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ја ње све та као из во ра гре ха. ко нач но, 
фра њев ци су по ну ди ли вер ни ци ма 
исто риј ски мо дел хри шћа ни на ко ји 
тре ба да сле ди Хри стов пут - стиг ма-
ти зи ра ног све тог Фра њу.

Са фи ном ме ром из ме ђу уче но сти 
и одр жа ва ња на пе то сти ро ма на, Жак 
Ле Гоф је по ну дио за ни мљи ву при чу 

чи та о ци ма, али и из у зет но ин спи ра-
тив ну сту ди ју за струч ну пу бли ку, ко ја 
отва ра но ве мо гућ но сти и пу те ве раз-
ми шља ња о овој те ми. Ле Гоф је ус пео 
да у са же тој пи са ној фор ми при ка же 
ве о ма осо бе ну лич ност све тог Фра ње, 
али и ње гов удео у исто ри ји ре ли ги је, 
ци ви ли за ци је и, на ро чи то, про ме ну 
сен зи би ли те та дру штва. 

ВалентинаЖивковић

СТа ри Срп Ски ар ХиВ,
Фи ло зоф ски фа кул тет Бе о град, Фи ло зоф ски фа кул тет Ба ња Лу ка, 

Фи ло зоф ски фа кул тет Срп ско Са ра је во, исто риј ски ин сти тут Ба ња Лу ка, Ме-
ђу оп штин ски исто риј ски ар хив Ва ље во, исто риј ски ар хив Ча чак

про у ча ва о ци ма на ше про шло сти, 
по себ но ме ди е ви сти ма, до бро је по зна-
та по тре ба за об ја вљи ва њем је дин стве-
ног кор пу са срп ских сред њо ве ков них 
до ку ме на та, пре свих -  по ве ља. С 
об зи ром на ве ли ки зна чај ове вр сте 
из ворâ за ис тра жи ва ње ствар них осно-
ва дру штве них од но са у сред њем ве ку 
(пра во, со ци јал не и еко ном ске струк ту-
ре, де мо гра фи ја, при вре да), а у до број 
ме ри и исто ри је иде ја (књи жев ност, 
бо го слов ска ми сао, по ли тич ка иде о-
ло ги ја), мо же се ре ћи да си сте мат ски 
рад на из да ва њу по ве ља тре ба да бу де 
пре вас ход ни за да так исто ри ча ра (у 
ши рем сми слу) и фи ло ло га. ква ли-
тет на об ра да до ку мен тар не гра ђе је 
уоста лом нео п хо дан пред у слов за сва-
ку исто ри о граф ску син те зу. ко нач но, 
срп ски сред њи век је оста вио да ле ко 
ви ше до ку мен тар них не го на ра тив них 
из во ра: ле то пи си, ме мо а ри, би о гра-
фи је итд. ма ло број ни су у од но су на 
по ве ље.

и док је у мно гим зе мља ма већ 
одав но са ста вљен ма ње-ви ше пот пун 
codexdiplomaticus са кри тич ким из да-
њи ма по ве ља, на ше на уч не уста но ве 
на том пла ну још увек ни су да ле оче-
ки ва ни ре зул тат. ис тра жи ва чи су и 
да нас упу ће ни на ста ре и не пот пу не 
збир ке ко је су об ја ви ли по је дин ци и 
ко је, уз рет ке из у зет ке, не за до во ља-
ва ју зах те ве са вре ме не ме то до ло ги је 
из да ва ња. Та кво ста ње не би тре ба ло 
још ду го да по тра је, јер од ше зде се тих 
го ди на XX ве ка Са нУ при пре ма про-
је кат срп ског Дипломатара. оче ку је 
се да пр ви том овог збор ни ка, у ко ме 
ће се на ћи кри тич ка из да ња до ку ме на-
та из пе ри о да пре 1321. го ди не, уско ро 
бу де спре ман за штам пу. не до ста так 
ме то до ло шког обра сца и прак се у 
си сте мат ском и кри тич ком из да ва њу 
по ве ља сва ка ко је је дан од глав них 
раз ло га што се још увек че ка на срп-
ски codexdiplomaticus. Ја сно је да кле 
да је на шој ди пло ма ти ци по тре бан 
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те о рет ски и прак тич ни под сти цај да 
би мо гла да у до глед но вре ме из не дри 
пот пун и ква ли те тан збор ник све до-
ку мен тар не гра ђе о про шло сти Ср ба 
у сред њем ве ку.

Си сте мат ско и кри тич ко из да ва ње 
сред њо ве ков них ис пра ва за да так је 
ча со пи са Старисрпскиархив(ССА), 
ко ји у са рад њи не ко ли ко на уч них 
уста но ва из ла зи као го ди шњак од 
2002. го ди не. У ње му пред ста вље ни 
на уч ни ра до ви оства ру ју се у окви ру 
про јек та бе о град ског Фи ло зоф ског 
фа кул те та при Ми ни стар ству за на у-
ку под на зи вом “Дру штво у срп ској 
ди пло ма тич кој гра ђи.” по во дом из ла-
ска из штам пе тре ћег бро ја ча со пи са 
(за го ди ну 2004) да ће мо при каз овог 
зна чај ног на уч ног по ду хва та.

У пр вом бро ју ча со пи са пре штам-
пан је чла нак а. Со ло вје ва Опотре
би издавања српског дипломатара, 
об ја вљен у исто риј ском ча со пи су 
IV (1952-53). Ње го ви би за кључ ци 
мо гли да се при хва те као не ка вр ста 
про грам ске ори јен та ци је Старогсрп
скогархива. по ред основ ног зах те ва 
за кри тич ким на чи ном из да ва ња по ве-
ља, као и пре по ру ке да се об ја вљу ју 
не са мо ћи ри лич ка, већ и сва дру га 
ак та из уну тра шње и спољ не пре пи-
ске на ших сред њо ве ков них зе ма ља, 
по себ но је зна ча јан за кљу чак да на 
збор ни ку по ве ља тре ба да ра ди ви ше 
струч ња ка, исто ри ча ра и сла ви ста, 
по што јед но ли це и по ред све сво је 
струч но сти те шко мо же ква ли тет но 
и пот пу но да об ра ди све еле мен те 
ова ко ком плек сног по сла. Јер по треб-
но је ве о ма до бро вла да ти не ко ли ким 
обла сти ма ис тра жи ва ња као што су 
ди пло ма ти ка, по ли тич ка и дру штве-
на исто ри ја, исто риј ска ге о гра фи ја, 
је зик, књи жев ност, бо го сло вље; а 
све то у јед ном ре ла тив но ду гом 
исто риј ском раз до бљу и на ши ро ком 
про сто ру, што под ра зу ме ва ви ше фа за 
дру штве но-по ли тич ког раз во ја, ви ше 
ти по ва кан це ла ри ја, на не ко ли ко је зи-

ка (ста ро сло вен ски, грч ки, ла тин ски). 
по ку ша ји си сте мат ског об ја вљи ва ња 
ди пло ма тич ке гра ђе у про шло сти 
по ка зу ју да по је дин ци ни су мо гли 
успе шно да од го во ре овим зах те ви ма, 
иако су у пи та њу би ли нај у глед ни ји 
на уч ни ци (као Ф. Ми кло шич, Љ. Сто-
ја но вић, С. но ва ко вић).

У Старом српскомархиву на ша 
на у ка пр ви пут у пра вом сми слу 
оства ру је зах тев да се ова вр ста по-
сла по ве ри од бо ру струч ња ка. Ту су 
за јед но на де лу већ ис ку сни и до бро 
по зна ти на уч ни ци ста ри је и сред ње 
ге не ра ци је и мла ди ис тра жи ва чи, ко-
ји ма су ра до ви об ја вље ни у ча со пи су 
ујед но и пр ви зна чај ни са мо стал ни 
ко ра ци у стру ци. Тим са рад ни ка чи не 
исто ри ча ри сред њег ве ка, про фе со ри 
и аси стен ти Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду (С. Ћир ко вић, р. Ми хаљ чић 
- глав ни уред ник, а. Ве се ли но вић, 
С. Ми шић, С. Мар ја но вић-Ду ша нић, 
М. Шу и ца, Ђ. Бу ба ло, Ј. Мр гић-ра дој-
чић), мла ђи са рад ни ци исто риј ског 
ин сти ту та у Бе о гра ду (С. Бо ја нин, С. 
ру дић, н. пор чић, Д. Жи во ји но вић, 
а. Фо сти ков) и Бал ка но ло шког ин сти-
ту та Са нУ (Ж. Ву јо ше вић). Ве о ма је 
зна чај но при су ство два струч ња ка за 
ста ро сло вен ски је зик - Т. Су бо тин-
Го лу бо вић (Фи ло зоф ски фа кул тет 
Бе о град) и и. Шпа ди јер (Фи ло ло шки 
фа кул тет Бе о град). Сва ки од по ме-
ну тих ис тра жи ва ча да је при ло ге из 
обла сти ко ја му је бли ска или ко јом 
се тре нут но ба ви, би ло да је у пи та њу 
од ре ђе ни вре мен ски пе ри од (Ср би ја 
пре и по сле про гла ше ња цар ства, 
Де спо то ви на), или од ре ђе на те ри то-
ри ја (Ср би ја, Бо сна, Ду бров ник). Све 
по ну ђе не ра до ве пре гле да ју чла но ви 
ре дак циј ског од бо ра, сва ки са по себ-
ним освр том на област за ко ју је уже 
спе ци ја ли зо ван (нпр. С. Мар ја но вић-
Ду ша нић за ди пло ма тич ку ана ли зу, 
С. Ми шић за исто риј ску ге о гра фи ју), 
оп шту ре цен зи ју да ју С. Ћир ко вић и 
р. Ми хаљ чић, а ре дак ци ју свих ста-
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ро сло вен ских тек сто ва и пре во да на 
мо дер ни срп ски је зик вр ше Т. Су бо-
тин-Го лу бо вић и и. Шпа ди јер.

Уред ни штво Старогсрпскогархи
ва се ни је опре де ли ло за об ја вљи ва ње 
по ве ља хро но ло шким ре дом   из два 
прак тич на раз ло га. пр ви смо већ на-
го ве сти ли у прет ход ном из ла га њу: 
са рад ни ци ма је оста вље на из ве сна 
сло бо да у из бо ру до ку ме на та ко је 
ће об ра ди ти, с об зи ром на од ре ђе но 
вре мен ско раз до бље или те ри то ри ју, 
тј. тип кан це ла ри је, ко је су област њи-
хо вог по себ ног про у ча ва ња. ка же мо 
“из ве сна сло бо да”, јер се ипак да је 
пре по ру ка да се об ја вљу ју до ку мен ти 
из пе ри о да по сле 1321. го ди не. ово 
се ти че дру гог прак тич ног раз ло га, 
јер на овај на чин уред ни штво же ли 
да при пре ми “под ло гу” за дру ги том 
срп ског Дипломатара, као што је ис-
та као р. Ми хаљ чић у пред го во ру за 
пр ви број ча со пи са.

ка да је реч о те ри то ри јал ном оби-
му, у об зир за из да ва ње до ла зе до ку-
мен ти ко ји се ти чу сред њо ве ков них 
др жа ва Ср би је и Бо сне, као и срп ских 
об ла сних го спо да ра по сле рас па да 
цар ства. по ти пу, то су ра зно вр сне 
ис пра ве са прав ном са др жи ном: вла-
дар ске по ве ље и пи сма, ме ђу на род ни 
уго во ри, суд ска и при ват но прав на ак-
та, а у нај ве ћем бро ју да ров не по ве ље 
цр ква ма и ма на сти ри ма. об ја вљу ју се 
по мо гућ но сти ори ги нал ни до ку мен-
ти, а уко ли ко ни су са чу ва ни, ана ли зом 
по сто је ће ко пи је (или ви ше њих) исто-
вре ме но се на сто ји на ре кон струк ци ји 
ауто гра фа.

при пре ма ју ћи из да ња сред њо ве-
ков них ис пра ва, уред ни штво Старог
српскогархива ба зи ра свој рад на прин-
ци пи ма мо дер не за пад но е вроп ске ди-
пло ма ти ке. У ме то до ло шком по гле ду, 
осно ву пру жа ју до стиг ну ћа бечкеди
пломатичкешколе са ње ним на че лом 
ин те грал не ин тер пре та ци је до ку мен та, 
што зна чи да ва ње под јед на ког зна ча ја 
ана ли зи ње го вог са др жа ја и фор ме. У 

прак тич ном по гле ду, Стари српски
архив у до број ме ри сле ди обра зац 
по ко ме се по ве ље об ја вљу ју у се ри ји 
archivesde l’athos па ри ског CNRS-à 
(Cen tre na ti o na le des rec her ches sci en ti-
fi qu es). реч је о про јек ту ко ји об у хва та 
и по ве ље срп ских вла да ра упу ће не 
све то гор ским ма на сти ри ма и у ко ме 
уче ству ју и на ши струч ња ци (С. Ћир-
ко вић, М. Жи во ји но вић).

Са да ће мо из ло жи ти кон цеп ци ју 
кри тич ког из да ња јед не ис пра ве у 
Старом српском архиву. нај пре се 
да је кра так ре гест са глав ном те мом 
до ку мен та - опи сом прав ног чи на. 
по том се из ла же ње гов исто ри јат 
са основ ним по да ци ма о вре ме ну и 
ме сту из да ва ња, о ау то ру и де сти на-
та ру, о ка рак те ру ис пра ве (ори ги нал, 
ко пи ја), ње ним спо ља шњим од ли ка-
ма (ма те ри јал, ди мен зи је, тип пи сма) 
и упу том на ме сто у ко ме се да нас 
чу ва. Сле ди пре глед ра ни јих из да ња, 
по не кад уз њи хо ву оце ну и на во ђе-
ње раз ли ка, ако по сто је, у чи та њу и 
ин тер пре та ци ји. Текст ћи ри лич ких 
по ве ља пре но си се у ста ро сло вен ском 
сло гу са раз ре ше ним скра ће ни ца ма и 
уз ува жа ва ње мо дер ног пра во пи са и 
ин тер пунк ци је. У об зир се узи ма ју и 
сви пре пи си, ко ји се та ко ђе кри тич ки 
из да ју. за тим се да је пре вод ис пра ве на 
са вре ме ни срп ски је зик. Та ко ђе се, уз 
пре вод и ко мен та ре, об ја вљу ју евен-
ту ал ни ка сни ји за пи си на до ку мен ту. 
Сле ди ди пло ма тич ка ана ли за у ко јој 
се из ла жу ка рак те ри сти ке фор му ла-
ра ис пра ве и по по тре би рас пра вља 
о да ту му, аутен тич но сти и о дру гим 
за ни мљи вим и спор ним еле мен ти ма. 
ис црп на об ра да до ку мен та за вр ша ва 
се на во ђе њем и об ја шња ва њем у ње му 
по ме ну тих уста но ва и ва жни јих тер-
ми на, крат ким ин фор ма ци ја ма о по-
ме ну тим лич но сти ма и уби ци ра њем 
на ве де них то по ни ма (по по тре би се 
при ла же кар та), све то са упу ћи ва њем 
на ли те ра ту ру. на кра ју, оба ве зно се 
да је сни мак сва ке ис пра ве, на фо то-
па пи ру и по мо гућ но сти у бо ји.
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У пр ва два бро ја Старогсрпског
архива об ја вље на су укуп но 22 до-
ку мен та: 17 из не ма њић ке Ср би је и 
др жа ва/обла сти ко је су је на сле ди ле, 
4 из Бо сне и 1 из Ду бров ни ка. по ти-
пу то су 4 пи сма (пи сма-раз ре шни це) 
и 18 вла дар ских по ве ља. по ло ви на 
ових ис пра ва из да та је пр ви пут кри-
тич ки и/или у це ли ни, два ак та до са да 
још ни су об ја вљи ва на, а оста ли су 
углав ном по зна ти из ста рих и те шко 
при сту пач них из да ња. огра ни че ња у 
про сто ру и за да ци ма овог члан ка не 
до зво ља ва ју нам да се по за ба ви мо 
при ка зи ва њем сва ког из да ња по себ-
но. освр ну ће мо се ипак на не ко ли ко 
ра до ва ко ји по те ми и ре зул та ти ма 
при вла че по себ ну па жњу.

ана ли за до ку ме на та омо гу ћи ла је 
да се код по је ди них рас пра ве спор на 
или до са да не раз ја шње на пи та ња о 
аутен тич но сти, да ти ра њу или не ким 
оп шти јим те ма ма. из два ја мо две по ве-
ље из “спор ног” мрачкогкомплекса чи-
ју аутен тич ност на сто је да до ка жу С. 
Ми шић (по ве ља Сте фа на Де чан ског 
из 1330, ССАI) и С. Мар ја но вић-Ду ша-
нић (по ве ља кра ља Ду ша на из 1339, 
ССАII). У овом сми слу зна чај но је и 
из да ње по ве ље брат ског са бо ра ма на-
сти ра Хи лан да ра из 1332 (Д. Жи во ји-
но вић, ССАII), уз ауто ров за кљу чак 
да се не ра ди о ин тер по ли са ном до ку-
мен ту, ка ко се до та да ми сли ло, већ о 
аутен тич ном ак ту у ко ме се све сно из-
вр ћу од ре ђе не чи ње ни це. као при лог 
по зна ва њу фал си фи катâ и по сту па ка 
кри во тво ре ња Ђ. Бу ба ло је у ССА
II при ре дио пр во кри тич ко из да ње 
фал си фи ко ва не по ве ље ца ра Уро ша 
о Стон ском до хот ку (да ти ра на 1358). 
Ње го ва по дроб на ана ли за ра све тли ла 
је све бит не чи ње ни це ве за не за по вод 
, вре ме, ме сто и из вр ши о ца фал си фи-
ко ва ња, а ука за ла је и на пред ло шке 
за овај ла жни до ку мент. Да ти ра њем 
по ве ља на ро чи то су се по за ба ви ли С. 
Мар ја но вић-Ду ша нић, ко ја је у ССАI 
утвр ди ла 1306. као го ди ну из да ва ња 

по ве ље кра ља Ми лу ти на за опа ти ју 
Св. Ма ри је ра тач ке и а. Ве се ли но вић, 
ко ји прет по ста вља да не да ти ра на по-
ве ља Сте фа на Ла за ре ви ћа ма на сти ру 
Ми ле ше ви по ти че из 1414/15. го ди не 
(ССАII). С. Ћир ко вић је у ССАI об-
ја вио две по са др жи ни го то во иден-
тич не хри со ву ље де спо та Угље ше и 
кра ља Ву ка ши на вла сте ли ну но ва ку 
Мра со ро ви ћу, из да те у исто вре ме (ја-
ну ар 1366) и на истом ме сту (Ско пље), 
ко је пред ста вља ју при лог по зна ва њу 
од но са са вла дар ства из ме ђу бра ће 
Мр њав че ви ћа. У ча со пи су је об ја вљен 
је ди ни са чу ва ни акт кра ља Вла ди сла-
ва II, пи смо ду бро вач ком кне зу и оп-
шти ни из 1323 (н. пор чић, ССАI), као 
и пр ва по зна та по ве ља ко ју је Сте фан 
Ла за ре вић из дао као де спот, да ро ва на 
де спо ти ци ев прак си ји 1404/05 (а. 
Ве се ли но вић, ССАI). по ве ља кра ља 
Тврт ка I ко тро ма ни ћа кне зу и вој во-
ди Хр во ју Вук чи ћу Хр ва ти ни ћу из 
1380. из да та је пр ви пут на из вор ном 
ста ро сло вен ском је зи ку и у це ли ни 
(р. Ми хаљ чић, ССАI). ко нач но, на уч-
ној јав но сти су пред ста вље не две до 
са да нео бја вље не ис пра ве: хри со ву ља 
ца ра Ду ша на ка реј ској ке ли ји из 1348 
(Хил. 30, Д. Жи во ји но вић, ССАI) и 
пи смо-раз ре шни ца срп ског кра ља, 
нај ве ро ват ни је Сте фа на Де чан ског, 
за ду бров ча ни на ан дри ју пе шти ћа 
из 1323 (н. пор чић, ССАII).

Поредрубрикесакритичкимиз
дањимадокумената(Ди пло ма тич ка 
гра ђа),Ста ри срп ски ар хивимаидру
гидеосанасловомпри ло зи срп ском 
ди пло ма та ру, намењен радовимаиз
помоћних историјских наука. Тиме
јеупотпуњенавеомазначајнаулога
овогчасописауоживљавањуиунапре
ђивањусрпскедипломатикеутеорији
ипракси.Упрвадваброја,поредпоме
нутогрепринтачланкаА.Соловјева
о по тре би из да ва ња срп ског ди пло ма-
та ра(ССа I), на ла зи се ве о ма зна чај на 
„син те за“ С. Ћир ко ви ћа о по ве ља ма 
кне за Ла за ра и ње го вој кан це ла ри ји 
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(ССа II), на ста ла по во дом књи ге а. 
Мла де но ви ћа по ве ље кне за Ла за ра. 
Текст. ко мен та ри. Сним ци, Бе о град 
2003. при ло ге о по себ ним ди пло ма-
тич ким те ма ма да ли су Ђ. Бу ба ло, о 
на зи ву и вре ме ну на стан ка по пи са 
има ња Хте тов ског ма на сти ра, ССа 
I, и ни же пот пи са ни, Ста ри за вет у 
арен га ма по ве ља Сте фа на Ду ша на, 
ССа II. о до при но су М. Бла го је ви ћа 
ре ша ва њу по је ди них пи та ња из срп-
ске ди пло ма ти ке пи сао је С. Ми шић 
(ССа I).

Тре ћи број Старогсрпскогархива, 
за го ди ну 2004, уред ни штво је по све-
ти ло ака де ми ку С. Ћир ко ви ћу, чи ји 
су број ни ра до ви да ли ре зул та те од 
не мер љи вог зна ча ја за раз вој срп ске 
ди пло ма ти ке, а ко ји и сам уче ству је у 
ра ду ча со пи са при ло зи ма и струч ном 
по др шком. У но вој све сци на ћи ће 
се би бли о гра фи ја ње го вих ра до ва о 
ди пло ма тич ким те ма ма. за ру бри ку 
Дипломатичка грађа при пре мље на 
су из да ња 9 ис пра ва. Са рад ни ци 
углав ном на ста вља ју рад у обла сти ма 
ко ји ма су се ба ви ли у про шлом бро ју: 
р. Ми хаљ чић по ве ља ма ца ра Уро ша 
(по ве ља Мље ту из 1357), С. Ми шић 
по ве ља ма Сте фа на Де чан ског (по ве-
ља Хи лан да ру о ме ђа ма кру шев ске 
ме то хи је из 1327), С. Мар ја но вић-Ду-
ша нић мрач ким ком плек сом (Ду ша но-
ва по ве ља из 1342), Д. Жи во ји но вић 
по ве ља ма хи лан дар ског брат ског са бо-
ра (по ве ља из 1359/60), док С. ру дић, 

Ј. Мр гић-ра дој чић и а. Фо сти ков на-
ста вља ју са об ја вљи ва њем бо сан ских 
ака та. збир ку за овај број упот пу њу ју 
по јед на по ве ља Сте фа на Ла за ре ви ћа 
(М. Шу и ца) и кра ља Ду ша на (наш 
рад). Дру гу ру бри ку чи не два члан ка: 
Ђ. Бу ба ло да је при лог по зна ва њу збир-
ке Monumentaserbica Ф. Ми кло ши ча 
на при ме ру јед не по ве ље кра ља Уро-
ша I ко ја се чу ва у ма на сти ру Са ви ни, 
а С. Мар ја но вић-Ду ша нић рас пра вом 
Опитању аутентичности повеља
мрачкогкомплекса су ми ра ре зул та те 
до ко јих је до шла об ра дом по је ди них 
до ку ме на та из ове гру пе, ра све тља ва-
ју ћи спор на пи та ња.

на кра ју тре ба још ис та ћи да је 
Стари српскиархив опре мљен ве о-
ма до брим на уч ним апа ра том ко ји 
чи та о цу омо гу ћа ва ква ли те тан увид 
у из не ту ма те ри ју. по ме ну ли смо 
од лич но из ра ђе не фо то гра фи је до-
ку ме на та, као и ге о граф ске кар те са 
при ка за ним то по граф ским по да ци ма 
из по ве ља, а до да је мо да се на кра ју 
сва ке све ске на ла зи ре ги стар лич них 
и ге о граф ских име на и “ства ри” (прав-
них и со ци јал них из ра за). ка да се уз 
све има у ви ду и по у зда на тех нич ка 
об ра да тек сто ва и дру гих са др жа ја, 
мо же мо да за кљу чи мо да се ра ди о 
јед ном хва ле вред ном на уч ном по ду-
хва ту ко ји у стру ци по ста вља ви со ке 
кри те ри ју ме и срп ску ди пло ма ти ку 
при бли жа ва стан дар ди ма у оним зе-
мља ма где по сто ји као већ ве о ма раз-
ви је на исто риј ска ди сци пли на.

ЖаркоВујошевић


