
Ни у до ма ћим ни у стра ним по зна тим и об ја вље ним са-

вре ме ним из во ри ма ни је за бе ле же но ко је био и ка ко се 

звао Не ма њин отац. Сто га се већ у XV ве ку у Ср би ји ни је 

зна ло ко је био отац осни ва ча срп ске др жа ве.

 У мо дер но до ба за ни ма ло је и срп ске и стра не исто ри-

ке мно го то пи та ње, о ње му је мно го пи са но, и о лич но сти 

Не ма њи ног оца по ста вље но је не ко ли ко хи по те за. Та ко су 

у ра зним рас пра ва ма про гла ша ва ни за Не ма њи ног оца: 

Де са, Ти хо мир, Гра дих ња, Дра гих ња, Урош, Сте ван Ву кан.

 Љу бо мир Ко ва че вић је у сво јој при ступ ној ака дем ској 

бе се ди по ста вио и вр ло ду хо ви то бра нио ми шље ње да је 

Не ма њин отац био За ви да (Глас 58, 1900, 1–106, ту су из-

не та и сва ра ни ја ми шље ња и хи по те зе о Не ма њи ном оцу).

 Ко ва че ви ће во ми шље ње да је Не ма њин отац био За-

ви да, при мље но је би ло у на у ци и ва жи ло је ду го вре ме на 

као си гур но, све док проф. Драг. Ана ста си је вић ни је 1914. 

го ди не штам пао рас пра ву: Отац Не ма њин (стр. 32), у ко јој 

је, са пу но оправ да них раз ло га, по би јао Ко ва че ви ће ву хи-

по те зу о Не ма њи ном оцу, а по ста вио и из нео до ста до ка за 

за сво је ми шље ње, по ко ме је Не ма њин отац или Де са или 

Урош II При ми слав (стр. 22), а дед му је сва ка ко Урош I, 

отац Де син и Уро ша II (стр. 24).

 Ана ста си је ви ће ву хи по те зу је при хва тио проф. Ф. Ша-

шић, а од лу чио се за Уро ша II, и на гла сио је не ке мо мен те, 

за ко је ми сли, да утвр ђу ју ту хи по те зу (Ле то пис по па Ду-

кља ни на, 1928, 93–4, 97).

О Не ма њи ном оцу
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 Ме ђу тим пи та ње о Не ма њи ном оцу ни је ни Ана ста си-

је ви ће вим ни Ши ши ће вим рас пра вља њем де фи ни тив но 

ре ше но. Хи по те за ма оста је још увек отво ре но по ље.

 Ја сам рад да ов де из не сем хи по те зу, за ко ју се, ми-

слим, мо же сма тра ти да има мно го раз ло га за ве ро ват но-

ћу. Ме сто мно гог раз ла га ња и оба ра ња дру гих ми шље ња, 

ја ћу са свим крат ко из не ти раз ло ге и до ка зе, ко ји го во ре у 

ко рист хи по те зе да је Не ма њин отац био Сте ван Ву кан.

 Ана Ком ни на при ча у би о гра фи ји сво га оца ца ра 

Алек си ја Ком ни на да је ра шки жу пан Ву кан дао ца ру 1094. 

год. за та о це сво ја два си нов ца: Сте ва на Ву ка на и Уро ша 

(Ed. Bon. I, Cp. F. Rač ki, Rad 31, 1875, 225; К. Ји ре чек, Исто-

ри ја Ср ба I, 176; Н. Ра дој чић, Гла сник скоп ског На уч ног 

Дру штва 3, 1928, 21)

 Пре ма то ме би ге не а ло ги ја, по по да ци ма Ане Ком ни-

не, ова ко из гле да ла:

 У Ле то пи су по па Ду кља ни на при ча се: In ter ea po pu li, 

con gre gan tes se, con sti tu e runt re gein Vla di mi rum, fi  li um Vla-

di mi ri, fi  lii re gis Mic ha la... Con gre ga vi ti que ad se om nes fran-

tres su os et ac ce pit uxo rem fi  li am iup ni Ras sae... Post qu am ac-

ce pit rex fi  li am Bel ca ni... (Изд. Ши шић, стр. 366).

 По то ме је краљ Вла ди мир имао за же ну ћер ра шког 

жу па на Ву ка на. Вла ди мир је, по Ду кља ни ну, са ћер ком 

ра шког жу па на Ву ка на имао си на Ми ха и ла: Mic ha la, fi  li us 

Vla di mi ri re gis (стр. 371). Ми ха и ло ва ма ти би ла је да кле 

ћер ка Ву ка но ва. Пре ма то ме:

СТЕВАН ВУКАН УРОШ

?

? ВУКАН
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 Гр гур, ар хи е пи скоп бар ски, пи сао је (ка ко се обич но 

узи ма, око 1178-1180. год.) у Сплит: Kne si us qu o qur Mic ha-

hel... ab avun cu lis mo le sta tus, ad ea qu ae nos cu pi mus, nunc 

in ten de re mi ni me va let (Ku ku lje vić, Co dex Di plo ma ti cus II, 

1875, 115). Да је avun cu lus ујак в. Ана ста си је вић, I. с. 12; 

Ши шић, I. с. 93; O. Schra der, Re al le xi kon der in do ger ma nic-

hen Al ter tum skun de, 1929, 128.

 Уја ци кне за Ми ха и ла, ко ји се у овом пи сму спо ми њу, 

без сум ње су Не ма ња и ње го ва бра ћа (К. Ји ре чек, Исто ри ја 

Ср ба I, 196), и пре ма то ме је ма ти Ми ха и ло ва, ко ја је би ла 

ћер ка Ву ка но ва, се стра Не ма њи на, па је он да и Не ма ња 

син Ву ка нов. Да кле:

 За хи по те зу да је Не ма њин отац био Ву кан го во ри ло 

би мо жда и то што је нај ста ри ји Не ма њин син до био име 

Ву кан, иако тај до каз не сма тра мо мно го ја ким.

 Да на по ме нем још да се у Ле то пи су по па Ду кља ни на 

из рич но ка же да је Де са син Уро шев: Ad du xe runt Des sam, 

fi  li um Uro sci (стр. 375).

МИХАИЛО

КЋИ НЕМАЊА И БРАЋАВЛАДИМИР

ВУКАН

ВУКАНВЛАДИМИР

МИХАИЛО

КЋИВЛАДИМИР

МИХАИЛО
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УРОШ

ДЕСА

МИХАИЛО

КЋИ НЕМАЊА
И БРАЋА

ВЛАДИМИР

ВЛАДИМИР

МИХАИЛО

? ВУКАН

?

СТЕВАН ВУКАН

 Пре ма то ме би, а осно ву на ве де них по да та ка, це ла ге-

не а ло ги ја ова ко из гле да ла:

 Да ле ко сам и од по ми сли да је пи та ње о Не ма њи ном 

оцу овим ре ше но. И ова хи по те за, као и све дру ге, има мно-

го не си гур них еле ме на та и прет по ста ва ка. По што ми ни је 

ста ло до то га да се мо ја хи по те за при ми и одр жи, не го да се 

до ђе до исти не, на ве шћу од мах сам све оне сум ње, ко је су 

ме не му чи ле, ка да сам се ре ша вао да са оп штим ове по дат-

ке ова ко ве за не, и да на осно ву њих из не сем ми шље ње да 

је отац Не ма њин Сте ван Ву кан.

 Пре све га, пи та ње је, да ли је та чан по да так Ане Ком-

ни не да су Сте ван Ву кан и Урош си нов ци Ву ка но ви? Ако је 

то тач но ре че но, пи та ње је, да ли су они би ли Ву ка ну си-

нов ци од јед ног или од два бра та? Па он да, ве ли ко је пи та-

ње, да ли су тач ни сви на ве де ни по да ци код Ду кља ни на? 

Да ли су Ми ха и ло ви уја ци, ко ји се по ми њу у пи сму бар ског 

ар хи е пи ско па Гр гу ра, би ли ње го вој ма те ри бра ћа и по оцу 

и по ма те ри, или са мо по оцу, или са мо по ма те ри?

 Раз мак вре ме на је до ста ве ли ки од пр вог Ву ка но вог 

по ме на 1094. год. до Не ма њи ног ро ђе ња, осо би то ако се он 

ро дио око 1123, ка ко из гле да да ми сли Ана ста си је вић. 
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Исти на, то ли ки раз мак вре ме на ни је не мо гућ, јер је Сте ван 

Ву кан, кад је 1094. го ди не дат за та о ца, ве ро ват но био деч ко, 

ре ци мо око 14 го ди на, ро дио би се да кле око 1080, те би, 

ако се Не ма ња ро дио чак 1134, имао у то до ба 54 го ди не. 

Не тре ба уз то за бо ра ви ти да је Не ма ња био нај мла ђи син.

 Те шко ћа је и у то ме, што по све му из гле да, да је би ло 

два Уро ша, а мо жда и у то ме, што Ву кан, ка ко из гле да, ни-

је био вла да лац.

 Ве ли ку смет њу хи по те зи о Ву ка ну чи ни и бе ле шка о 

Ми ро сла ву, си ну За ви ди ном. Али, и ако је Ми ро слав, син 

За ви дин, за и ста брат Сте ва ну Не ма њи, мо гли су они би ти 

бра ћа од јед не ма те ре, а од два оца.

 Да на по ме нем још не што. Кнез Ми ха и ло у пи сму ар-

хи е пи ско па Гр гу ра, ре ци мо се стрић Не ма њин, по ми ње се 

још у јед ном ак ту. У ле то 1189. го ди не би ла је у Ду бров ни-

ку кне ги ња Де си сла ва, же на кне за Ми ха и ла, и из да ла је ту 

не ку при зна ни цу. Са њом је био и бар ски ар хи е пи скоп Гр-

гур. Ји ре чек са раз ло гом узи ма (Ar chiv für Sla vische Phi lo lo-

gie 26, 1904, 167–8; Исто ри ја Ср ба I, 196), да је кнез Ми ха-

и ло у Гр гу ро вом пи сму око 1178–1180. год. и муж Де си-

сла вин, по ме нут у ак ту 1189. го ди не, исто ли це. Ми ха и ло 

је 1180. го ди не био жив, а по ак ту из 1189. го ди не се не ви-

ди да ли је још жив. То уоста лом не ме ња ствар. Али има 

дру га јед на ствар, ко ја пра ви те шко ће. На по ле ђи ни Де си-

сла ви не при зна ни це има за пис: De Mic ha he li Bo diw. Ји ре-

чек је са оп штио овај за пис, али ни је обра тио на ње га па-

жњу. Ме ђу тим, тај за пис је вр ло ва жан. По том за пи су кнез 

Ми ха и ло, Де си сла вин муж, био би син Бо ди нов. Ду бро вач-

ки исто рик Гун ду лић, ко ји је имао Де си сла ви ну при зна ни-

цу, на пи сао је да је тај Ми ха и ло био uni co fi  glio del re Bo di-

no. (Ср. и Ac ta Al ba nie I, 1913, 33, 35).

 Ако је за пис на Де си сла ви ној при зна ни ци са вре мен и 

та чан, и ако је Де си сла вин муж Ми ха и ло за и ста син Бо ди-
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нов, мо ра се пр во по ста ви ти пи та ње, ко ји је то Бо дин био 

Ми ха и лов отац? На кра ља Бо ди на те шко је, због ве ли ког 

раз ма ка вре ме на, ми сли ти, ма да ни је ни то баш ап со лут но 

не мо гу ће, а у Ле то пи су по па Ду кља ни на ка же се, да је краљ 

Бо дин за и ста имао си на Ми ха и ла (стр. 360, 365), али се 

из рич но ка же да му је ма ти би ла Ја квин та. Да ни је ко ји од 

си но ва кра ља Бо ди на имао си на, ко ме је дао де ди но име? У 

Ле то пи су по па Ду кља ни на, где су на бро ја на мно га, ве ро-

ват но сва, бар му шка де ца по је ди них ди на ста, не ма по ме на 

о дру гом не ком Бо ди ну. Да ли је, ако је та бе ле шка тач на, 

си гур но да је Ми ха и ло Де си сла вин муж из 1189. го ди не и 

Ми ха и ло, ко ји се по ми ње у пи сму бар ског ар хи е пи ско па 

Гр гу ра око 1178–1180. го ди не и Ми ха и ло ко га по ми ње 

Ду кља нин као си на Вла ди ми ра и кће ри Ву ка но ве, – исто 

ли це? Ши шић н. пр. ми сли да је кнез Ми ха и ло, ко ји се по-

ми ње у пи сму бар ског ар хи е пи ско па Гр гу ра, „ја мач но син 

јед но га од бра ће кне зо ва Ра до сла ва, Јо ва на и Вла ди ми ра, 

си но ва кра ља Гра дих не“ (стр. 93). Али би у том слу ча ју 

Ми ха и лов отац, по Ду кља ни ну, имао за же ну сво ју ро ђе ну 

се стру од стри ца. Ши шић је, уоста лом, из гле да, до шао до-

ста бли зу мо јој ком би на ци ји, али је про шао по ред ње, јер 

ни је до вео у ве зу по дат ке у Ле то пи су по па Ду кља ни на и у 

пи сму бар ског ар хи е пи ско па Гр гу ра.



Цен трал но срп ско пле ме, ко је је ста но ва ло у Ра шкој, на из-

во ри шту и гор њем то ку Та ре, Пи ве, Ибра, Ли ма и Дри не, 

ди гло се у сре ди ни IX ве ка на оруж је про тив ви зан тиј ске 

вла сти, осло бо ди ло се ту ђин ског го спод ства и осно ва ло је 

пр ву срп ску др жа ву. Иако је Ви зан ти ја у дру гој по ло ви ни 

X ве ка ус пе ла да уни шти срп ску не за ви сност и да опет по-

ко ри срп ске зе мље, свест о са мо стал ном др жав ном жи во ту 

оста ла је у срп ском на ро ду по сле то га жи ва, и Ср би су стал-

но те жи ли да опет до би ју сво ју сло бод ну др жа ву. Рад у то-

ме прав цу био je олак шан ти ме што су, по сле про па сти пр-

ве срп ске др жа ве, по је ди не срп ске обла сти за др жа ле још 

не ку вр сту ауто ном них са мо у пра ва са сво јим ди на ста ма. У 

јед ној од тих обла сти, у Зе ти, где се би ло сте кло до ста Ср ба 

из обла сти у ко ји ма је би ло је згро пр ве срп ске др жа ве, ја-

вио се сре ди ном XI ве ка по но во по крет за сло бо ду и не за-

ви сност. У бор би и са са мо пре го ре њем осно ва на је он да у 

Зе ти но ва срп ска др жа ва, ко ја је при хва ти ла про грам и 

тра ди ци је пр ве др жа ве, и од са мо га свог по стан ка по ка зи-

ва ла очи ту те жњу да оку пи око се бе и да спо ји у јед ну др-

жа ву све срп ске обла сти. Три сна жна вла да о ца, ко ји су је-

дан за дру гим вла да ли у зет ској срп ској др жа ви у дру гој 

по ло ви ни XI ве ка ор га ни зо ва ли су др жа ву, ко ли ко је то би-

ло мо гу ће у она ко те шким при ли ка ма, јер он да су се па ра-

ти стич ке те жње по је ди них обла сти и ди на ста би ле мно го 

ја че но иде ја о јед ној за јед нич кој др жа ви и је дин стве ној 

вла сти. За је дин ство су се у то до ба за ла га ли са мо све сни 

Ра шка и Зе та
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по је дин ци, осо би то по је ди ни ја че ис так ну ти вла да о ци, ко-

ји су на ства ра њу што ве ће др жав не за јед ни це ра ди ли из 

лич них и ди на стич ких ин те ре са.

 Зет ски су вла да о ци сми шље но ра ди ли на то ме да про-

ши ре сфе ру сво га ути ца ја и гра ни це сво је др жа ве. Али је то 

из во ђе но у бор би и са му ка ма, јер те шко је би ло из ве сти 

др жав ну ор га ни за ци ју у оним рас ту ре ним и не кул тур ним 

ма са ма, са ста ре ши на ма, ко је су се опи ра ле сва кој ор га ни-

за ци ји, у ко јој би они мо ра ли жр тво ва ти ма кар и је дан део 

сво је са мо стал но сти. Сем то га, у зет ској је др жа ви пе ри о-

дич но, осо би то при про ме на ма на пре сто лу, до ла зи ло до 

ди на стич ких бор би, ко је су, због ха о са и ра строј ства, ко ји 

су услед то га узи ма ли ма ха, до во ди ле у пи та ње не са мо 

власт вла да лач ке ку ће, не го и др жав но је дин ство, па чак и 

сам др жав ни оп ста нак.

 Зет ска др жа ва се од по чет ка сво га жи во та стал но на-

ла зи ла у вр ло не згод ном и те шком по ло жа ју. Она је из во-

је ва ла сло бо ду вр ли на ма и хра бро шћу сво јих си но ва; ње ни 

су вла да о ци кон се квент ном и сми шље ном по ли ти ком не 

са мо утвр ди ли не за ви сност сво је др жа ве, не го су вре ме ном 

у сво ју др жа ву оку пи ли го то ве срп ске обла сти, из во је ва ли 

су јој углед и при зна ње у све ту и код ме ро дав них фак то ра у 

ме ђу на род ној по ли ти ци. Ми хај ло је до био чак и кра љев ску 

кру ну од ве ли ког па пе Гр гу ра VII и узео је на се бе уло гу во-

ђе у бор би за сло бо ду и не за ви сност свих бал кан ских Сло-

ве на про зив Ви зан ти је. По мно гим зна ци ма мо гла је из-

гле да ти, да је зет ска др жа ва, до бро ор га ни зо ва на и со лид-

но из гра ђе на, и да ће би ти ду го га ве ка. Али ни је та ко би ло.

 Зет ска је др жа ва још при сво ме осни ва њу има ла у се-

би мно го кли ца и еле ме на та сла бо сти и ра строј ства. Она је 

пре све га ге о граф ски би ла у вр ло не згод ном и не по вољ ном 

по ло жа ју, јер се на ла зи ла на са мој пе ри фе ри ји срп ских 

обла сти и срп ског жи вља. Из Ска дра је би ло не згод но и те-
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шко, осо би то код он да шњих ко му ни ка ци ја, упра вља ти др-

жа вом, ко ја се пру жа ла чак до Са ве. Уз то, пред став ни ци и 

но си о ци др жав ног жи во та у Зе ти ни су увек има ли до ста за 

упра вља ње она ко ла бил но ор га ни зо ва ном др жа вом и у 

она ко те шким при ли ка ма. Ни они, ни са ма ди на сти ја, ни-

су има ли до вољ но ни ма те ри јал не ни мо рал не сна ге ни 

по треб ног ауто ри те та да др же у за јед ни ци и ди сци пли ни 

по је ди не срп ске обла сти и про тив њи хо ве во ље.

 Осо би то је те шко би ло уре ди ти од но се са Ра шком. У 

Ра шкој је би ло се ди ште цен трал ног срп ског пле ме на, ко је 

је пр во ди гло уста нак за сло бо ду и ство ри ло срп ску др жа-

ву. Та је др жа ва по сто ја ла ви ше од сто го ди на и оста ви ла је 

за со бом по сле сво је про па сти сна жне и жи ве тра ди ци је. Те 

тра ди ци је о сло бод ној др жа ви би ле су ја ке, и сто га је на ро-

ду у Ра шкој мр зак био жи вот под упра вом дру ге обла сти, 

осо би то ка да је тај жи вот био те жак и пун бри га и не при-

ли ка. Ра шка је, сем то га, има ла вр ло зго дан ге о граф ски по-

ло жај у сре ди ни срп ских обла сти и срп ских зе ма ља, у јед-

ној огром ној та ла са стој ви со рав ни, оиви че ној ско ро са свих 

стра на не при сту пач ним бр ди ма, са ко јих је ла ко би ло си-

ла зи ти у осва ја ња на све стра не, а у ко ју је те шко би ло про-

ди ра ти. Ра ша ни су би ли фи зич ки и мо рал но сна жни и жи-

ла ви, са мно го др жа во твор ног сми сла и спо соб но сти. Ка да 

је цар Алек си је Ком нин у по след њој де се ти ни XI ве ка ре-

шио да уни шти срп ску др жа ву и да по ко ри срп ски на род, 

он ни је по шао на Зе ту и на Бо ди но ву пре сто ни цу Ска дар, 

не го је у не ко ли ко по хо да уда рио на Ра шку, јер је знао да је 

ту те жи ште срп ског на род ног и др жав ног жи во та и да се 

са мо ту мо же за да ти смрт ни уда рац срп ској сло бо ди.

 Успе шна бор ба, што је ра шки жу пан Ву кан не ко ли ко 

го ди на во дио са ца рем Алек си јем Ком ни ном, мо ра ла је 

сил но ди ћи углед и са мо свест Ра шке и ње но га на ро да. Та-

ко је Ра шка у тај мах, кра јем XI ве ка, без ика кве сум ње има-
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ла од свих срп ских обла сти нај ви ше и ма те ри јал не и мо-

рал не сна ге и ужи ва ла нај ве ћи углед, и у срп ском на ро ду, 

и ван срп ских зе ма ља.

 Ка да се по сле смр ти кра ља Бо ди на 1101. го ди не, по-

след њег сна жног и спо соб ног вла да ра зет ске др жаве и зет-

ске ди на сти је, на ста ле у зе мљи ди на стич ке бор бе и раз ми-

ри це, и кад је у др жа ви цен трал на власт са свим осла би ла, а 

ха ос и анар хи ја по че ли да овла ђу ју, би ло је са свим при род-

но да се Ра шка ис та кла као пред став ник и вођ срп ског на-

ро да, да је она по ка за ла во љу да се по ста ви на че ло срп ских 

обла сти и да је има ла сна ге да то из ве де.

 Али пред у зе ти вођ ство у срп ском на ро ду ни је би ло ни 

та ко про сто ни та ко ла ко. Зе та је још увек, иако осла бље на 

и ра стро је на, има ла до ста жи вот не сна ге, сред ста ва и чвр-

сту во љу да не на пу сти без опо зи ци је, без про те ста и без 

от по ра вођ ство и по ло жај, ко ји је до та да за у зи ма ла у срп-

ском на ро ду. Њу су још увек по др жа ва ли до не кле уро ђе ни 

кон сер ва ти зам у ста нов ни штву, и тра ди ци је, ко јих она ни-

је има ла раз ло га да се сти ди.

 По сле смр ти кра ља Бо ди на на ста ла је отво ре на бор ба 

из ме ђу Зе те и Ра шке о вођ ство и пр вен ство у срп ском на-

ро ду. Та је бор ба тра ја ла ви ше од по ла ве ка, а во ђе на је 

огор че но и без об зир но. На пр ви план су би ла ис так ну та у 

по чет ку ди на стич ка и лич на пи та ња, али су се вре ме ном 

лич но сти све ви ше гу би ле, или су ис ти ца не и ис ти ца ле се 

као пред став ни ци јед не или дру ге обла сти или но си о ци 

по ли ти ке, ко ју су по је ди не обла сти во ди ле. Пре ма при ли-

ка ма и по тре ба ма по де ша ва ле су он да сво је др жа ње и обла-

сти и ди на сти је и лич но сти, и у уну тра шњој и у спољ ној 

по ли ти ци, осо би то у од но су пре ма Ви зан ти ји.

 У то ку те ду ге и мо но то не бор бе све се ја сни је по ка зи-

ва ла очи та над моћ Ра шке; она је има ла све ве ће и све трај-

ни је успе хе. Сем жи вот не сна ге са мо га на ро да у Ра шкој и 
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сем ве ће спо соб но сти ње них ди на ста, ус пе си ма Ра шке до-

ста је по мо гло и то, што је она би ла пред став ник по пу лар-

не по ли ти ке, пред став ник бор бе про тив Ви зан ти је, док се 

зет ска ди на сти ја, ка да је по че ла осе ћа ти да ће у бор би са 

Ра шком под ле ћи, све ви ше по да ва ла Ви зан ти ји и све је ви-

ше та мо тра жи ла ослон ца у бор би про тив Ра шке. Ка да се 

зет ска ди на сти ја, у то ку бор бе са Ра шком, од ре кла свих 

сво јих тра ди ци ја и из не ве ри ла про грам осни ва ча зет ске 

др жа ве, та ко да је на ро ду мо гло из гле да ти да она во ди гра-

ђан ске ра то ве за љу бав и ра чун Ви зан ти је, она је из гу би ла 

сва ки осло нац у на ро ду и ње на је суд би на би ла ре ше на.

 У то до ба, ка да је де фи ни тив но ре ше на бор ба Зе те и Ра-

шке о власт у срп ским зе мља ма у ко рист Ра шке, са зрео је 

био за жи вот, за бор бу, за по ли ти ку и за власт Сте ван Не-

ма ња, ко ме је би ло су ђе но да осну је но ву ди на сти ју и да ор-

га ни зу је но ву срп ску др жа ву, нај знат ни ју у сред њем ве ку.


