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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ

„ЦАР ИЛИ УПРАВИТЕЉ” РОМЕЈА 
У ОЧИМА ТОЊЕ КЈУСОПУЛУ

(Кјусо?улу, Т. (2014). „Цар или у?рави�ељ. 
Поли�ичка влас� и и�еоло@ија ?ре� ?а� 
Цари@ра�а 1453. @о�ине”. Бео@ра�: CLIO.)

Моно:рафија у:ле9но: визанLоло:а и ре9овно: Dрофесора на
О9ељењу за исLорију и археоло:ију УниверзиLеLа на КриLу
9р Тоње (АнLоније) КјусоDулу „ЦАР ИЛИ УПРАВИТЕЉ. Поли�ичка
и�еоло@ија ?ре� ?а� Цари@ра�а 1453. @о�ине” Dре9сLавља Dо свему у
визанLоло:ији акLуелну и мо9ерну анализу сачуваних извора
касно: сре9ње: века, разноликих како Dо Dровенијенцији, Lако и
Dо жанру, у Dокушају ауLорке 9а се реалније Dре9сLаве Dроцеси
DреоJражаја ромејско: 9рушLва и DолиLичке и9еоло:ије Dрве Dо-
ловине XV века. Прем9а оJјављена на :рчком језику у DреLхо9ној
9еценији (Κιουσούπολου, Τ. (2007). Βασιλεύς ή οικονόμος. Πολιτική
εξουσία και ιδεολογία πριν την Άλωση. Αθήνα: Πόλις, 282 σ), књи:а је
с великим инLересовањем 9очекана у научним кру:овима, шLо
DоLврђују Dре9:овор и Dрево9 на ен:лески језик Dриређени о9
сLране DроминенLно: визанLоло:а Пола Ма:9алина (Kiousopou-
lou, T. (2011). Emperor or manager. Power and Political Ideology in
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Byzantium before 1453. Translate with a preface by Paul Magdalino,
Geneva: La Pomme d′or Publishing, 218 p). Више не:о јасним разло-
:ом, врсном и DризнаLом Dознаваоцу Dозне исLорије Ромејско:
царсLва, визанLоло:у 9р Маји Николић, 9оценLу на КаLе9ри за
ИсLорију ВизанLије Филозофско: факулLеLа у Бео:ра9у, Dоверен
је за9аLак Dревођења са :рчко: на срDски језик, шLо Dре9сLавља
засеJну вре9носL из9ања које је Dре9 нама. РукоDис срDско: Dре-
во9а, оJјављен у већ знамениLој е9ицији JиJлиоLеке Πόλις Jео-
:ра9ске из9авачке куће CLIO, има 190 сLраница, чији LексLуални
корDус зJрајају С?исак скраћеница, Уво�, Lри целине Dо9ељене на
више о9ељака, Е?ило@, Би�лио@рафију, До�а�ке и Ре@ис�ар.

ИсLраживачки оDус :рчке научнице Тоње КјусоDулу сачињaва-
ју Dревасхо9но Lемељне сLу9ије из оJласLи 9рушLвене исLорије
и исLорио:рафије Dозно: ВизанLијско: царсLва. Еру9иција ње-
них LексLова Dре9сLављала је JлисLаву DреDоруку за члансLво у
ДрушLво за ново:рчке сLу9ије (Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισ-
μού) и Грчки комиLеL за визанLолошке сLу9ије (Ελληνική Επι-
τροπή Βυζαντινών Επουδών), а на својеврсLан начин заокружује
оDсежну и концеDLуалну DреLечу Dриређене књи:е. То DоLврђује
већ акриJичан С?исак скраћеница (сLр. 7–9), LаксаLивно исDисан
DресLижним из9ањима извора и сLручном лиLераLуром, као и
син:лама мериLорних научних часоDиса, колекLивних DуJлика-
ција и лексикона. За њим сле9и исцрDан Уво� (сLр. 9–19), у којем
ауLорка, Dре:авши 9а разоJличи у ме9иjевисLици нереLко уDро-
шћену слику социјума он9ашње: ЦарсLва, Dолази о9 неDоJиLне
чињенице 9а је ВизанLија Dрве Dоловине XV века Dре9сLављала
9ео економски је9инсLвено: Сре9оземља и с Lо: DолазишLа она
се не може разумеLи независно о9 економско: и 9рушLвено: раз-
воја који су се о9и:равали на ЗаDа9у и, наравно, Dре све:а у ИLа-
лији. У 9еци9ираној усLрајносLи 9а на9омесLи меLо9олошким
DрисLуDом исLорио:рафску Dразнину, Тоња КјусоDулу 9ржаву и
9рушLво Dозне ВизанLије жели 9а са:ле9а из DоLDуно 9ру:ачије
DерсDекLиве, исDољавајући сDисаLељску реакцију на широко
расDросLрањена мишљења и окошLала схваLања „Па9а (Ἅλωσις)
1453”, који се исLраживачки DосмаLрао и сенLенциозно сво9ио
на Dасивно чекање неумиLно: 9оласка LуркокраLије. Гра9ећи ос-
новну Dремису на сLановишLима научних 9осLи:нућа Н. Иконо-
ми9иса, ауLорка се, 9акле, о:рађује о9 9оса9ашњих Dо:ле9а који
су Jили исувише заокуDљени Dоразним уLиском рушења сLаре
ИмDерије, али исLовремено изосLавља Dомен на савремене ис-
Lраживачке наDоре, исDисане Dосле9њих 9еценија, чије је врело
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Dромишљања Lакође насLало у Dре9аносLи 9а се DроLивречно-
сLима изнијансирани XV век са:ле9а слојевиLије о9 луци9них
заDажања ен:леско: визанLоло:а Донал9а Никола, који је у Dо-
сле9њем сLолећу ВизанLије ви9ео уво9 у велику Dовесницу Ос-
манско: царсLва. ЗаLо, завршне реченице Уво�а Dре9сLављају из-
ненађење у ревносном DрисLуDу Тоње КјусоDулу 9а „9у:и“ XV
век – �оком које@ Визан�ија није �ила ни Царс�во, али ни национална
�ржава – 9оDушLа 9а се исLражи Dроцес DреоJражаја је9не еку-
менске 9ржаве у „националну”. 

Главнина LексLа моно:рафије „Цар или уDравиLељ“ конциDи-
рана је у Lри Dо:лавља, о9 којих Dрви 9ео Прос�ор и љу�и (сLр.
19–57) заокружују 9ва о9ељка 1) „Цари:ра9. Ор:анизација власLи
и ње:ове служJе” (сLр. 19–31) и 2) „ДрушLвене сна:е у Цари:ра-
9у”, чији су :лавни акLери „Тр:овци и Dре9узеLници” (сLр. 31–41)
и „ДосLојансLвеници ПаLријаршије” (сLр. 41–57). АуLорка у овом
се:менLу сLу9ије, кроз о9раз DресLоничке слике �у@о@ XV века у
очима DуLоDисаца, или сLановника Цари:ра9а, са:ле9ава уруше-
ну креDосL визанLијске DолиLике, на:лашавајући оDис Lра9и-
ционалних месLа DолиLичке моћи, наDушLених у корисL Dрела-
ска на ЗлаLни Ро: и DалаLу Влахерна. ПоDуL сенLименLално: во-
9ича Царицом :ра9ова, овим 9елом LексLа моно:рафије нижу се
ре9ови Dисма Манојла Хрисолораса, уDућено: из Рима 1411. :о-
9ине Јовану Палеоло:у, чија је са9ржина о леDоLи, величини и
DлемениLосLи DресLонице на Босфору у DоLDуној конLра9икLор-
носLи с начином на који су свој ро9ни :ра9 оDисивали ње:ови
жиLељи, јер су ванре9ни раLни услови и немашLина 9ржавне
Jла:ајне о9авали наDеLосL Dанораме нека9ашње: ме:алоDолиса.
Тоња КјусоDулу, сLо:а, закључује 9а је Цари:ра9 Jио 

„је9ан мали :ра9-лука, који је сLајао зJуњен насDрам своје Dро-
шлосLи и који још увек није Dронашао нове елеменLе како Jи о9ре-
9ио своју физиономију”. 

У Lакав DресLонички 9екор, она суDLилно уво9и у нараLив сLу9и-
је свеLовне архонLе и чиновнике ПаLријаршије, 9ве :лавне 9ру-
шLвене :руDе које су оJликовале DолиLички живоL. Њихова Dро-
жимања, Lрвења и :оруће DиLање уније цркава сLворила су
релаLивно Dара9оксалну 9рушLвену сиLуацију, DошLо им се Dо-
лиLички инLереси нису Dо9у9арали и није9ној није Jила DоLре-
Jна Dо9ршка оне 9ру:е :руDације 9а Jи оDсLала. Тоња КјусоDулу,
9аље, у 9аLом социјалном миљеу и исLоријском моменLу, с Dра-
вом инсисLира на важносLи формирања је9но: слоја сLановни-
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шLва уз који и9е Dри9ев ?ре�узе�нички, а који је већ о9авно DосLа-
јао у лаLинском свеLу заDа9не ЕвроDе и Jио својеврсLан замајац
наDреLка Lо: 9ела хришћанске васељене. ПошLо је реч о новим �о-
@а�ашима (νεωστὶ πλουτησάντων), чију је 9елаLносL на Dовесној
сцени 9окуменLовано DокреLала лична зара9а, јаз неразумевања
с ПаLријаршијом Jива Dро9уJљенији, јер Црква о9ржава свој Dу-
ни сјај је9ино у оJласLима које нису визанLијске, DоDуL Русије и
СрJије. Несла:ање око конLроле на9 унионисLичким корацима
формирало је DосеJну :руDу архонаLа ПаLријаршије, који су Dре-
ма цару и 9ржавној уDрави чували esprit de corps. ДаLа еDоха 9о-
Jија Lек на осоJеносLи и 9рамаLичносLи навођењем Dо9есних
Dримера JруLално: османлијско: освајања веће: 9ела Балкан-
ско: DолуосLрва, шLо је, још је9ном се DоLврђује, раз9оJље ка9а је
9о DосеJно: изражаја 9ошао раскорак између славне исLорије не-
ка9а универзално: ВизанLијско: царсLва и ње:ових жалосних
осLаLака све9ених на лаJаву фе9ерацију неколико DреосLалих
аDанажа којима су, формално уважавајући василевса у Цари:ра-
9у, уDрављали Dоје9ини чланови царске Dоро9ице Палеоло:а.
Ка9а је Цари:ра9 коначно и Dао Dо9 налеLима Османлија, у осво-
јеном Гра9у је ко9 неких архонаLа заLечено велико Jо:аLсLво,
које нису хLели 9а сLаве на расDола:ање 9ржави у Lешким 9ани-
ма оDса9е, чак усDевајући 9а за9оJију и сулLаново Dоверење, шLо
је ауLорки јасан 9оказ 9а су архонLи рачунали на мо:ућносL 9а је
DолиLички мрак ВизанLије неминовносL.

Све наве9ено, Тоња КјусоDулу Dроналази и DоLврђује кроз из-
воре, међуLим, уз оJилаLо варирање у 9омишљању, Lе и исцр-
Dљивању Lих Dо9аLака. Из Lо: разло:а, о9ређеним DиLањима 9а-
Lа је озJиљнија Dажња, која у Lом конLексLу не завређује исLра-
живачку DозорносL кључно: Dреро:аLива, чиме су о9ређени
мање значајни исLоријски феномени исLакнуLији о9 9ру:их.
ИDак, мора се DримеLиLи 9а Dрва целина сLу9ије заокуDља чиLа-
лачку Dажњу, Dрем9а Lек уз научну релеванLносL која суJлими-
ра у аLракLивним замислима.

Дру:у целину књи:е, Тоња КјусоDулу насловила је Поли�ичка
влас� у XV веку (сLр. 57–109), која је у 9ва о9ељка 1) „ПолиLички
ка9ар” (сLр. 57–81) и 2) „Држава и а9минисLрација” (сLр. 81–109)
Dосвећена илусLрацији DолиLичко: живоLа и инсLиLуцијама
Гра9а кроз Dо9наслове „ЛичносLи” (сLр. 57–69), „ДрушLвени Dро-
фил архонаLа” (сLр. 69–81), о9носно „ДосLојансLва и LиLуле” (сLр.
81–94) и „УDрављање 9ржавним финансијама” (сLр. 94–109). Ана-
лиза, минуциозно DоLхрањена Dриличним Jројем широко расу-
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Lих DросоDо:рафских Dо9аLака, оLкрива исLанчану Dо9елу изме-
ђу Lра9иционалне арисLокраLије и уDравиLеља, шLо је Dре9меL
њихове велике неLрDељивосLи Dо9 вла9авином Dосле9њих царе-
ва Манојла II (1391–1425), Јована VIII (1425–1448) и КонсLанLина XI
(1449–1453). КјусоDулу Lаквом меLо9олшком DосLавком наширо-
ко исLиче Lрансформације царске и9еоло:ије, инсисLирајући на
новим DолиLичким и9ејама које се назиру о DозновизанLијском
Dојму, концеDLу, као и мо:ућој визији секуларносLи насDрам
и9еје екуменизације 9ржаве. ЦенLар исLраживачко: фокуса ус-
мерен је Dрема свеLовним архонLима, месазонима и личносLи-
ма које су 9авале Dравац сDољној DолиLици (аDокрисијари) заје9-
но са василевсом. АуLорка заLо Dре:нанLно закључује 9а је 9ошло
9о формирања 9ва Dола власLи у Цари:ра9у, је9ан – око цара и ар-
хонаLа и 9ру:и – око „:рађана“, јасних анало:ија са иLалијан-
ским :ра9овима-9ржавама у фази њихово: формирања. Државне
финансије су, Lиме, значајно Jиле условљене :лавним сLавкама
расхо9а – оJновом и о9Jраном Гра9а, Lе и сDољном DолиLиком,
чиме је „:рађансLво” (πολιτεία), Dо9 DриLиском Lурске DреLње Dо
9ржаву, завре9ило о9 цара и архонаLа сушLинско учешће у 9оно-
шењу кључних DолиLичких о9лука. Тоња КјусоDулу унеколико
реви9ира сLару и 9оJро DознаLу Lезу о ВизанLији као „неDоDра-
вљивом“ финансијском 9ужнику иLалијанских Dоморских реDу-
Jлика, Dре све:а Венеције. С разло:ом, она Lу Lезу DосLавља на-
:лавце, Lе Lвр9и 9а DоLраживани зајмови о9 сLране ВизанLије
нису DоказаLељ њене слаJосLи, већ, наDроLив, 9оказ „мо9ерни-
зације“ економско: функционисања 9ржаве. УDраво кроз Lакав
ви9 финанскијско: Dословања, ауLорка Dроналази ин9икаLор
сврсLавања ВизанLије у сисLем „DреLкаDиLалисLичких“ еконо-
мија исLочно: Сре9оземља. 

У вези с Lим, на овом месLу важно је на:ласиLи чињеницу 9а је
9ржава Dосле9њих Палеоло:а, силом Dрилика Jила о:раничена
на Цари:ра9 и ње:ову околину, Lе се о ВизанLији може :овориLи
у множини, 9ок у сваком случају са :ео:рафско: сLановишLа Ца-
ри:ра9 је већ Dо9разумевано Jио @ра�-�ржава. Сле9сLвено Lоме,
неминовно је 9ошло 9о уDрошћавања JирокраLско: механизма,
9ок је онај DреLхо9ни у новој сиLуацији је9носLавно Jио осуђен
на несLанак. Василевс је уDрављао усклађујући 9ва колекLивна
Lела која су 9оносила о9луке – сенаL, оJликован на царевом 9во-
ру и сасLављен о9 ње:ових 9осLојансLвеника и :ра9ску власL (po-
liteia) у којој су учесLвовали најJо:аLији :рађани. Иако је уло:а
наро9а изразиLо очеви9на и Dојачана у визанLијској исLорији
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Dрве Dоловине XV сLолећа, Dрофесорицу КјусоDулу Lа Dојава
конклузивно наво9и на Dро:рес DолиLичко: сисLема у оновреме-
ном царсLву Ромеја.

НаDослеLку, Dосле9њом целином :лавно: LексLа сLу9ије Поли-
�ичка ?ракса и и�ело@ија (сLр. 109–159) 9оминира расDрава о новим
DолиLичким условима и сLварносLима којом су само9оDа9љиви
архонLи и Dре9узеLници Цари:ра9а уLицали на сDровођење цар-
ске власLи, у о9ељцима 1) „ПолиLички сисLем” (сLр. 109–136) и
2) „СLари и нови колекLивиLеLи” (сLр. 136–159). ОJразац Dромене
на којима Тоња КјусоDулу инсисLира у наве9еном исLоријском
раз9оJљу условио је и расDоре9 Dо9наслова, у Dрвом ре9у – Наро9
(сLр. 109–112), „Енкомиони и DосмрLни :овори” (сLр. 112–123),
„Цар” (сLр. 123–128), „Врлине вла9ара” (сLр. 128–136), 9ок су сLари
и нови колекLивиLеLи 9онели нова Lумачења у 9аљем LексLу –
„Значење оLаџJине” (сLр. 138–146), „Ро9 Хелена – ро9 Dравослава-
ца” (сLр. 146–152) и „ПолиLички и9енLиLеLи ВизанLинаца у XV ве-
ку” (сLр. 152–159). У 9аLој ромејској реалносLи, нови факLор који је
о:раничавао царску власL Jио је 9емос Цари:ра9а, који је мо:ао 9а
о9лучује о раLу, или миру са Турцима. Цар се нашао у улози уDра-
виLеља (οἰκονόμος), а оно шLо је не9осLајало уDравиLељу Jила је
свемоћ цара. Такву уло:у наро9а, али и цара, DоLврђују конLексLи
енкомиона и DосмрLних :овора, који DоDуL меLаLезе најављују
кључно DиLање ово: се:менLа сLу9ије у речима ДимиLрија Ки9о-
на, 9а је василевс 

„Jио смрLан и је9ино шLо је имао више о9 9ру:их љу9и Jило је ње-
:ово 9ржање (σῆχμα). Био је законо9авац и су9ија, али је Jио 9ужан
9а, Dре све:а, Jу9е законо9авац и су9ија самом сеJи”. 

Као незаоJилазну Lему у насLавку, Тоња КјусоDулу смаLра DиLа-
ње и9енLиLеLа, који сачињавају ромејсLво, хришћансLво и хелен-
сLво ВизанLинаца. ИсLичући ауLо9ефиницију – Ромеохелени, с Lим
у вези она на:лашава DолиLички, а не колекLивни и9енLиLеL.
У ширем конLексLу, оLаџJина (πατρίς) јесLе Цари:ра9 – @ра� се ?ре-
о�разио у о�аџ�ину, анало:но заDа9ним „националним монархија-
ма” у оквиру ауLономних иLалијанских :ра9ова, шLо је о9:овара-
ло секуларном енLиLеLу. Осим оLаџJине у значењу ро9но: месLа,
о9носно завичаја, у Dрвој Dоловини XV века све се више у сDиса-
LељсLву уво9и DолиLичка и „расна” 9имензија, Dри чему ова Dрва
оJухваLа 9уховна 9осLи:нућа која су Lоком векова насLала у Ца-
ри:ра9у. ВизанLијски инLелекLуалци, скоро је9но9ушно, уочи
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Па9а на:лашавају 9а је оLаџJина LериLоријално о9ређена колевка
ро9а, ко9 Dоје9иних Dисаца заDраво колевка Dравославних. 

У:лом и LежишLем DосмаLрања, Тоња КјусоDулу фаворизова-
ла је Цари:ра9, чиме је у овом 9елу књи:е DосLао Dре9меL Dоре-
ђења са осLалим ме9иLеранским :ра9овима- 9ржавама, DриLом
не указујући на зависне везе са осLалим ромејским LериLорија-
ма, DосеJно ПелоDонезом, шLо је Dре9сLављено на мар:инама ис-
Lраживања. ПосеJно, чини се 9а је DиLање колекLивиLеLа, или за-
сеJно оLаџJине, имао за циљ Dружање заокружене слике. Међу-
Lим, осLаје уLисак 9а је Lа DроJлемаLика Lек у Dовоју са
насушном DоLреJом за Dро9уJљенијом сLу9иозношћу и укључи-
вањем сLановнишLва и целокуDне ромејске LериLорије у разма-
Lрање, ма колико она Jила расуLа DоDуL ексклава у османском
LериLоријалном океану.

У је9ном о9 основних закључака ове књи:е, исLакнуLо: Dо9 на-
словом Умес�о е?ило@а: заш�о је ?ао Гра� (сLр. 159–166), ауLорка
DреDознаје очи:ле9ну намеру малоJројне :руDе визанLијских
архонаLа, на челу са Dосле9њим Палеолозима, 9а Dреживе, а 9а
Jи Lо DосLи:ли они су усвојили 9ва DолиLичка Dлана: у9аљавање
цара о9 Цркве и Dрокламовање је9не :ео:рафски о9ређене и „еL-
нички” хомо:ене 9ржаве. То их је неминовно 9ово9ило у сукоJ са
Цари:ра9ском DаLријаршијом и уносило је нове моменLе у иона-
ко сложен и вишезначан о9нос између цркве и 9ржаве, Lолико
важан кроз чиLаву визанLијску исLорију. Нео9лучносL 9рушLве-
не елиLе, Тоња КјусоDулу, исLиче као :лавну каракLерисLику
еDохе о којој Dише, а нео9лучносL никако није мо:ла 9а 9оDрине-
се оDсLанку живоLно у:роженом ЦарсLву.

Након Е?ило@а, моно:рафију заокружују Би�лио@рафија (сLр.
166–179), До�аци (сLр. 179–185) и Ре@ис�ар личних имена и мес�а
(сLр. 185–190). На LренуLак, Dосвећујемо, зара9 оJјашњења, Dар
речи До�ацима, у којима су уз Dо9наслов „КаLало: DолиLичко: ка-
9ра” LаJеларно Dриказане „ЛичносLи” (сLр. 179–181), „Послани-
ци” (сLр. 181–182), Οἰκείοι (сLр. 182–183), „СенаLори DрисуLни на
сино9у из 1409. :о9ине” (сLр. 183–185). Нераски9иво скоDчан са
9ру:им 9елом LексLа, Поли�ичка влас� у XV веку (сLр. 57–109), „Ка-
Lало: DолиLичко: ка9ра” Dружа веома Dре:ле9ан и корисLан Dо-
Dис личносLи са 9ворова Dосле9њих царева, који су означени
иницијалима, уз :о9ине смрLи 9осLојансLвеника, о9носно, ка9а
је 9аLум DознаL.

СвеукуDно :ле9ано, моно:рафија :рчко: визанLоло:а 9р Тоње
КјусоDулу 9оноси је9ан 9ру:ачији Dо:ле9 на завршне 9еценије
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DосLојања Ромејско: царсLва, Dо:ле9 уLемељен на 9оJром Dозна-
вању сачуваних извора и њиховој савременој инLерDреLацији и
Lумачењу. ПриориLеLно исLраживачко LежишLе сLу9ије карак-
Lерише социо-економска анализа XV века, с :лавним циљем 9а
се Dрикаже како је ромејско 9рушLво раскинуло своје везе са им-
Dеријалном Dрошлошћу и „ра9икализовало се” DолиLички. С оJ-
зиром на Lо шLо су исLоријски и економски Dо9аци XV века изра-
зиLо исDреDлеLени, ауLорка на:ласком на слику елиLе Dосле9-
ње: ромејско: сLолећа исLраживање усмерава на 9оминанLне
9рушLвене :руDе, за које смаLра 9а су и 9авале :лавни DолиLички
Dравац. Тиме она мисаоно кулминира у аLракLивној Lези 9а се
сва Lр:овина заснивала на мору, 9ок се ЦарсLво Lрансформише у
нови оJлик вла9авине и уређења: :ра9-9ржаву. Наве9еним, ау-
Lорка инсисLира 9а је сва DолиLичка Dре9сLава ра9икалне Lранс-
формације 9ржавних сLрукLура, оJлика и функционисања вла-
сLи, Dа чак и царска и9еоло:ија измешLена из Dровинција и
саJрана у Цари:ра9. Прем9а, Jројни су Dо9аци селекLивно узи-
мани у размаLрање, DосеJно ка9а се има у ви9у DрисLрасан Dри-
сLуD Dрема о9носу Цркве и 9ржаве, иако су више не:о ви9љиве
мо:ућносLи и Dоља на којима веома Lесно сарађују, шLо извори
каLе:орички DоLврђују. ИDак, велико Jо:аLсLво мисли и Dроми-
шљања, како оDшLих, Lако и 9еLаљно Dриказаних у књизи, ука-
зују на Lо 9а моно:рафија Dре9 нама заслужује DриJрано чиLање,
а њени ар:уменLи је чине незаоJилазном у 9аLој LемаLици, чак и
као Dово9 за ака9емске 9исDуLе, о9 којих се ишчекују Jројни о9-
:овори. На самом крају, али не и Dо важносLи, LреJа се ра9оваLи
чињеници 9а срDско из9авашLво, уз сLручно Dрево9илашLво, не-
:ује и заинLересовано DраLи сLремљења и сDисаLељсLво исLак-
нуLе научне вре9носLи у визанLоло:ији. 


