вище мпрале  да на билп кпји нашин пву намеру прикривају или да 

пдлажу оенп пствареое.287  Непријатељ не самп да се ушврстип, већ ће у наредне две 

деценије загпсппдарити шитавим Балканским пплупстрвпм- Цариградпм 1453, Србијпм 

1459 и Бпснпм 1463. гпдине.288 Самп се накпн битке кпд Варне,  јпщ увек није знап ташан 

мпменат, али све је мирисалп на крај. 

Накпн великпг ппраза кпд Варне, Византија је, кап и Србија, ппкущавала да се прилагпди 

измеоеним пкплнпстима. Византија се свим силама трудила какп би се са султанпм щтп 

пре ппмирила, какп су тп шинили и накпн ппвратка са сабпра у Фиренци, 1440. гпдине289 

Кпнстантин Драгащ и накпн заврщене акције крстаща наставип је да ниже успехе, па је 

такп 1444. гпдине пбнпвип Хексамилипн, а затим је ппщап на Атику шијег је владара 

Нерија II Ашајуплија, натерап да призна ппдређенпст десппту.290 Пви успеси десппта 

Кпнстантина прпбудили су наду у ренесансу Царства.291Међутим, те наде су се убрзп 

нестале. Већ 10. децембра, 1446. гпдине султан Мурат је прпбип зид (Хексамилипн), 
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накпн шега је уследилп незапамћенп пљашкаое Пелпппнеза. Јединп је била ппщтеђена 

Мистра, кап и акрпппљ Патраса, али су материјалне щтете и људске жртве биле 

ненадпкнадиве.292 Сан п преппрпду бип је срущен тпг децембра 1446. гпдине. 

Византија није мпгла да престане да верује да ће дпћи ствараоа јединственпг 

хрищћанскпг птппра неверницима. Тп је јединп щтп јпј је препсталп. Али на Западу, псим 

Хуоадија и папе Евгенија IV, заинтереспваних није билп. Чак ни десппт Ђурађ, упркпс 

вищеструким, сада пјашаним везама са Палеплпзима, није хтеп да се упущта у билп какве 

хрищћанске планпве, укпликп нису ппщтеприхваћени и сплиднп 

припремљени.293Византија је наставила да щаље мисије на Запад, јер угрпженпст 

рпмејске престпнице  је налагала да се, без пбзира на јалпвпст пвих иницијатива, са 

слаоем мисија мпра наставити. 

Бпрбу је накпн Варне, наставип Јанкп Хуоади, впјскпвпђа кпју је ратну славу ппшеп да 

стише на српским бпјищтима кпд Смедерева и Бепграда. Да би се псветип за велики ппраз 

из 1444. гпдине , ратпвап је пп Влащкпј у летп 1445. гпдине и оегпв углед у земљи је 

растап. Изабран је за намесника малплетнпг краља Ладислава, щтп је представљалп 

признаое за све оегпве впјнишке успехе. Успещнп је сарађивап и са деспптпм српским 

Ђурђем, али самп дп 1448. гпдине када је пдлушип да нападне Турке у Србији, щтп се 

кпсилп са деспптпвим пбавезама према султану.294 Ђурађ Бранкпвић правдап се и тиме, 

да је ппхпд слабп припремљен за пзбиљнији сукпб. Пред смрт цара Јпвана VIII, шију су 

енергију ппдстакле свеже замисли п прптериваоу Турака, ищшекивап се исхпд ппхпда кпји 

је Јанкп Хуоади са шетама из Угарске, Ппљске и Влащке, уз најамнишке пдреде Немаца и 

Чеха,  смелп предузеп ппшеткпм јесени 1448. гпдине.295 Хуоади је храбрп ступип у бпрбу 

са Псманлијама, кренувщи из Кпвина према Крущевцу, а пдатле на југ, крпз клисуру 

између Кппапника и Јастрепца, касније пп оему названа Јанкпва клисура.296 Хуоадијева 

впјска је затим стигла на Кпспвп, где га је дпшекала мпћна впјска султана Мурата и 
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оегпвпг сина Мехмеда. У крвавпм бпју, 17/18. пктпбра, 1448. гпдине кпји се заметнуп на 

истпме месту где су Срби пре щездесет гпдина ппкущали да зауставе прадеду султана 

Мурата II, Угри су ппдлегли, а цар Јпван VIII тп вище није мпгап да сазна. 297 Накпн 

трпдневних бпрби малбрпјније Хуоадијеве трупе нису мпгле да се успещнп пдупру. Јанкп 

Хуоади је једва сашувап живу главу, а у ппвлашеоу је ухваћен и предат десппту Ђурђу кпји 

га је затпшип. Смедеревп је напустип децембра, 1448. гпдине уз мушне прегпвпре са  

деспптпм Србије. 298Впјске Угарске и Турске су нанпсиле велике щтете Србији, такп да је 

Ђурађ у перипду 1448-1451. радип на тпме да щтп пре дпђе дп угарскп-турскпг 

примирја.299 Битка на Кпспву, била је уједнп и ппследои трашак наде за несрећнп и 

усамљенп Царствп на Бпсфпру. 

Цар Јпван VIII преминуп је 31. пктпбра, 1448. гпдине иза себе пстављајући Царствп, кпје је 

самп шекалп свпј тренутак прппасти. Емпције десппта српскпг у тпм тренутку биле су 

дубпкп везане за Царствп. Пкренут истпшнпхрищћанскпм свету, пн се тих дана нарпшитп 

сапсећап са византијскпм престпницпм, кпја је била у непбишнп тещкпм пплпжају.300 Какп 

је јуна, 1448. гпдине умрп десппт Тепдпр II, престп је наследип Кпнстантин Драгащ, трећи 

син Манпјла II Палеплпга и Српкиое Јелене Драгащ. У преузимаоу престпла ппдржавала 

га је јпщ увек жива мајка, насупрпт млађем сину Димитрију, кпји је настпјап да се дпшепа 

царске круне уз ппмпћ Турака.301 Кпнстантин је најпре дпбип сагласнпст Мурата II, а накпн 

тпга крунисан је у Мпреји 1449. гпдине, да би у марту исте гпдине приспеп у Цариград. 

Пвп је билп првп крунисаое (псим у Никејскпм Царству), у хиљадугпдищое дугпј 

истприји, кпје се није пдигралп у византијскпј престпници.302 Храбрпст и државнишка 

енергија кпји ју имап нпви цар нису мпгли да спасу Царствп.  Иакп сам угрпжен, десппт 

Ђурађ је тих дана желеп да ппмпгне Царству. Пн је п свпм трпщку пбнпвип једну пд 

мнпгпбрпјних цариградских кула кпје су щтитиле византијску престпницу, кап и зиднп 
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платнп303. Ппследое гпдине ппстпјаоа Византијскпг царства нису дпнеле никакве 

прпмене у византијскп-српским пднпсима, јер су пбе балканске државе бесппмпћнп 

шекале ппследои турски ударац. Ипак, десппт је желеп да дпда камишак за пдбрану 

хрищћанске васељенске престпнице, знајући да је оена судбина истпветна са судбинпм 

оегпве земље. 

Гпдине 1451. дпщлп је дп великих прпмена. Исцрпљен пићем и женама 3. фебруара, 1451. 

гпдине умрп је султан Мурат II.304 Заврщила се оегпва тридесетпгпдищоа владавина, кпја 

је била пзнашена кап успещна. Пријатни пптимизам псетип се щирпм хрищћанскпг света. 

На турски престп пппеп се пбразпван и дарпвит Мехмед II, кпји је имап једва деветнаест 

гпдина. Иакп су мнпги сумоали у оегпве впјне и државнишке сппспбнпсти, сматрајући га 

пгранишеним, десппт српски Ђурађ и гршки министар Гепргије Сфранцис, велики пријатељ 

ппследоег византијскпг цара Кпнстантина, знали су да је тп младић са ватреним 

властпљубљем и великпм дарпвитпщћу.305 Пд сампг ппшетка ппказап је пдлушнпст да иде 

пнакп какп је сам зацртап. 306Први кпраци нпвпг султана нпсили су у себи пешат највеће 

мирпљубивпсти. Ппсланицима гршкпг цара и српскпг десппта заклеп се да ће вернп шувати 

мир и пријатељствп пп старим угпвприма.307 Султан је ппвеп једну нпву пплитику 

стрпљеоа, кпја је била неппзната еврппскпм свету.308   

Ђурађ Бранкпвић, је на мплбу нпвпг султана, шак  радип неумпрнп на ппстизаоу угарскп-

турскпг примирја. 309 Прегпвпри су впђенп јпщ пд 1449. гпдине, али су били неуспещни. 

Тек крајем 1451. гпдине пптписан је угпвпр, кпјим су пбухваћене земље кпје су 

признавале угарску, пднпснп турску власт: Влащка, Србија, земље бпсанскпг краља и 

пбласних гпсппдара.310 Пвим угпвпрпм Србија није била пщтећена и оен пплпжај није 
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зависип пд трпгпдищоег рпка утанашенпг примирја.311 На двпру српскпг десппта у 

Смедереву прегпваралп  се п миру. Чедпмиљ Мијатпвић пище какп је у свити турских 

ппсланика бип један хрищћанин, ваљда кап тумаш. Пн је уппзприп десппта да никакп не 

дпзвпли да прегпвпри дпђу дп резултата, јер акп султан дпбије мир са Угрима, ппћиће на 

Цариград.312 Десппт није размищљап п сплуцији напада на Цариград, јер прилике нису 

указивале на такп нещтп. Ипак, пвпг пута се преварип.313 

Ни сама Византија није верпвала да се крај приближип. Цар Кпнстантин XI бип је свестан 

тещкпћа у кпјима се Царствп налазилп, али је радип на тпме да их птклпни кпликп је билп 

мпгуће. Цар је 1451. гпдине ппслап мисију на Запад ппд впђствпм Андрпника Вријенија 

Лепнартиса314, какп би дпбип билп какву ппмпћ. Нажалпст, кап и мнпгп пута раније, и сада 

је ппмпћ била услпвљена унијпм, а стара ппнижеоа у Риму нису била забправљена. Папа 

није нищта кпнкретнп пбећавап.  

Један брзпплети пптез цара Кпнстантина, где је ппкущап да уцени, султана и великпг 

везира Халил-пащу, била је кап кпја је прелила шащу. Већ у зиму 1451. гпдине султан је 

дап наредбу да се скупе зидари и радници, кпји ће у ранп прплеће 1452. гпдине птићи на 

местп кпје је већ изабрап, на најужем делу Бпсфпра, пдмах иза села кпје се звалп 

Аспматпн.315 Тп је изазвалп пгрпмнп запрепащћеое у Цариграду. Знали су да је тп бип 

први кпрак пред ппсаду. Султан је дп августа 1452. гпдине на тпм месту саградип тврђаву 

данас ппзнату кап Румели-хисар, пдакле је султан припремап ппсаду Цариграда. Цар је 

ппкущавап диплпматским путем да пдврати султана пд непријатељске пплитике кпју је 

ппвеп. Гпдине 1452. ппслап је, несрећни цар јпщ једну мисију на Запад, кпја ппет пдатле 

није дпнела нпвина.316 Унија је била пснпв за ппмпћ. Реална слика је била таква, да на 

Западу нема такве лишнпсти кпја би ппмпгла Царству.  
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Све дп априла 1453. гпдине султан је пажљивп планирап сваки кпрак, радећи марљивп на 

ппдизаоу мпрала међу свпјим људима. У међувремену разаслап је ппзиве впјсци.317 

Никада није била згпднија прилика за псвајаое Цариграда, негп те 1453. гпдине. 

Званишнп, ппсада је заппшела 6. априла, 1453. гпдине када је турска впјска стигла пред 

Цариград. П тпме нас пбавещтава и сведпк пвих дпгађаја, вище пута ппменути Гепргије 

Сфранцис :“ 35,6. А шеуврупг априла исуе гпдине ппнпвп се ппјавип сулуан и дпщавщи 

ппд Кпнсуануинпппљ ппсеп је град свим средсувима и справама са кппна и са мпра, 

пкруживщи га у дужини пд псамсуп миља са шеуири суране малих и великих брпдпва на 

мпру, и двесуа хиљада људи на кппну. А уакп велики град имап је у пдбрани 4.773 

шпвека, не рашунајући суранце кпјих је билп једва две супуине или нещуп вище.“318 Пвај 

оегпв ппдатак гпвпри нам п неравнпмернпм пднпсу снага. Турци су били знатнп брпјнији 

и надмпћнији. Несрећни владар Србије, мпрап је да ушествује у псвајаоу Цариграда. Бип 

је пбавезан да ппщаље впјску султану Мехмеду. Крајем априла, 1453. гпдине, јахалп је 

друмпм, кпји впди из Плпвдива у Једрене 1500 српских кпоаника, ппд заппведнищтвпм 

Јакще пд Брезника. Десппт је за разлику пд пвпг впјвпде и впјске, знап у какав бпј крећу. 

Мислили су, а такп се и гпвприлп, да крећу кап ппмпћ султану, ка Караманији. Када су 

шули, да су се заправп упутили према Цариграду, билп је каснп да се врате назад. Тещка 

срца, упутили су се ка највећем центру правпславља, какп би га заувек унищтили.319 

Велики тпппви тукли су двпструке зидине, али су  бранипци нпћу пправљали пнп щтп је 

даоу ппрущенп. Ппщтп је град пдплевап нападима, султан је затражип предају. Цар 

Кпнстантин је тп пдлушнп пдбип. Султан је 24. маја најавип ппщти јурищ за 29. мај, 

пбећавајући неизмерну пљашку. Дпк се у турскпм табпру клицалп и радпвалп, из 

Цариграда, кпји је тпнуп у мрак, шулп се нарицаое и јецаое.320 Двадесет деветпг маја у 

два сата ппсле ппнпћи, ппшеп је ппщти јурищ. Црни барутни дим прекрип је небп над 

градпм, заклаоајући сунце леппг мајскпг дана. И ппред непписиве жеље и впље да 

пдбране град, Турци су успели да уђу у византијску престпницу. Цар кпји ниједнпг 
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мпмента није желеп да напусти бпјищте и кпји се храбрп бприп прптив непријатеља, пап 

је ппд бпдежима двпјице Турака: један га је ударип у леђа, други пп лицу.321 Глава му је 

пдмах пдсешена и ппстављена на стуб, какп би Грци видели да вище немају цара.322 

Пад Цариграда пдјекнуп је у Србији кап грпм из ведра неба. Тп није бип билп кпји град, 

већ средищте правпславнпг хрищћанства, Кпнстантинпв град, са кпјим су српски писци 

вплели да уппређују најважније градпве свпје земље. Када је шуп вест п паду Цариграда, 

десппт се затвприп у свпје пдаје и никпга није пущтап унутра. И пн и Срби су верпвали да 

је самп небп трајније пд хиљдугпдищоег Царства Рпмеја. Дпживеп је ппд старпст, да 

прппадне оегпв духпвни идеал, да прппадне свет кпме је припадап. Смене цивилизација 

увек су биле бплне, нарпшитп за ппражене. А оима је управп припадап. Бпл је имап свпју 

емптивну, али и реалну страну. Пдмах је и оему запретила неппсредна ппаснпст.323 

Нестанкпм византијске државе са истпријске ппзпрнице, престају неппсредне везе 

Цариграда са Србијпм, кпја ће и сама ускпрп ппстати плен Турака. Али византијска култура 

јпщ низ векпва зраши пп истпшним делпвима Балканскпг пплупстрва, такп да се оени 

далеки трагпви пружају све дп нама блискпг времена. Врлп су јаки и ппсредни византијски 

утицаји кпји, су у јужнпслпвенски свет дппирали прекп младе и снажне руске државе, 

пплпжене на темељима византијских државних и културних традиција.324 
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Закључак 
 

Византија и Србија у првпј пплпвини 15. века 

Пднпси Византије и Србије у првпј пплпвини 15. века сматрају се најзнашајнијим 

перипдпм у развитку српске средопвекпвне државе. Пни ппшеткпм пвпг века дпбијају 

нпва пбележја кпја их сасвим пдвајају пд пнпга щтп се збивалп у ранијим стплећима. У 

гпдинама кпје су дплазиле Византија и Србија превазилазе све разлике кпје су настале 

између пвих држава у XIII и XIV и ппд претопм нпвпг непријатеља ппшиоу да сарађују кап 

никада пре. Сушељаваоа вище није билп. 

Та прпмена, прпистекла је из шиоенице да су се Византија и Србија нащле у истпј невпљи, 

супшене са турскпм ппаснпщћу кпја им је наметала пбавезу пдбране сппствене 

егзистенције. Гпдине 1402, накпн битке кпд Ангпре, из руку цара-савладара Јпвана VII 

српски кнез Стефан Лазаревић дпбија деспптску титулу, у Цариграду пп византијским 

нпрмама, щтп неће бити слушај са деспптима из династије Бранкпвић. Иакп се Византија у 

време десппта састпјала самп пд Цариграда, Сплуна(дп 1430), пстрва и Пелпппнеза и била 

у вазалнпм пднпсу према Псманскпм царству, Стефан Лазаревић је ппнпснп ппнеп титулу 

десппта дпбијену пд византијскпг цара, јер је тп представљалп пдликпваое  и прихватаое 

дела сјаја  кпјим је зрашип Цариград. Стављаое ппд симбплишку врхпвну власт Византије 

на заласку, истпвременп је дпказ п великпм угледу и слави Царства, али и свести п 

ппвезанпсти пнпг дела истпшнпг хрищћанства кпји је Византија у тпку стплећа фпрмирала. 

Такпђе, истише се јпщ једна ппсебнпст, а тп је да је тада већ десппту Стефану, пптврђена 

титула 1410. гпдине, ппет у Цариграду, и тп пд стране цара Манпјла II, јединпг, легитимнпг 

цара. Византија у културнпм, идеплпщкпм и духпвнпм смислу у првпј пплпвини 15. века 

има велики утицај на Србију , али у пплитишкпм десппт Стефан се пкреће Угарскпј, кап 

јашем фактпру у пдбрани земље пд непријатеља. Угарска увпди десппта на велика врата 

на међунарпдну пплитишку сцену. Титулпм се држава није мпгла бранити. Византија и 
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Србија у првпј шетвртини 15. века, углавнпм се налазе на разлишитим странама. Врлп шестп 

дплази дп разилажеоа у ппгледима защтите пд Турака. Такп се Византија пбраћа Западу, 

дпк Србија куца на врата угарскпм краљу. Византијски вапаји за ппмпћ на западу нису 

мнпгп урпдили плпдпм, јер сваки пут су били услпвљени унијпм цркава. У грађанскпм 

рату у Псманскпм царству српски десппт и византијски цар углавнпм су били на супрптним 

странама, када је пружаое ппдрщке турским претендентима на престп у питаоу, па се и 

ту нису мпгли наћи на истпј адреси. Пнп щтп се мпже упшити, јесте да је десппт Стефан 

свакакп знашајнији фактпр, негп прпнула Византија. Није се мпгап замислити ниједан 

впјни ппхпд, или билп каква пплитишка акција, а да срспки владар није бип укљушен. Тп 

није бип слушај са византијским царем. Србија, за разлику пд Византије искпристила је 

максималнп предах кпји је уследип накпн битке кпд Ангпре. Збпг све веће кризе у 

Царству, кпја је била прпузрпкпвана навалпм непријатеља, лпщпм финансијскпм 

ситуацијпм, кап и непрпмищљеним пдлукама оених владара, Византија је из дана у дан 

срљала у прппаст. Тп свкакп не умаоује оену жељу да живи. Византијски цар се трудип на 

све нашине да спасе свпју државу. При крају плпдне владавине српскпг десппта, дпћиће 

дп ближих пднпса између Византије и српскпг владара у пплитишкпм смислу, где су 

заједнишким снагама ппкущали да ствпре антитурску кпалицију, и ппкрену јпщ један 

крстащки ппхпд прптив непријатеља. Те наде су се убрзп распрщила, смрћу српскпг 

деппта Стефана 1427. гпдине.  

Наследник српскпг престпла, Ђурађ Бранкпвић(1427-1456), усппставип је јпщ ближе 

пднпсе са Грцима. Велики брпј житеља Византије у пвпм перипду пристиже на теритприју 

Србије, склаоајући се пред псманскпм најездпм. Ппјашане миграције мпгу се упшити 

накпн пада Сплуна ппд турску власт (1430). Блиски српдници српске деспптице Ирине 

(Јерине) Кантакузин заузеће највище пплпжаје у Деспптпвини.  Нарпшитп је приметан 

велики брпј Грка, на теритприји Нпвпг Брда, јакпг руднишкпг центра.  

Десппт Ђурађ, две гпдине накпн ступаоа на власт дпбиће деспптскп дпстпјанствп, али из 

руку Гепргија Филантрппина, најзнашајнијег изасланика цара Јпвана VIII. Тп свакакп није 

умаоилп вреднпст саме титуле. Једнпставнп, такп су прилике налагале. На тај нашин 
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византијски цар је желеп да нагласи важнпст савеза Византије и Србије. Реална слика била 

је другашија. Србија никакп није зависила пд Византије. Пна је у тпм тренутку искљушивп 

зависила пд пднпса Угарске и Турске. Држава српскпг десппта, кпја је представља тамппн-

зпну између Угарске и Турске, вище пута је била пскрнављена. Пгрпмне щтете 

материјалне и људске биле су ненадпкнадиве. У истпм перипду, Србија и Византија, 

прплазе руку ппд. руку, крпз најтеже мпменте. Српски десппт пстаје без свпје државе, дпк 

византијски цар се пдрише правпславља зарад пбећане ппмпћи (сабпр у Фиренци и 

Ферари 1439) , кпја никада неће бити дпстављена.  

Ппследои пут се уздижу славни витезпви Еврппе 1443/1444. гпдине, какп би прптерали 

невернике са свпјих теритприја и ппмпгли несрећнпм царству да ппстане. Десппт Ђурађ у 

таквим приликама успева да ппврати свпју државу, дпк за Византију ппраз крстаща кпд 

Варне и на Кпспву гаси ппследои трашак наде да ће се Царствп пдржати. Ппд таквим 

пкплнпстима, Византија је ппследои пут смпгла снаге и дпделила деспптскп дпстпјанствп, 

трећем сину десппта Ђурђа, Лазару 1446. гпдине. Пн је титулу дпбип на исти нашин кап и 

оегпв птац 1429. гпдине, из руку царскпг изасланика. Тај шин запешаћен је бракпм између 

будућег десппта и кћерке десппта Тпме Палеплпга, Јелене. На тај нашин су пјашане везе 

између српскпг десппта и Византије. Јелена ће имати знашајну улпгу, али тек накпн смрти 

свпг супруга Лазара, 1458. гпдине.  

У вртлпгу несрећних дпгађаја, Византија и Србија ће се изгубити. Крпз ппследое гпдине, 

Византију ће храбрп ппвести велики цар Кпнстантин XI Драгащ, шија је мајка била 

Српкиоа. Нажалпст, Србија је у мпменту слпма Византије, мпгла самп немп да ппсматра 

пад матице, великпг града Цариграда. На страну емпције, реална ситуација била је таква, 

да је Србија била наредна мета.  

Привременп пбједиоена тпкпм прве пплпвине 15. века, држава десппта Стефана 

Лазаревића и Ђурђа Бранкпвића, кпји су деспптске титуле дпбили из Византије, иакп у 

гепграфскпм и привреднпм ппгледу удаљена пд Кпнстантинпппља, инсистира на 

културнпм заједнищтву са Византинцима. Духпвна блискпст и заједнишки страх пред 

неппсреднпм судбинпм резултирали су птвараоем српске државе према византијским 



 

 
70 

 

избеглицама кпје пренпсе, неке пд кљушних вреднпсти „Ренесансе Палеплпга“, и, шак, 

граде нпву српску престпницу- Смедеревп. 325 

Судбина Византије и Србије, мпглп се наслутити, пптпунп је иста. Живптни тпкпви 

зависили су пд сппљнпг притиска. Пнп щтп је самп, наизглед, ппмпглп Србији, да кпју 

гпдину дуже живи негп Византија, јесте оенп веће бпгатствп збпг експлптације рудника, 

ппвременп пслаоаое на Уграску, и удаљенпст у пднпсу на путеве псманлијскпг 

прпдираоа. Ппнекад би пд страха за сппстевену безбеднпст бип јаши страх за судбину 

Кпнстантинпппља, кап средищта правпславља. У извприма се јаснп види, да је ппстпјалп 

верпваое, да би крај Византије знашип и крај српских земаља. 326 Србија је преживела, 

свега щест гпдина накпн пада Цариграда. Дугптрајна испреплетанпст двеју држава дпвела 

је дп заједнишкпг краја. Тај крај је бип слишнпг карактера- унищтаваое државних 

институција, а ппстанкпм црквених, щтп је представљалп пснпвицу тадащое  псманлијске 

пплитике на Балкану.327 
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