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HOMAGE TO THE LAST RESIDENCE AND
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KANTAKOUZENE BRANKOVIĆ IN KONČE

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
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929Кантакузина Бранковиќ, К.
94(497.741)“13/14“

elica.maneva@gmail.com

Времето на XV век е едно од најзагадочните и
најдраматичните периоди во животот на овие простори и, можеби, најкомпликувано за истражување
од археолошки аспект (Манева 2013, 1957-2050). Од
друга страна, историските извори се многубројни,
како и ликовните, особено застапени преку архитектонските градби, како профани така и сакрални
од доминантните религии на тој период, потоа од
соодветното, зачувано сликарство, манускрипт и
од делата на применетите уметности. Сите тие, во
голема мера се проучени преку бројни дела од историјата, историјата на уметноста, дипломатикатa,
економско-социјалните и демографски показатели
и сл., додека само одделни наоди од секојдневниот
живот, делумно и артефакти од уметничките занаети се третирани во склад со археолошкиот контекст,
односно методологија на работа.
Во долгогодишните истражувања на шлемовите со спојки и нивната натамошна еволуција
во калотести круни – камелавкиони и свештенички митри, во фокусот на вниманието се најде
уникатната митра од средината на XV век со извонредна везена орнаментика, хералдички мотиви, религиозни и донаторски натписи креирани и
изработени од Катарина Кантакузина Бранковиќ
(Piltz 1977, 151, fig. 180; Манева 2018, 233-243).
За семејството и жовотописот на оваа исклучителна личност, патем и за судбоносните
случувања на нејзината сестра Мара Бранковиќ е
многу расправано во науката (Поповиќ 2014; Celje
1998, 409-18, 360-61, 413).

The 15th century is one of the most cryptic
and dramatic periods in the lifetime of these areas
and, perhaps, the most complicated era to be
researched from the point of view of archaeology
(Манева 2013, 1957-2050). On the other hand,
there are numerous historic sources, as well as
artistic sources, especially represented through
the architectural monuments, both profane and
sacred, belonging to the dominant religions of the
time. Furthermore, there are many sources from
the adequately preserved paintings, manuscripts
and from the works of applied art. All of these have
been mostly studied through numerous acts of
history, art history, diplomacy, economic-social and
demographic indicators etc., whereas only certain
findings from daily life, partially also artifacts of the
artistic crafts, have been treated in line with the
archeological context, i.e. work methodology.
During the long standing research of the
helmets with strips and their further evolution
into calotte-like crowns – kamelaukion and priest
mitres, my attention was drawn by a unique mitre
from the middle of the 15th century with remarkable
embroidered ornaments, heraldic motives, religious
and donor writings created and manufactured by
Katarina Kantakouzene Branković (Piltz 1977, 151,
fig. 180; Манева 2018, 233-243).
Science has witnessed many debates on the
family and biography of this exceptional personality,
as well as on the destiny of her sister Mara Branković
(Поповиќ 2014; Celje 1998, 409-18, 360-61, 413).
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Ил. 1 – Манастирски комплекс Св. Стефан, с. Конче

Fig. 1 - The monastery complex St. Stephen in the village of Konče

Животите на овие две значајни дами од XV
век, во одделни делови се тесно врзани со нашето подрачје така што, колку и да е кажано за нив,
постои место и причина да се дополнат тие сознанија со зачуваните локации на нивните поседи, со
живеалиштата и вечните почивалишта.
И двете се ќерки на деспот Ѓураќ Бранковиќ (1427-1456) и Ирина Палеологина-Кантакузина
(р.. 1400 † 1457) од солунскиот огранок на византискиот, царски род.
Во времето кога политичката неизвесност на Балканот кулминира, деспотот Бранковиќ се решава за промислени, политички бракови за своите ќерки со цел да балансира меѓу
европските, т.е. унгарските и османлиските
влијанија (Spremić 2004, 441-448). Така, својата
постара ќерка Мара (р. 1416) ја испраќа во харемот на султан Мурат II (1421-1451) како една од
неговите сопруги, додека помладата Катарина
(р. 1418/19) , во 1433 година ја омажил за германскиот гроф Урлих II Цељски (1434-1456) – роднина на унгарскиот крал Жигмунд (Spremić 2004,
441-448, n. 3, 4).

The lives of these two significant ladies of the
15 century are in certain parts tightly connected
with our area. Many things being said about them
notwithstanding, there is still room and reason
to add to the findings through mentioning the
preserved locations of their properties, their
residences and their eternal homes.
Both of them are daughters of the Despot
Đurađ Branković (ruled 1427-1456) and Irene
Palaiologos Kantakouzene (born 1400 † 1457) from
the Thessaloniki branch of Byzantine rulers.
At a time when political uncertainty reached
a climax on the Balkans, Despot Branković decided
to organize well thought out, political marriages of
his daughters in order to balance between European
i.e. Hungarian and Ottoman influences (Spremić
2004, 441-448). Thus, he sent his older daughter
Mara (born 1416) into the harem of Sultan Murad
II (1421-1451) to be one of his wives, whereas the
younger Katarina (born 1418/19) was married in 1433
to the German Count Urlich II of Cilli (1434-1456) –
relative of the Hungarian ruler Sigismund (Spremić
2004, 441-448, n. 3, 4).
th
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Ил. 2 a-c Средновековна кула, с. Конче, a) постојна состојба, b), c)
основа и пресек (според С. Габелиќ);
Fig. 2 a-c Medieval tower in the village of Konče, a) current condition, b),

c) foundation and cross-section (according to S. Gabelić)

Со тоа почнува и нивниот неверојатен животен пат со којшто на своевиден начин го отсликуваат социјалниот, приватниот и секојдневниот
живот на Балканот, посебно оној на овие подрачја, во втората половина од XV век. Интересно
е дека и двете до крајот на животот имале статус
на световни лица, а не на калуѓерки.
Мара Бранковиќ играла значајна политичка
и дипломатска улога и имала особена почит од
Големата порта во Истанбул, но сесрдно се грижела и за приликите на Св. Гора, и за Хилендар
и Св. Павле (Поповиќ 2014, 142-143, 102, 138; Андонов-Полјански 1984, 100; Соловјев 1955, 92, etc).
Покрај другото, Мара Бранковиќ влијаела
во изборот на патријарсите, пренесувањето на
моштите на св. Иван Рилски од Трново во Рилскиот манастир итн. (Матанов 1986, 147-148).
Таа поседувала имоти во долниот дел на
Струма, околината на Сер и Западен Халкидик. Со
нив располагала како полузависна сопственичка.
Во изворите се вели дека тоа бил вилает, односно
тоа биле „селата на госпоѓа Деспина“, именувана
е и како царица Мара (Матанов 1986, 68, 141-148;
Поленаковиќ 1961, 190-195).
По смртта на султанот Мурат II, нејзиниот
статус не бил загрозен, напротив, уживала почит и од султанот Мехмед II. Сепак, се повлекла
и постојано заживеала во своите поседи со седиште во с. Ежово (ʹ͗Έζοβα) или денешно с. Дафни
(Δάφνη) во Грција (Μουτσοπύλος 1984, 161-163).

That is the beginning of their amazing life
story with which, each in their own way, they
reflected the social, private and daily life on the
Balkans, especially the life of these areas in the
second half of the 15th century. What is worth
noting is that until the end of their lives, both of
them enjoyed the status of laypersons, and not of
nuns.
Mara Branković played a significant political
and diplomatic role and was especially revered by
the Imperial Gate in Istanbul, but she also took care
unreservedly of the circumstances in Mount Athos,
in Hilendar and St. Paul (Поповиќ 2014, 142-143,
102, 138; Андонов-Полјански 1984, 100; Соловјев
1955, 92, etc).
Among other things, Mara Branković
influenced the election of patriarchs, as well as
the transfer of the remains of St. John of Rila from
Tarnovo into the Monastery of Rila, etc. (Матанов
1986, 147-148).
She owned properties in the lower part of
Struma, the surroundings of Ser and the Western
Chalcidice. She was a semi-dependent owner of
these. The sources cite this to be a Wilayah or that
these were “the villages of Mme Despina”, also
referred to as Valide Hatun (Queen Mara) (Матанов
1986, 68, 141-148; Поленаковиќ 1961, 190-195).
Following the death of Sultan Murad II, her
status was not jeopardized, quite the opposite;
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Во 1451 година, таа изградила кула и во близина
на Куршумлија (Србија).
Начинот на кој го поминала животот сместена во кула лоцирана во центарот на селото
(покрај западниот брег на р. Струма), како податок е мошне податлив за археолошки пристап и
анализа.
По нејзината смрт, во 1487 година, најверојатно била погребана покрај нејзината кула во
Ежово (Дафни) (макар што има и други мислења),
(ил. 4 а, b).
Последното нејзино живеалиште и денешната состојба на евентуалното, вечното почивалиште ги проучил и публикувал Николаос Муцопулос (Μουτσοπύλος 1984, 161-163). Овие сознанија, пред сè, за карактеристиките на кулата се
веродостојна аналогија за овој тип живеалишта
каде престојувале личности од нејзиниот ранг,
вклучително и за нејзината сестра Катарина Кантакузина Бранковиќ.
Катарина Кантакузина Бранковиќ имала
живот полн со подеми и падови (Поповић 1994,
129; Celje 1998; Габелић 2008, 43-50 etc).
Познато е дека таа се омажила на 15 години
во 1433 година за 30-годишниот Урлих II, роднина на унгарскиот крал со што добила статус на
цељска грофица. Тоа подразбирало поседување
на свита со дворски дами, пратечка војска и придружба од православни монаси затоа што, како и
Мара Бранковиќ ја задржала својата православна
вероисповест.
Како ретко образована и способна личност,
можела да води и државнички работи служејќи
се освен со словенскиот и со латинскиот и германскиот јазик. Управувала со повеќе градови, а
директно владеела и со Градец – денешен Загреб.
Нејзиниот приватен живот бил драматичен. Рано
ги изгубила своите деца: синовите Херман и Ѓорѓе
и ќерката Елизабета (Јелисавета). Во 1456 година ѝ
починал сопругот. Се грижела и за татко ѝ деспот
Ѓураќ Бранковиќ, а од 1459 година и за нејзиниот
брат Стефан Бранковиќ кој бил ослепен од Турците (Петровски 2010, 110-126).
Исцрпена од животните премрежија, во
1469 година, нашла прибежиште кај Мара Бран-
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she even enjoyed the respect of Sultan Mehmed II.
However, she retreated and moved in permanently
in her properties with a seat in the village of Ježevo
(ʹ͗Έζοβα) or today’s village of Dafni (Δάφνη) in
Greece (Μουτσοπύλος 1984, 161-163). In 1451 she
built a tower in the vicinity of Kuršumlija (Serbia).
The way she spent her life placed in a tower
located in the centre of the village (near the western
bank of the River of Struma) makes room for
archaeological approach and analysis.
After her death in 1487, she was probably
buried near her tower in Ježevo (Dafni) (although,
opinions differ). Fig. 4 а, b
Her last residence and today’s condition
of her supposed eternal home was studied and
published by Nikolaos Mutsopoulos (Μουτσοπύλος
1984, 161-163). These findings, most of all, on the
specifics of the tower, are a reliable analogy of
this type of residences where persons of her rank
resided, including her sister Katarina Kantakouzene
Branković.
Katarina Kantakouzene Branković had a life
full of ups and downs (Поповић 1994, 129; Celje
1998; Габелић 2008, 43-50 etc).
It is quite familiar that she got married at the
age of 15 in 1433 to the 30-year old Urlich II, relative
of the Hungarian King, thus obtaining a status of
the countess of Cilli. This meant that she had a
whole entourage of court ladies, accompanying
military persons and orthodox monks because, just
as Mara Branković, she kept her Orthodox religion.
Being one of the rare educated and capable
personalities, she was able to manage state affairs
by using not only Slavic, but also Latin and German
languages. She ruled a variety of cities and directly
ruled Gradec in today’s Zagreb. Her private life was
full of turmoil. She lost her children early: her sons
Herman and George and her daughter Elizabeth
(Jelisaveta). In 1456, her husband died. She also took
care of her father Đurađ Branković, and since 1459,
she also took care of her brother Stefan Branković,
who was blinded by the Turkish (Петровски 2010,
110-126).
Emaciated from life’s ordeals in 1469 she took
refuge with Mara Branković, where she remained
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Ил. 3 – Надгробна плоча на Никола Стањевиќ, ктитор на Св.
Стефан – Конче

Fig. 3 – Tombstone of Nikola Stanjević, ktetor of St. Stephen - Konče

ковиќ, каде останала сè до 1487 година кога умира
сестра ѝ.
Добивајќи свои поседи во с. Конче, таа се
сместила во кулата која можеби е изградена во
нејзино време, а се наоѓала десетина метри северозападно од апсидата на манастирот Св. Стефан
(Габелић 2008, 68-71) (ил. 1, 2 а-с) и таму останала
до смртта.
Конче се наоѓа на тромеѓето меѓу Радовиш
(17 км југозападно), Просек (14 км североисточно)
и Струмица (20 км северозападно), близу до значајната комуникација којашто од Штип, преку
Струмица водела кон Солун.
Најстарите податоци за Конче потекнуваат
од Првата грамота на Василиј II за правата на Охридската архиепископија, од 1019 година (Грамоти на Василиј II / Sigillia..., 1965, 42; Иванов 1906,
208).
После подолг период опширни описи за
состојбите во Конче и регионот се забележани
во Кончанскиот практик од 1366 година, зачуван
во Хилендарскиот архив. Во него постојат драгоцени податоци за социјалната и економската
состојба во наведеното време (Соловјев 1955, 83109). Притоа, со хрисовул на царот Урош V, покрај
Конче и други 14 села, на Хилендар ѝ била дарувана и црквата Св. Стефан од Конче, задужбина

until 1487, when her sister died.
Being awarded her own property in the
village of Konče, she decided to stay in the tower
which might have been built in her own era, and
was located ten metres to the northwest of the apsis
of the monastery of St. Stephen (Габелић 2008, 6871) Fig. 1, 2 а-с, whereupon she remained until her
death.
The oldest data of Konče originate from the
1019 First Decree of Basil II referring to the rights of
the Ohrid Archbishopric (Грамоти на Василиј II /
Sigillia..., 1965, 42; Иванов 1906, 208).
After a longer period, more detailed
descriptions of the conditions in Konče and the
region have been noted in the 1366 Practical Book
of Konče kept in the archives of Hilendar. In it,
there are precious data of the social and economic
condition in the said era. (Соловјев 1955, 83-109).
Namely, with a chrysobull of Tsar Uroš V, Hilendar
was awarded not only Konče and other 14 villages,
but also the church of St. Stephen in Konče, which
was an endowment of Nikola Stanjević, the great
duke, relative, general, and also heir of Tsar Dušan
(Атанасовски 2009, 143-144).
His property extended to the south of those
of sebastocrator Vlatko and Despot Dejan, in the
surroundings of Radoviš, between the River of
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Ил. 4 – Архитектонска документација (според Н. Муцопулос)
a) Кат на кулата во Ежово (Дафни):
b) Приземје на кулата во Ежово (Дафни),

Fig. 4 – Architectural documentation (according to N. Mutsopoulos)
а) Floor of the Ježevo tower (Dafni)
b) Ground floor of the Ježevo tower (Dafni)

на Никола Стањевиќ, великиот војвода, роднина,
војсководец, а потоа и градинар на цар Душан
(Атанасовски 2009, 143-144).
Неговите имоти се протегале јужно од
оние на севастократот Влатко и деспотот Дејан,
околу Радовиш, меѓу р. Струмица, Плачковица,
Малешевските Планини и Огражден. По смртта
на Никола Стањевиќ кој немал свои наследници,
наведените поседи постанале метох на Хилендар,
а „за помен на неговата душа“ (Соловјев 1955, 92).
Тоа е посведочено и на неговата надгробна плоча
која била пренесена во Скопје, во средината на ХХ
век, од каде ѝ се губи трагата (Андонов-Полјански
1984, 98; Габелић 2008, 26-37, црт. 2) (ил. 3).
Манастирот Св. Стефан, споменат во 1366
година, можно е да бил изграден околу 1360 и живописан до 1366 (Балабанов, Николовски и Ќорнаков 1980, 117-118; Габелић 2008, 57-67, 72-204). Интересен е и податокот дека кај месното население
црквата се именува и како Св. Спас и Св. Недела,
а особено како Св. Богородица, веројатно заради
поседувањето на нејзината чудотворна икона со
исцелителна моќ, но можеби и како меморирана
легенда за средновековните случувања. Според

Strumica, and the mountains of Plačkovitsa, the
Maleševo Mountains and Ogražden. Following
the death of Nikola Stanjević, who had no heirs
of his own, the said property became metochion
of Hilendar “in the memory of his soul” (Соловјев
1955, 92). This is also inscribed on his tombstone
that was transferred to Skopje in the middle
of the 20th century, whereupon all trace is lost
(Андонов-Полјански 1984, 98; Габелић 2008, 2637, црт. 2). Fig. 3
Monastery St. Stephen, mentioned in 1366,
was possibly built around 1360 and painted by 1366
(Балабанов, Николовски и Ќорнаков 1980, 117118; Габелић 2008, 57-67, 72-204). What is worth
noting is the fact that the local population has been
naming this church alternately as Holy Saviour
and St Kyriaki, and also as Holy Mother of Christ,
probably due to the fact that the church contains
a miraculous icon of Mary, Mother of Christ, which
has healing powers, but another reason might be a
memorized legend of Medieval events. According
to Ivan Snegarov, even in 1900, two monks were
residing in the monastery (Снѣгаров 1932; Габелић
2008, 37, n 113-115).
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Ил. 5 - Крстeва кула од Кратово.

Денешна состојба
Fig. 5 – Krste’s Tower in Kratovo – today’s

condition

Иван Снегаров, во овој манастир било забележано постоење на двајца монаси и во 1900 година
(Снѣгаров 1932; Габелић 2008, 37, n 113-115).
Конче, во средновековието имало ранг на
манастирско и црковно средиште. Од манастирскиот комплекс Св. Стефан се зачувани црквата,
како и кулата покрај нејзиниот источен дел, но во
многу руинирана состојба (ил. 1, 2 а-с).
Кулата – пирг во Конче датира од XIV или,
можеби, од XV век кога се изградени многу вакви
објекти. За тоа сведочат и бројни кули подигнати
во Света Гора со првична намена за одбрана на
манастирите, прибежиште за монасите во случај на опасност, но и за молитва во тихување од
високо место, како и за чување и сокривање на
манастирските скапоцености (Поповић 1994, 172,

In the Medieval period, Konče had the rank
of both monastery and church seat. Out of the St
Stephen monastery complex, the church has been
preserved, as well as the tower near its eastern part,
albeit it is in quite a pitiful state. Fig. 1, 2 а-с
The decorative tower in Konče dates from
the 14th or, perhaps, the 15th century when many
such facilities were built. This is witnessed by
the numerous such towers erected in Mount
Athos, the first purpose of which was to defend
the monasteries, to provide shelter for the
monks in the event of danger, as well as to be
used for silent prayers from above, but also for
keeping and hiding of the monastery precious
objects (Поповић 1994, 172, 198, 204). Some of
them had even procured mechanisms for defense
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198, 204). Некои од нив биле снабдувани и со механизми за одбрана при опсади, за изолација на
болни, за затвореници, за складишта со жито, за
цистерни со вода, некогаш поседувале библиотеки, архиви, капели за религиозни обреди, конечно и за живеење со сè она што го чинело животот
во нив сеопфатен и безбеден (Поповић 1994, 193).
Последново постанало вообичаена практика и
во следните векови со бројни примери и на овие
простори, како на Балканот така и во Македонија
меѓу кои до денес се среќаваат во поголема концентрација и со релативно добра зачуваност на
кулите во Кратово1 (ил. 5,).
Со оглед на статусот на Конче во XIV век,
Кулата во дворот на манастирскиот комплекс
Св. Стефан, доколку постоела, можно е да имала
улога на управен центар со седиште на даруваните имоти, односно баштината. Во неа се вели
дека престојувал и хилендарскиот управник задолжен за стопанисување со имотот (Балабанов,
Николовски и Ќорнаков 1980, 117-118; Панов 1961,
112, сл. 1).
После османлиските освојувања одделни
средновековни општествено-економски односи

in the event of a siege, for isolation of the sick,
for prisoners, for storage of cereal, for water
tanks, sometimes they owned libraries, archives,
chapels for religious rites, as well as for living
with all that made life inside *comprehensive and
safe (Поповић 1994, 193). This latter has become
an ordinary practice in the upcoming centuries
with numerous examples at these areas, not only
on the Balkans, but also in Macedonia. Many of
these towers – relatively well preserved, can be
found in Kratovo.1 (Fig. 5)
Taking into consideration the status of Konče
in the 14th century, the Tower in the yard of the
monastery complex St Stephen, if existing at the
time, might have had the role of administrative
centre with a seat of the awarded property, i.e. the
heritage. It is said that the Hilendar administrator
who was in charge of managing the property stayed
in that tower (Балабанов, Николовски и Ќорнаков
1980, 117-118; Панов 1961, 112, сл. 1).
After the Ottoman conquerings, certain
medieval social-economic relationships and
traditions changed, but there are also those that
continued to exist almost unchanged.

1 Во XVI-XVII век, на повеќе места и градови во Македонија
биле изградени и до денес се зачувани релативно голем број на
кули. Дел од нив се претворени во саат-кули, во камбанарии,
други се сè уште во некаква утилитарна функција, но ги има
и такви коишто се руинирани. Најголемата концентрација на
овие објекти делумно и во употреба, има во Кратово. Меѓу
месното население тие се нарекуваат „римски кули“, додека
актуелните имиња ги добиле според последните запаметени
или сегашни сопственици. Нивната бројност не изненадува со
оглед на рудните ресурси кои се експлоатирале од закупците
на рудниците за потребите на монетоковањето и високиот
економски и општествен статус на дел од населението во
градот (Манева 2013, 1184-1987). Интересно е народното
предание за т.н. Краличина Kула чија сопственичка пред
налетот на освојувачите, бегајќи преку подземниот таен
тунел (какви навистина постојат) се засолнала засекогаш во
еден манастир. Токму таа кула која била најмонументална,
на почетокот на ХХ век послужила како мајдан за квалитетен
камен со којшто биле поплочени улици во Кратово (Коцевски
2003, 65-88). Таква била судбината и на многу други знаени и
незнаени објекти од овој тип. Не е исклучено, со археолошки
истражувања на Кулата во Конче да се потврдат и подземните
тунели – ходници од коишто едниот водел кон чесната трпеза
на црквата Св. Стефан, а другиот од спротивната страна кон
полето (Габелић 2008, 68-71).

1 In the course of the 16th-17th century, a relatively large number
of towers has been built in many places and towns in Macedonia.
Some of them have been turned into watchtowers, into bells,
whereas others sare still being used, but there are also those
which have been ruined. The largest concentration of these
facilities, and partly in use, can be seen in Kratovo. The local
population calls these “Roman towers”, whereas they obtained
their current names from the last remembered or present
owners. Their number does not come as a surprise taking into
consideration the resources of ore that were exploited from the
concessioners of mines for the needs of minting, as well as the
high economic and social status of part of the population in the
town (Манева 2013, 1184-1987). What is worth noting is the folk
story of the so-called King’s Tower (Краличина Kула), the owner
of which found a permanent shelter in a monastery while trying
to escape the conquerors through the underground secret
tunnel (the ones which truly exist). That exact tower, which
was quite a representative one, served at the beginning of the
20th century as a mine for good-quality stone that was used for
paving the streets of Kratovo. (Коцевски 2003, 65-88). The same
destiny was lived by many other known and unknown facilities
of this type. It is not excluded that the archaeological research
of the Tower of Konče might confirm the underground tunnels –
halls, one of which led towards the Holy Table of the St Stephen
church, whereas the other led from the opposite side of the
field (Габелић 2008, 68-71).
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Ил. 6 – a, b) Митра изработена од Катарина Кантакузина
Бранковиќ
а) Предна страна
b) Задна страна:

Ил. 6 – a, b Mitre manufactured by Katarina Kantakouzene Branković
a)Front
b) Back

и традиции се менуваат, но има и такви коишто
продолжиле да егзистираат, речиси неизменети.
Во т.н. османлиски, тимаро-спахиски систем, привилегиите на средновековните баштинари, особено на оние со статус на вазални односи
останувале во голема мера непроменети. Такви
биле и релациите со Конче и неговиот манастир.
На таа состојба, веројатно влијаел и високиот статус на Мара Бранковиќ. Катарина Кантакузина Бранковиќ, последните години од својот
живот, по смртта на сестра ѝ во 1487 година, ги
поминала токму во пиргот од манастирскиот комплекс Св. Стефан во Конче. По нејзината смрт која
се случила меѓу 1490 и 1492 година, оваа цељска

In the so-called Ottoman Timar-sipahi
system, the privilege of the Medieval heirs,
especially of those with a status of vassal relations,
remained unchanged to a large extent. Such were
the relations of Konče and its monastery.
The high status of Mara Branković probably
played a role in this. After the death of her sister in
1487, Katarina Kantakouzene Branković spent her
last years exactly in the tower of the monastery
complex of St Stephen. After her death that took
place between 1490 and 1492, this countess of
Cilli, was most probably buried in the church of St
Stephen Габелић 2008, 207; Поповић 2014, 42, 43,
102, 138).
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грофица, најверојатно била погребана во црквата
Св. Стефан (Габелић 2008, 207; Поповић 2014, 42,
43, 102, 138).
Кулата во Конче не е археолошки третирана. Зачувани се делумно приземјето и првиот кат. Основните податоци за неа се, пред сè,
зачуваните димензии: висина до 7 m; основа
(внатрешна) од 7,5 Х 7,5 m; основа (надворешна)
9,20 Х 9,20 m; дебелина на ѕидовите во долните
партии околу 2,00, m. Ѕидаријата е од камен,
тули и вметнати греди на растојание од приближно 1,30 m и сето тоа сврзано со варов малтер (сл. 2 а, b, с).
Влезот бил на приземјето. Тој бил поставен
од задната страна на двориштето. Комуникацијата
меѓу спратовите се одвивала со дрвени скалила.
Како најблиска просторна, временска и
наменска аналогија, донекаде може да послужи
кулата во која таа живеела со Мара Бранковиќ
којашто е подобро зачувана, документирана, но е
и помонументална.
Според проучувањата на Николаос Муцопулос (Μουτσοπύλος 1984, 161-163) наведената
кула од Ежово (Δάφνη) во Грција е цврста градба
ѕидана од делкан камен и варов малтер (ил. 4 а,
b). Нејзините димензии се: основа (надворешна) –
12,40 m Х 12,10 m; основа (внатрешна) – 7,40 m Х
7,10 m; ѕидови (пресек во долниот дел) ~ 2,5 m. Зачуваната висина е до 13 m, со тоа што, како и кај
другите вакви објекти, ѕидовите во горните партии се со помала дебелина. Се претпоставува дека
кулата имала три ката. Влезот бил на северната
страна на висина од 2 m при што се употребувале
дрвени скали, какви што биле и внатрешните. Во
приземјето имало простор за жито и цистерна за
вода обложана со хидростатен малтер.
Потврдено е и постоењето на калотест свод
врз пандатифи во приземјето, додека подот на
спратот бил дрвен, направен од греди и штици
(Μουτσοπύλος 1984, 161-163; Поповиќ 2014, 140).
Гробот на Мара Бранковиќ, според Н. Муцопулос се наоѓал покрај кулата во Ежово (Дафни)
во која живеела и починала во 1487 година. Тој
постоел до 1952 година, кога просторот бил преуреден во парк. Сега на тоа место е поставен поста-
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The tower in Konče has not received
archaeological treatment so far. The ground floor
and the first floor are partially preserved. The
main data of it refer, first of all, to the preserved
dimensions: height of up to 7 m; foundations
(internal) of 7.5 x 7.5 m; foundations (external) 9.20
x 9.20 m; thickness of the walls in the lower parts
of about 2.00 m. The masonry is composed of stone,
bricks and inserted beams at a distance of nearly
1.30 m and all of this was bound in lime mortar. Fig.
2 а, b, с
The entrance was on the ground floor. It
was placed on the back side of the yard. The floors
communicated through wooden stairs.
The closest special, temporary and purposeful
analogy up to a point might be the tower of residence
of Mara Branković. This tower is better preserved,
documented, but at the same time, it is also a more
representative one.
According to the studies of Nikolaos
Mitsopoulos (Μουτσοπύλος 1984, 161-163), the said
tower of Ežovo (Δάφνη) in Greece is a solid building
built of chiseled stone and lime mortar. (Fig. 4 а, b.)
Its dimensions are: foundations (external) – 12.40
m Х 12.10 m; foundations (internal) – 7.40 m Х 7.10
m; walls (lower part section) ~ 2,5 m. The preserved
height is of up to 13 m, and just as in the case of the
other such buildings, the walls of the upper parts
are not as thick. This tower is presumed to have had
three floors. The entry was at the northern side at
a height of 2 m, and wooden stairs were being used,
the inside stairs being wooden, as well. The ground
floor had a designated room for cereal and water
tank coated in hydraulic mortar.
On the ground floor, the existence of a calotte
vault on pendentives has been confirmed, whereas
the floor was wooden, made of timber and beams
(Μουτσοπύλος 1984, 161-163; Поповиќ 2014, 140).
The grave of M. Branković, according to N.
Mitsopoulos, was placed near the tower in Ežovo
(Δάφνη) where she was living and died in 1487. It
existed up until 1952, when the area was turned
into a park. Nowadays, there is a pedestal on the
spot with an icon (Μουτσοπύλος 1984,163, fig. s.
3-8).
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мент со икона (Μουτσοπύλος 1984,163, fig. s. 3-8).
Катарина Кантакузина Бранковиќ починала во 1491/1492 година. Таа, веројатно, била погребена во црквата Св. Стефан во Конче како своевидно сведоштво за нејзиниот статус, заслуги и
мачеништва (Μουτσοπύλος 1984, 163, n. 25).
Како и за Мара Бранковиќ (Поленаковиќ
1961, 190-195) и за Кантакузина во народот постојат многу преданија, легенди и песни. Многу
од нив се зачувани и до наши дни, почнувајќи од
бајковидните скаски за „убавата, млада мома што
Турците ја затвориле во кулата“, па сè до обредните процесии во с. Конче и околината и песните
што се пејат во пролетните празници со молба за
бериќет, плодна година и заштита од непогоди
(Габелић 2008, 50, n. 178).

Katarina Kantakouzene Branković died in
1491/1492. She was probably buried in the church of
St. Stephen in Konče, which was a testimony in itself
of her status, merits and martyrdom (Μουτσοπύλος
1984, 163, n. 25).
There are many folk sagas, legends and songs
of both Mara Branković (Поленаковиќ 1961, 190195), and of Kantakouzene. Many of them have been
preserved to this day, starting with the fairytales of
the “pretty young lady that the Turkish kept in the
tower“, and ending with the ceremonial processions
in the village of Konče and the surroundings and
the songs sung in the spring holidays with prayers
of abundance, fertile years and protection from
disaster (Габелић 2008, 50, n. 178).

Apendix

Apendix

Кога се зборува за личноста и делото на
Катарина Кантакузина Бранковиќ не може да не
се спомене митрата што таа ја изработила и подарила во 1447 година, како уникатен артефакт
значаен за инсигниските ознаки и применетата
уметност од средината на XV век (Byzantium 2004,
304, cat. no. 179, fig. 179ab)2.
Митрата е прилично добро зачувана. Нејзините димензии се: 24 Х 27 cm.
Површината е изработена од темносина
свила извезена со свилени, златни и сребрени
конци со додадени скапоцени камчиња и бисери.
Везените мотиви се вегетабилни при што
доминираат цветовите на кринот (ил. 6 a, b).
Во одделни полиња со мониста се извезени
текстови со лигатури и со словенско писмо. Едниот текст гласи; Богородице Дево прими (го) овој мој
дар. Преводот на другиот текст е: +Оваа митра ја
направи госпоѓа Кантакузина за митрополитот
белградски. Околу отворот за главата пришиена е
лента на која се извезени стихови од Псалмот 25
(26) : 8, 9 (Свето писмо 19912, 700). Митрата била
наменета за митрополитската црква Успение на
Богородица во Белград.

When talking about the personality and
the work of Katarina Kantakouzene Branković,
it is impossible not to mention the mitre that she
manufactured and gave as a gift in 1447 as a unique
artifact significant for the insignia and applied arts
from the middle of the 15th century (Byzantium
2004, 304, cat. no. 179, fig. 179ab)2.
The mitre has been quite well preserved. Its
dimensions are: 24 x 27 cm.
The surface is made of dark blue silk
embroidered with silky, golden and silver threads
with added precious stones and pearls.
The embroidered motives are of vegetables,
with the lilies dominating. Fig. 6 a, b
In certain fields, texts of ligatures and in Slavic
alphabet have been embroidered with beads. One of the
texts reads: Holy Mary, mother of Christ, do receive this
gift of mine. The other text translates as following: +This
mitre was manufactured by Madame Kantakouzene for
the Metropolitan bishop of Belgrade. Around the opening
for the head, a ribbon is sewn, with embroidered lines
of Psalm 25 (26): 8, 9 (Свето писмо 19912, 700). The mitre
was intended for the metropolitan church Dormition of
the Mother of God in Belgrade.

2 С. Габелиќ се сомнева во авторството на везот изведен од
Кантакузина (Габелић 2008, 45, n. 151,152).

2 S. Gabelić doubts the authorship of the embroidery of
Kantakouzene. (Габелић, С. 2008, 45, n. 151,152).
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Ил. 7 – Ликот на младата Катарина
Кантакузина Бранковиќ, Есфигменска
повелба 1429 година.
Fig. 7 - The illustration of the young Katarina

Kantakouzene Branković
Esphigmenou charter of 1429
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Нејзината конструктивна шема се состои
од четири сегменти коишто во основата се прицврстени со челна лента, со што се доближува до
изворната форма на доцноантичките шлемови со
спојки од типот Spangenhelm, односно Baldenheim
(Манева 2018, 233-243). Имено, се смета дека со текот на времето тие еволуирале во калотести круни – камелавкиони и во свештенички митри (Piltz
1977, 117-131).
Многу дискусии предизвикува тоа што на
темето од митрата е пришиен, секако подоцна,
дел од „средновековна, владетелска круна со
мотив на крин“. Всушност, тоа би бил единствен
зачуван дел од круна на овие простори. Овој артефакт првобитно бил даруван во кивотот на св.
Симеон Богопримец во Задар (Палавестра 1997,
108-120).
Се смета дека на тој начин, со кринот се
нагласувала амблематската и хералдичка симболика и нејзината поврзаност со Западниот и
папски примат во владетелските регалии коишто
имале западна провениенција, како и потврда за
легитимитет (Ацовић 2008, 123-125, n. 269). Овој
дел со мотив на крин се поврзува со изгледот на
отворените круни.
Митрата, дело на Кантакузина, како што се
споменува во донаторскиот вез, денес се чува во
Музејот на српската православна црква, а за неа
опширно е елаборирано во стручната литература
(Милеуснић 1990; Милеуснић 2001, со цитирана
опширна литература). Интересен е ликот на Катарина Кантакузина Бранковиќ, зачуван во т.н.
Есфигменска повелба на нејзиниот татко Ѓураќ
Бранковиќ, од 1429 година. Таму, покрај останатите членови на семејството е претставена и малата Кантакузина на околу 12-годишна возраст
со свечена одежда и отворена, скапоцена круна
(Ковачевић 1953, 87-90, сл. 57-60; Габелић 2008, 50,
црт. 4.) ( ил. 7).

Its constructive scheme is composed of four
segments that are held with a forehead ribbon in
the foundation, thus coming close to the source
form of the late Antiquity helmet with strips, the
so-called Spangenhelm, i.e. Baldenheim (Манева
2018, 233-243). Namely, it is considered that these
evolved with time into calotte crowns – kamelaukion
and into priest mitre (Piltz 1977, 117-131).
The fact that on the top of the mitre, a part of
a “Medieval ruler’s crown with a lily motif” is sewn,
provokes many discussions. Actually, that would be
the only preserved part of a crown in these areas.
This artifact was initially bestowed in the chest of
St. Simeon the God-receiver in Zadar (Палавестра
1997, 108-120).
It is considered that in that manner, with
the lily, the emblematic and heraldic symbolic was
being emphasized, as well as its connection with
the western and Pope primate in the ruling regalia
of western origin and it was a confirmation of
legitimacy, at the same time (Ацовић 2008, 123-125,
n. 269). This part with a lily motif was connected
with the appearance of the open crowns.
The mitre, work of Kantakouzene, as
mentioned in the donor embroidery, is kept today
in the Museum of the Serbian Orthodox church,
and it is widely elaborated in the professional
literature (Милеуснић 1990; Милеуснић 2001, with
cited elaborate literature). In the so-called 1429
Esphigmenou charter of her father Đurađ Branković,
there is an illustration of Katarina Kantakouzene.
Apart from the other family members, this charter
contains an illustration of little Kantakouzene at
about 12 years of age, wearing a solemn gown and
an open, precious crown (Ковачевић 1953, 87-90, сл.
57-60; Габелић 2008, 50, црт. 4). Fig. 7
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