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Др Владета Петровић 
Научни сарадник 
Историјски институт, Београд

Иноплемени и иноверни у  Даниловом зборнику*

Апстракт: У раду се разматра на који начин је дефинисана српска етничка 
посебност и однос према другоме у Даниловом зборнику, хагиографском зборнику који је 
кодификовао књижевну базу националних куптова.

Кључне речи: средњовековна Србија, династија Немањића, архиепископ Данило 
Други, иноплемени, иноверни.

Данас када обележавамо стогодишњицу избијања Великог рата, 
историјска наука се налази пред низом нових изазова. Неки од ових 
изазова, не само да су производ развоја својственог свакој научној 
дисциплини, већ су и последица нових помака и открића на другим 
научним пољима, као и транспоновања савремених дискурса у ближу или 
даљу прошлост.

Слика далеке прошлости Евроазије, која се помаља ослоњена на 
историји удаљено поље генетских истраживања, доводи у питање саме 
темеље историјског права народа на одређену територију, тако актуелног у 
претходна два века. Паралелно са овим изазовом, а као и известан му 
пандан, у жижу интересовања науиника различитих друштвених 
дисциплина доспева појам идентитета, његовог формирања и 
вишеслојности. У њему се неизбежно огледају и савремени конфликти 
унутар појединих социјалних ентитета, као и између хоризонталцо и 
вертикално уцаљених друштвених група.

Посебно интересантно питање, за нас који се бавимо 
медиевистиком, представља питање формирања етничких идентитета. 
Њиме се у последњим деценијама прошлог века бавио низ научника 
тражећи одговор на питање у којој мери је био формиран и када осећај 
припадности великим етничким групама чије су државе поникле на 
територији Западног римског царства. Доводећи у питање постулате од 
којих је дуго времена полазила историјска наука, а који су се у значајној 
мери темељили на делима позноантичких писаца, савремени истраживачи 
откривају једну нову слику позноантичке и раносредњовековне Европе у 
којој су прве државе „варварских“ народа полиетничке творевине

Рад настао као резуатат истраживања на пројекту Министарства просвете и науке 
Етногенеза Срба у  средњем веку: Упоредна аналнза историјско-културног наслеђа, 
генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемије 
евиденциони бр. 47025.
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засноване на већ постојећим темељима римске административне 
организације, и у којима ће се јединствени етнички идентитет створити 
тек под окриљем заједничког имена државе/

Са релативизацијом компактности и самосвесности етничких група 
у претходним епохома, започиње проучавање етничког идентитета и на 
простору средњовековне српске државе и то са радовима академика 
Милоша Благојевића О националном идентитету Срба у  средњем веку и 
академика Симе Ћирковића Удео средњег века у  формирању етничке 
карте Балкана} Тема идентитета је и даље актуелна, често под утицајем 
политичког дискурса, а њоме се бави све већи број радова из области 
различитих друштвених и хуманистичких наука.^

Истраживања етничког идентитета на простору раносредњовековне 
Србије, за разлику од проучавања етничких заједница у западној Европи, у 
великој мери је отежано због недостатка довољног броја писаних извора 
из најранијег периода. Ово се посебно односи на период досељавања

' Током последње три деценије изашло је више монографија и зборника које се баве 
питањем ^ентитета у средњем веку: Сопсери оф МаИопа! МеШИу т Ш М гМ е А^еи, 8. 
Рогбе, Т. Јбћпзоп, апс1 А. V. Мглтау (ебз), Беебз 1995; АИгеб Р. бтуЈћ, Мебге^а! Ешореат: 
МисИез т ЕПгтс МепШу апд РаИопа! Рег-зресИуе$ т Мепгеуа! Еигоре, Ме\у Уогк: 
МастШап, 1998; 81га(е§Геи о/ВГзИггсИогг: Тке СоггзГгтспоп о/Е(ктс СоттшгИГез, 300-800, 
ебб. ДУаћег Роћ1, Не1тп1 Кеппћг, ВпП, 1998; Огг Вагкапап МеггШу : СгМсаГ Арргоаскез 1о 
ЕГкггГсИу 1п (ке ЕаИу МгШе А^ез, еП. Ап(1ге\у ОШеЛ, ВгероН, 2002; Кедга аггп ОеггГез : Тке 
КеГаИопзкгр кеШеегг Та1е АпИцие агг/ Еагпу МесИеуа! РеорГез агг/ Кггг§Љтз Ггг 1ке 
Ћаггз/огтпаИогг о /  Гке Котагг ШггМ, есШ. Напз-ЈУетег Оое1г, Јог§ Јатп!, ЈУаПег Роћ1, ВгШ, 
2003; ЈеВтеу Јеготе Соћеп, НукпсМу, МеггШу, аггсГ МоггзГгозИу Ггг Ме/ГеуаГ БгИаггг: Огг 
01//гси11 МгШез, Ра1§гауе МастШап, 2006; Рокег агг/ МеггМу ггг (ке МГгМ1еА§ез : Еззауз ггг 
Метогу о/Кеез ОоуГез, еПП. Нилу Ргусе, Јоћп ДУаЛз, ОхРогП НшуегзПу Ргезз, 2007; Ргаггкз, 
НогЧктегг, аггп 81оуз: МеггМГез агг/ 81а1е Рогтапогг ггг Еаг1у МесИеуа! Ешоре, I. Н. 
Оаггргапоу, Р. Ј. Оеагу, Р. Нгћагјсгук, Р. (ебз.), Титћои! 2008; Јоћп М. Оаппп, МесИеуаИзт 
аггск ОпеггГаИзт: Ткгее Еззауз огг ЕИегаГше, АгскКесГше апсЗ СиНига! МеггМу, Ра1§гауе 
МастШап, 2008; Еа1е МесИеуа! Јетзк МеггИпез: Њепа
 ̂ М. Благојевић, О нагјионалном идентитегггу Срба у  средњем вегу, Срби у европској 

цивилизацији, Београд 1993; 8. СпкоУГс, 8геЈггјоуекоугга/ага и 12у. Ето^еггегг каШаггзкГк 
ггагосЈа, ЕШоеепега Нгуа1а, 2а§гећ 1996. Друго допуњено издање: Удео средњег века у  
формирању етничке карте Балкана, Работници, војници, духовнЕШ,и, Београд 1997.

Овде ћемо поменути само неке који се дотичу средњег века: Т. Живковић, Словени и 
Ромеји: славизагјцја на ггростору Србије од VII до XI века, Београд 2000; Т. 21укоу1с, 
Рог§1гг§ ХЈггИу. Тке 8ои(к 81оуз Ве(цгеегг Еаз( апЈ Жез(: 550-1150, Ве1§гас1е'2008; Т. 21уко\пс, 
Ноуа (итасеггја уез(Г о јигггозГоуеггзШт §егг(ез и Ве ас1т1г1Гз(гаггск) Гтрегчо уГгагг(Гјзко§ сага 
Коггз(агг(Ггга VII Рог/г'о§еггГ(а (944-959), ОосПзпјак АЖЈВ1Н 41 (2012) 201-210; В. 
Са\тПоу1с, Е1етегг(з о /  е(кггГс Гс1егг(Г/гса(Гогг о / (ке 8егкз, Рас1а НпЈуегзкаПб, 8епез: 
РћПозорћу, 8ос1о1о§у апП Р8усћо1о§у, 'Уб1. 2, Но 10, 2003, 717 -  730; Д. Ечменица, 
Иногглеменники -  иностраннип зтнонаг^ионалшип комггонент во внутрента 
конфлггктах Сербии Неманичепи, Историл мировнх цивилизации: зтнонационалвнБсе 
проблемБ! и пути их решенин, Краснолрск 2009, 88-95; Дојчиновић, Национални 
идентитет у  сгггарој срггској црквеној ггоезији, Филологија и универзитет, Ниш, 2012, 
879-894.
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Словена а међу њима и Срба. Међутим, недвосмислено је да су Срби на 
Балканско полуострво дошли као већ јасно издиференцирана етничка 
група. Питања о величини попупације која је била носилац овог 
идентитета и простора који је она населила остају још увек отворена, а 
помоћ у томе нам могу пружити даља истраживања остатака материјалне 
куптуре на простору централног и заладног дела Балканског полуострва. 
Оно што несумњиво можемо закључити је да већ у 9. веку српски етнички 
простор обухвата готово целу територију старе римске провинције 
Далмације."^ Независно од административних и државних подела које ће се 
одвијати на том простору, на њему опстаје српски идентитет током целог 
средњег века, па и касније, готово до данашњих дана.

Један од неопходних критеријума за разумевање идентитета 
одређених друштвених група, па и народа, је скуп свих оних особина које 
издвајају ту групу и чине је посебном, као и њихово разумевање те 
посебности те и однос према другоме који из ње произилази. Значајан 
материјал за приступ овом аспекгу дефинисања народности пружају нам 
наративни извори, сачувани у значајном броју почев од епохе Немањића. 
Настали у времену када колективну културну свест љуци дефинише 
држава која је потенцијално тежила да постане српска варијанта 
византијске државе, они исказзђу на посебан начин националну ноту, 
много изразитије него други облици уметничког израза.  ̂ Посебан 
унутрашњи однос између цркве и државе који се развија у то доба, 
надграђује већ постављене темеља српског идентитета формирањем култа 
светородне династије. Развој овог купта можемо пратити кроз дела српске 
средњовековне хагиографије, од Саве и Стефана, све до Пајсија у XVII 
веку^

Посебно место у хагиографској књижевности заузима Данилов 
зборник, као хагиографски зборник српске свете династије и свете 
аутокефалне цркве који кодификује књижевну базу националних кзштова -  
ствара српски цароставник. Иако се може чинити да житија из овог 
зборника пре свега дају црквену интерпретацију српске историје са јаким 
идеолошким усмеравањем, морамо имати у  виду да су она пре свега одраз 
средњовековног схватања истине и средњовековних реалности.’

Т. Живковић, О северним границама Србије у  раном средњем веку, Зборник Матице 
'српске за историју 63-64 (2001) 12-13.

С. Хафнер, Датшо II као средњовековни историограф, Архиепископ Данило II и његово 
доба, Београд 1991,131-137,132.

Д. Богдановић, Нове телсње у  српској књижевности првих деценија XIV века, Стуције 
из српске средњовековне књижевности, Београд 1997, 212-233, 232.
Упореди: Д. Богдановић, Нове тежње у  српској књижевности првих деценија XIV века, 

Студије из српске средњовековне књижевности, Београд 1997, 212-233, 232; и С. Хафнер, 
Данило II као средњовековни историограф, Архиепископ Данило II и његово доба, 
Београд 1991,131-137, 133. Детаљно о политичкој филозофији у Даниловом зборнику
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У том смислу треба поклонити поверење и односу према етнички 
другом, туђем и страном забележеном на страницама овог зборника. 
Наравно, ова врста текстова одражава пре свега схватања највиших слојева 
друштва, којима је припадао и сам архиепископ Данило. Како је 
забележено у једном писму Дубровчана књегињи Милици; „сви људи нису 
једнаки, једни су властела а други кметићи како у  Србљех тако и у  
осталом светуС^ Ова вертикална подела српског средњовековног 
друштва, свакако да је имала одраза и на поимање уже или шире заједнице 
којој се примарно припада, из чега је произилазио и однос према другоме. 
Посматрано на нивоу етничке заједнице, народа, они други тј. странци или 
припадници друге вере, означавани су са два неутрална и општеважећа 
термина иноплемени и иноверни^.

Сходно хагиографској природи извора који анализирамо, основна 
супротставл.еност коју можемо доследно пратити кроз сва житија 
Даниловог зборника је она између хришћанских народа, с једне стране и 
пагана и муслимана, с друге.

За хришћанске народе, у Зборнику се, користи термин благоверни 
народи и род хришћански}^ Насупрот њима налазе се безбожници и 
погани. Ове термине Данило и његови настављачи користе, пре свега у 
опису напада различитих племена и најамничких војски на српске земље и • 
светиње. Тако, говорећи о обнављању манастира Жиче, Данилов 
хагиограф напомиње како: „томо\( вк миллошкдвшшдга вр^кллбнл нћкогдд 
НД ДЛКЗ̂ ћ СТ01аВВШ0\( ВК ОПО̂ССТ̂ кнИИ НДШКСТВИКЛЛВ БбЗВОЖћНДДГО КЗК1КД
ко\(л\дн11Скд, и вкс6л\о\( огнкллк здж 11Ж6но\(“. У вези са спаљивањем Жиче, 
које се одиграло у време похода властелина Дрмана и Куделина на 
Драгутинову област, стоји и поход видинског кнеза Шишмана.^^ Њега 
описује сам архиепископ Данило, при чему наводи да Шишман: „ск 
СКВККО̂СПИВК ТрККЛ6Т0\(10 КрбСК КЗК1КД тдтдркскдго И КЛИКО СВОИХК КЛ\0\( 
ВОИ, И гако Вк Н63ДДП0\( ВКИИДб СК СИЛДЛЛИ ВК ДрћЖДВО\( 0ТКЧКСТВИ1Д С6Г0

видети: Б. Бојовић, Краљевство и светост: политичка филозофија средњовековне 
О^бг^е, Београд 1999, 167-202.
 ̂А. Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана, Београд 2007, 20.
 ̂ Р. М1к1о81сћ, Еехгсоп ра1аез1оуетсо-^'аесо-1а1тит, Шеп 1865, 257. 3. Благова, Р. М. 

Цеитлин, С. Геродес, Л. Пацнерова, М. Баузрова, Старославтскии словарљ (по 
рукопислм Х-Х1 веков), Москва 1999, 260.
'°Ђ. Даничић, Животи краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило и 
други, Загреб 1866, 37. Данило Други, Животи краљева и архиепископа српских, Београд 
1988, 68.

Даничић, 371-372; ,дуго је стојала у пустоши наиласком безбожнога народа 
куманскога, и све је било огњем сажежено“ Данилови настављачи, Београд 1989, 113.

С. Мишић, Српско-бугарски односи на крају 13. века, ЗРВИ 46 (2009) 335; А. Узелац,
Ко је  спалио Жичу?, Браничевски гласник 6 (2010) 1-12.
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ВЛДГОЧКСТИВЛГб крдлга Дб ллкстд ГЛДГОЛКЛЛДДГО Хвосткид, И )(0Т6Ш ТИИЛ\ иллк 
вкиити вк ллксто реколло Ждрћло, гако дд вкзл\о\стк то\с со\сштбк 
достогаиик ЛЛНОГО цркккви ДОЛЛО^С Окпдсовд, рбКкШ б дркхикпископик, И Н6

13вкзл\огошб.“ Након Милутиновог противуцара и освајање самог Видина, 
уследила је реакција кана Ногаја, кога Данило назива безаконим и 
нечистим царем татарским, нечастивим царем и царем поганским а чију су 
власт признавали како сам кнез Шишман, тако и раније поражени Дрман и 
Куделин.*'^

Осим уз Татаре, који су зшествовали у Шишмановом походу, у 
Даниловом зборнику трипут проклета јерес се помиње и у вези пустошења 
Свете Горе, које се одиграло под налетима Каталанаца и Туркопула крајем 
прве деценије 14. века. Тада је сам Данило, који је у то време био игуман 
Хиландара, сакупио „ллногок ллножкство лло\сжии изврднкш)(к, и тм вквбде 
КК Сбвк ВК ллондстирк СК оро^сжии И)(к, гако ДД ВОрбТк С6 Ск ОНОК> ТрбКЛ6Т010 
крбсик>“.̂  ̂ Према Даниловом настављачу, нападаче су чинили: Фрузи, 
Турци, Јаси, Татари, Моговари и Каталани, које све још назива и 
безбожним и злоименитим поганим народима, безбожницима, нечастивим 
иноплеменицима и поганицима.^®

Након одвајања Туркопула од Каталанаца, један део њих је, под 
вођством извесног Мелика, прешао у Милутинову службу, одигравши 
значајну улогу у борбама између Милутина и Драгутина. Међутим, 
приликом покушаја побуне, поражени су након чега је српска војска узела 
учешће у операцијама против Халилових Т^фака на Хелеспонту и турских 
упоришта у Малој Азији.^’ У опису поменутих догађаја Данило и његови 
настављачи Турке називају безбожним Персијанцима и Агаренима, а 
области под њиховом управом Анатолијом, државом безбожних, за 
разлику од делова који су били под византијском контролом а који су 
називани Великом Романијом. ̂  ̂

Данриић, 117; „сакупивши трикпету јерес татарског народа и своје војнике, и изненада 
уђе са војском у државу овог благочастивога краља до места званога Хвосна, и када су 
хтели ући у место звано Ждрело, да узму тамошње велико наследство цркве дома . 
Спасова, тј. архиепископије, нисумогли." Данило Други, 119.
'‘‘ДаничрЉ, 120, 122; ДанилоДруги, 121-123.

Даничић, 347-348. „велику множину изабраних љуци, и њих уведе к себи у манастир са 
њиховим оружјем, да се боре са оном три пута проклетом јереси.“

Даничић, 341-342; Данилови настављачи, 88-98. Фрузи је назив који се користио за 
Франке. Тако су се у неким случајевима називали западњаци, у овом случају Шпанци. 
Јаси је назив за Алане или Осете. Они се нису налазили у Каталанској компанији, коју су 
већином чинили Шпанци и Турци. М. Живојиновић, Житије архиепископа Данила II као 
извор заратовање каталанске копаније, ЗРВИ 19 (1980) 251-273, 253.
^^ИСН1, 458, 460.
'^Даничић, 143, 146-148; Данило Други, 136-140.

33



Ова супротстављеност између правоверних и безбожних, не само 
да је одраз односа према припадницима других религија већ је имала и 
своје корене и у библијским топосима. То је нарочито упадљиво у опису 
битке код Велбужда у којој се, према речима Даниловог настављача:“и о т к  

Т0ЛИКК1К крквб пролитик> ОТК Т'ћх1' В63Б0ЖКНК1ХК И П0ГДНК1ХК КЗК1КК 

ПрИШКДћШИХК ИД 36Л\Л10 СрКВКСК0\(10 СК СИЛЛК ЦДрбЛЛК, рбК0\( 1ДК0 т о и  сдллои 

рћц^ћ гА дголкл\ои Стро̂ сллНк излл^ћнити сб ВКС6И вк кркБ к. У бици се посебно 
прославио млади краљ Стефан, као Исус Навин „против иноплеменика 
који су озлобили Израиља“.̂ ®

У складу са тиме, нешто блажа терминологија се користи када се 
говори 0 припадницима истих тих народа али као најамника у српској 
служби или у случајевима када нису ангажовани на супарничкој страни. 
Тада се они обично наводе као ииоплемени народи или само по свом

20имену.
На став који је архиепископ Данило имао о римокатоличкој вери 

указује само једно место у Милутиновом житију из кога можемо 
закључити да он са хришћанством изједначава православље док о 
римокатоличанству говори као о латинској вери, додуше не означавајући је 
као јерес. Као јеретике, уз Татаре и припаднике Каталанске компаније, 
Даниловов зборник означава још и мноштво становника Босне, које је 
Драгутин обратио у хришћанску веру и крстио их.^'

Став према римокатолицима дат је у опису изненадне смрти 
византијског цара Михаила VIII у походу који је предузео 1282. године. У 
њему Данило наводи да:“во дигавололлк ндвджденк
И ОХПОДОВЛКНК ОНОЛЛО\( ЛО̂ СКДВОЛЛО̂ С Пр̂ ћдДТбЛК), ИЖ6 отћстоупи ОТћ св^ћтд 
Вћ тћлло\(, гакожб и сћ Пдлбологћ рдзло\(чивћ сб в-ћрм христиганћскћис и 
приктћ В̂ ћро̂ с ЛДТИНСКО\[-“.̂ ^

За разлику од поменутог одломка, који пре свега приказује однос 
српске цркве и државног врха према Лионској унији у време састављања 
житија а истовремено је, у великој мери, и у функцији оправданости 
Милутинових похода, у остатку зборника можемо уочити знатно другачији 
приступ када је реч о суседима, па међу њима и римокатоличким народима

Длничић 185-186; „од проливања толике крви тих безбожних и поганих народа, који су 
дошли на српсЈсу земљу са овим царем, и та река Струма сва се изменила у крв“. 
Данилови настављачи, 44.
“̂ДаничкЛ, 143,359.

ДаничЈЉ, 41; Данило Други, 70.
^^Михаило VIII је умро на самом почетку похода који је предузет као реакција на српске 
продоре и освајања предузета током 1282. Види: ИСН1,439-440.

Даничић, 110; „овај хулни цар, ђаволом наговорен, сличан је оном лукавом предатељу 
који одступи од светлости у таму, као што и овај Палеолог о д л јш и в ш и  се од хришћанске 
вере, узе веру латинску“. Данило Други, 114.
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и њиховим владајућим династијама. Ово је разумљиво обзиром да је 
Данило био на челу српске цркве и близак двору на коме је више краљица 
водило порекло са Запада. Тако Данило пише да је краљица Јелена била 
„од царског племена, од фрушкога рода“, а Кателина „од царског племена, 
угарског народа“. С друге стране, за Симониду каже да је: кћи светога и 
великога васељенскога цара грчког Андроника“. Андроника још назива и 
васељенским царем Новог Рима, а Византијско царство Грчком земљом и 
Грчким царством.

На страницама Даниловог зборника, као посебно значајан истиче 
се, уз одбрану отачаства од насиља иноплемених народа и углед који је 
владар уживао међу страним владарима и народима. То је посебно 
наглашено у житију краља Уроша да је живео „у најсрдачнијој љубави са 
околним царевима, јер га много љубљаху због врлине његове, поштујући 
га по дост(ЗЈању и знајући га каб крепкога краља у своме отачаству, српској 
земљи“. Његов син, краљ Драгзтин истакао се богољубивим давањима ка 
иноплеменим народима, царевима и војводама и осталим силнима, међу 
којима се изричито помиње кнез Василије у руској земљи.^^

Интересантно је поменути и однос према туђини, и положају 
прогнаника и дошљака на који наилазимо у речима Стефана Дечанског 
упућеним Данилу Другом из прогонства у Цариграду:“изл\лвчб во грћтднк

ЛЛОИ ОТк ЛЛНОГДДГО ПЛДЧД И ВкПЛГД, И нкстк КкТО ПОЛЛИЛО\(Т€И, СО̂СШТОЈС лли
чо\сждо\с Вк ЧО\СЖДНИХк и стрднкно\с Вк стрднкнмхк . . .Сктвори 0 ллн к̂ 

Нбдостоинкллк ЛЛОЛКНИК Кћ ГОСПОДИНО\С '''\ОКЛЛО\С И рОДИТ6ЛК>, 1ДК0 ДД Н6 до 

КОНкЦД О^сдркжитк гарости гн^ћвд СВОКГО НД ллнк СкКОНкЧДТИ ЛЛИ ЖИВОТк нд 

чо\сждои стрднк. . .сб гако пл^кнћнми рдвћ или повинћнћш зћловш велцкм кЧћ  

Н0\СЖД61О ВбДбНћ И пр-кдднћ Вћ1Хћ Вћ ро\скћ1 ЧО\СЖДНИХћ“ .̂  ̂ У истом духу 
одговара и Душанова властела на његов предлог да се склоне у туђе земље 
пред нападом Стефана Дечанског:“о\снк кстћ  ндлл, дш те и клк>читћ Нћ1 сб 

Сћллрћтћ вћ 36ЛЛЛИ отћчћствига ндшего, нбже гако и плкнћници или стрднћни

ПрИШћЛћЦИ ДД ОВрктбЛЛћ С6 НД 36ЛЛЛИ чо\сждби“ .̂ ^
На крају овог излагања треба нагласити да смо овом приликом били 

у могућности да анализирамо релативно узак спектар термина који се

^^Даничић, 8,13, 58, 96; Данило Други, 49, 52, 81, 104.
ДаничрЉ, 8; Данипо Други, 48.

^^Данич^, 39-40; Данило Други, 69.
Даничић, 165; „умуче грло моје од мнгога плача и вапаја, и нема ко же се смиловати, 

мени туђинцу у туђини и странцу међу страаима ... учини за мене недостојнога мољења 
ка господину моме и родитељу, да не држи јарост гнева свога до краја, да скончам живог 
У туђем крају... Ево као заробљени слуга или кривац великога зла, насилно бих доведен и 
предан у руке туђинаца." Данилови настављачи, 29.

Даничић, 212; „Боље нам је, ако нам се догоди и смрт, у земљи нашега отачаства, него 
да се нађемо у туђој земљи као заробљеници или дошљаци." Данилови настављачи, 63.
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користе да означе припаднике других народа, што је било условљено, пре 
свега хагиографским карактером текстова. Знатно ширу основу за 
разумевање поимања етничког идентитета у средњевековној Србији, поред 
хагиографских дела могу дати и други књижевни родови, али и 
дипломатичка грађа, записи, натписи, као и дела настала у другим 
срединама а у која се, макар у и малим сегментима, односе на овај 
простор. Тек са критичким сагледавањем овако обимне грађе историјска 
наука ће моћи у значајнијој мери осветлити проблем српског етничког 
идентитета током средњег века.

8 и т т а г у

1и соићаз! 1о Ље бШбхез оЈе1ћи1с соштишбеб ш тб 1егп  Еигоре, бШЉеб 
П1 е1;ћп1с ИепЕИеб П1 тед1еуа1 8егћ1а аге §геа1:1у ћатрегеб ћу 1ће 1аск оЈ 
тШ еп  боигсеб ћ о т  Ше еагИеб! репоб. 81§ш6саи1; та1епа1 &г 1ћ1б 1ор1с 1б 
ргебегуеб ће§шши§ т ! ћ  1ће Н те оЈ 1ће Метаиј1с бупабгу. А брес1а1 
ге1а1;1опбћ1р ће1;1^ееп сћигсћ апб б1а1е Ља! \уаб (1еуе1ор1п§ а! 1ћа1 Е те  бћареб 
1ће 8егћ1ап 1с1еп1;11у ћу сопб1гас1;т§ а сић оЈ 1ће ћо1у бупаб1;у. Аб а 
ћа§1о§гарћ!с соИесИоп оЈ 1ће басгеб буиаб1у апб 1ће ћо1у аи1осерћа1оиб 
сћшсћ, 1ће Вап11о'б соИесИои ћаб а брес1а1 р1асе ш ћа§1о§гарћ!с ШегаШге.

Тће сопб1ап1 ап1а§ошбш ргебеп! 1п 1ће Еаш1о'б соИесИои 1б 1ће ап1а§оп1бт 
ће1\^ееп Сћг1бИап паИопб, оп 1ће опе ћапб, апб ра§аиб аиб Мибћтб, оп 1ће 
о1ћег. Тће 1еппб ћ!а§оуегш апб гоб ћг1бсапбк1 аге ибеб &г 1ће Сћг1бИап 
па1&пб. ОрробИе оЈ 1ћет аге ћегћогшс! апб ро§ап1,1ће 1епиб 1ћа1 ВапИо апб 
Шб биссеббогб ибеб лућеи (1ебсг1ћт§ 1ће аћаскб оЈ (111Тегеп1 1г1ћеб аи(1 
тегсеиагу аптиеб ои 1ће 8егћ1аи 1апбб ап(1 ћо1у бћгтеб. 8оте\\гћа1 хшМег 
1епшпо1о§у 1б ргебеп! \ућеп 1а1к1п§ оЈтегсепаг1еб т  1ће 8егћ1ап бетсе . Тћеу 
аге ибиаИу ге&пе(11о аб ш ор1етет ог оп1у ћу пате. Тће агсћћ1бћор ВапИо 
ециа1е(1 ОПћобоху \уИћ Сћг1б11аш1у \ућИе ће ге&пеб 1о К отап  Са1ћо11с1бт аб 
1ће ЕаИп 1а11ћ. Тће Та1агб апб тетћегб  оЈ 1ће Са1а1аи сотрапу, аб \уе11 аб а 
1аг§е раП оЛ ће рорикИои оЈВобша аге тагке(1 аб ћегеПсб. 1п 1ће Ваш1о’б 
соИесПоп, 1ће §епега11у бутра1ће11с аПИибе 1о\уагбб 1ће ие1§ћћогб, атоп§ 
1ћет '№еб1ет паПопб апб 1ће1г га1т§ (1упабПеб 1б ргебеп!. Тћ1б 1б 
ипаегб1апдаћ1е §1уеп 1ћа1 ВапИо \уаб 1ће ћеаб о&ће 8егћ1аи Сћигсћ апб с1обе 
10 1ће бупаб1у & о т  \ућ1сћ бсуега! риеепб ог1§та1еб & от 1ће т б 1 .

Тће гери1а11оп 1ћа1 8егћ1аи ги1егб епјоуеб атоп§ &ге1§п га1егб апб паПопб 
\уаб раП1си1аг1у етрћаб^геб. Оп 1ће о1ћег ћап(1, \уе сап &пб соштеп1б 
со п сетт§  1ће (ИШсиИ бИиаПоп оЈ б1бр1асе(1 регбопб ап(1 б!гап§егб 1п а &ге1§п 
1ап(1.
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