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1. Гробни натпис требињског жупана Грда Х1–XII века.

I

У разрушеној цркви у селу Полицама код Требиња, поди

гнутој на гробљишту и сазиданој већином од падгробних споме

шка, сачувала су нам се два драгоцена стара српска надгробна

натписа. Један жупана Прибилиа из доба „благоверног краља

Владислава“", и други жупана Грда из времена „велијега кнеза

Михошла“. Први је узидан у праг црквени, и отесане су скоро

целе две последње врсте (4 и 5), а и средина друге и треће врсте

од гажења јако јо истрвена. Издао га с фиксимилом Ћиро Тру

хелка у Гл. Зем. М. 1892 г. I, стр.31. Други, који је узидан до ол

тара, северном страном сачувао се цео. Издао га је са Фиксима

лом Стoв. Р. Делић у Гл. 3. M. XXIII (1911), стр. 486.— Оба су

недатирани, али се првом одређуједоба постанкавладомкраља Вла

дислава (1234—1243), а и другом со по именима која се спомињу, и

по палеограљским и језичним особинама, да одредити доба по

Станка. .

Натпис гласи :

BE AHИ КН631 R6/МИ6ГИ МИХОIЛИ ВЕЋMPh Ж0%

ПЛНЕ ГРЂДЊ ТРЕБЉИНСК, ИТО ЛЕТО ВИДИ 6NOS PI

КОХ БРИТЕ ЖOSIMНГЋ PITAOW\иFБ СЕ СНЂЛИ 6ГОВ

"BAlИ I Ж6H16/MOS.TRIPI MOWGTP"Б НАМНЕМЋ БРИЋ,“

БZКрејг) ТИ ДЕЛИ ЗДРМБИ.

*) Уносећи овај натпис у Записе и натписе (бр. 53), ја сам га ставио под

г. 1321—1324, мислећи на Владислава II(синаДрагутинова), јер се тада ниједан

гробни натпис у тим крајевима није нашао старији од четврте четвртине ХIV

века. Али сада, после натписа бана Кулина и овог Грдовог, и зато што Влади

слав II није био никако у овим крајевима, то исправљам и стављам га под г.

1234—1243 за време Бладислава I (сина Стевана Првовенчаног). Место у „Пољи

цима“ (како је у Гл. Зем М. 1892. I, стр. 31) ваља ставити Полицама.

4) Испред и иза К као да је било још по једно слово; можда: RPllИЋ

И БОК6.

*) Остаци слова не личе на њ.
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Грдов натпис има палеографских и језичких особина које се

не налазе ни у једном другом Босанско-херцеговачком натпису,

и које га временом нссумњиво издвајају од осталих и стављају

— од до сад познатих на прво место.

1. Поред и он има и 1, које је по средине превучено малом

хоризонталном цртом и пише се свуда, без обзира на гласове

који су око њега. Оно долази пет пута (и једном у њи), а н долази

једанаест пута.

2. Увек пише ov, a никако 8.

3. полугласи - и к, који су се у српском од најстаријих вре

мена изједначили, и од краја ХII века пишу се са њ, овде се пишу

са тi (и у њи). Ово има само још у натпису бана Кулина (пре 1204

г., Гл. 3. M. 1898, 617). У овоме се са ова два натписа слажу гла

гољски Гршковићсви одломци апостола за које Јагић вели да

су писани у овим крајевима, и то пре краја ХII век (Starine ХХVI,

и тако имамо за ову особину српске глагољице паралелу и у ћи

рилици.

4. Још једну паралелу са Гршковићевим одломцима имамо

у овоме натпису у заменивању су м. Eb : кљuprk м. ovupk (у Гр

шковића каткшник и кљ шоужа), где је писац, хотећи да пише

по књишки, „претерао".

5. Тип слова у овом натпису, више него и у једном другом

Босанско-херцеговачком резаном писму, одговара стилу слова у

књигама. Слова нису деформисана (сем к које не одговара типу

слова у књигама), што ја такође приписујем старини: број људи

који је писао био је још мали, и није писао свако и којекако.

Према свему овоме натпис не може бити млађи од ХII века,

до пред крај. За даље помицање у старину Филолошких знакова

нема, јер уопште немамо споменика писаних српским језиком,

који би даље у старину ишли.

Љуб. Стојановић.

||

Велики кнез Михаило на горњем требињском натпису (бос.

Гласник 23 (1911) 486, 549) живио је око г. 1180, као пошљедњи

потомак старих дукљанских кнезова, од куће краља Бодина (види

моју Срп. историју 1, 266, превод Радонићев 1,254; Staat u. Ge

sellsch. in m. a. Serbien 1, 12 биљ. 1). To је већ добро истакао д-р

Владимир Ћоровић у бос. Гласнику 1911, 549—550.
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Има једно недатирано писмо архиспископа Барскога Григо

рија, писан једному канонику у Спљет, у којем се тужи, како је

Бар узнемираван „a magno jupano" (Немање); могао би помоћи

Knesius Michahel, који се много брино за цркву Диоклстанску, али

он је сада много „аф арипсulis molestatus“; ови стричеви биће браћа

Немања, Срaцимир и Мирослав. Листина је издана код Кукуље

вића, Сod. dipl. 2, 115; код Смичикласа, Сod. dipl. 2, 170 испало је

оно место о „avunculi", цели редак! Осим тога има је листина Ми

хаилове женс Десиcлаве од 20 августa 1189 у Дубровнику : ego

соmitissa Desislauj (sic), magni comitis Michaelis ихor", из дана од Ву

четића у Срђу 5 (1906), 54–55. Дошла је у Дубровник са архие

пископом барским Григоријем, који је посло тога остао у Задру,

не враћајући се у Бар, са жупанима Чрнехом и Црепуном, казна

цем Грдомилом и др., види се, бежећи испред Немање. Штета што

недостаје крај љетописа попа Дукљанина; тко зна, није ли била

његова књига, са чудноватом генеалогијом од готскога краља То

тиле до малих кнезова зетских 12 века, баш писана за ово по

сљедње мале господаре требињске и зетске. Натпис је занимљив

још и због тога што се види да су жупани онда били насљедне

мало династије: жупан Грд требињски и брат му жупан Радомир.

К. Јиречек.

2. Откуда погрешна година крунисања Душанова

у Копорињском родослову?

У неким нашим родословима није година крунисања Душа

вовог за цара уопште забележена (н. п. Споменик 3, 100, 103 105,

а у некима је она забележена, и то тачно (н. п. Врхобрезнички,

Споменик 3, 98: Прћвисокл же и благочњстивши Стељан, цар.

прњBILI роди се вњлihто -5Wк, и блв. кралнемЋ, таже достигњ грњчскле

земле и сiко повиноувЋ, постаклатк, с књ. нsн цАрнш. књ. ArkТо

zesvнд (Е 1346; Споменик 3,98; исп. и 149, 154 и Гласник 53, 64).

Али у Копорињском родослову пише: Прћвњисокњt же и бла

гочњстивњи Стефант, царњ прњви роди се в, лkто њwк, и блстњ кра

лнемЋ, таже достигњ грњчскле землке и сико повиноувЋ, постлк

линт се књ нен царш кљ л'кто гаwнs(= 1348; Památky, 54.).

Као што се види, текст је у оба родослова исти. само је раз

лика у години Душановог крунисања: док Врхобрезнички има
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