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ПРИЛОЗИ.

1.

О темниЬком

натпису.

Г. Лэуб. CrojaHOBnb je у npeoj кн>изи ]ужнословенског Фило
лога описао ]ел,ан натпис на плочи, по н>еговом мишл>ен>у из 10— 11
века. Г. GrojaHoBHh je подробно испитао и описао палеографске и
je3H4«e особине у овом важном натпису. Узгред je Г. Становий
напоменуо да он мисли „да je ова плоча била узидана у олтару
на часно] трапези, и да су под н>ом биле мошти десеторице севастиских мученика ко]и се у натпису HMeHyjy".
Да je ова илоча била узидана у 4acnoj трапези, као што то
претпоставл>а г. Становий, врло je вероватно, али да су под н>ом
биле мошти севастиских мученика, то je вен ман>е вероватно, jep
je тешко претпоставити да би у тако рано доба неко имао и ин
тереса и могувности да кости севастиских мученика преноси у наше
земл>е, и то у \ецно незнатно место. Зашто су на темнивко} плочи
урезана имена севастиских мученика може се протумачити и на
други начин.
У 20 кн>изи часописа Recueil des travaux relatifs à la philologie
et à l'archéologie égyptienne et assyrienne (1898) o6jaBHo je Syace
три коптиска натписа код Фараса у Нуби]и, Kojn су найени у \ецно\
хришканско} иркви. Поводом o6jaee тих натписа написао je у 21 кн>изи
поменутог часописа (1899, 133-6) Richard Pitschman расправу, у
Kojoj je показао како се у тим натписима налази une longue série
de noms de martyrs chrétiens, a y jeflHOM од н>их посебно une partie du
catalogue des 40 martyrs de Sébastie, ville d'Arménie. Пичман мисли
да je вероватно, да су та имена неколицине од 40 севастиских му
ченика урезана од jeднor Хришнанина qui aurait voulu donner aux
croyants un moyen de se défendre des reptiles nuisibles. Од 10 имена
темниЬког натписа — 7 се налазе и у ономе из Фараса.
Пичман истиче да коптиска црква четрдесеторици севасти
ских мученика „а consacré un culte spécial" и да „l'emploi qu'on fai
sait des noms de ces martyrs à des usages magiques paraît avoir été
très répandu dans l'Egypte chrétienne."
Према томе, вероватно je да je o6n4aj употребе имена четрдесеторице севастиских мученика дошао и у наше Kpajeee, као што се
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види, врло рано, и то као магичка формула. Том цил>у je свакако
требало да послужи и темниЬки натпис.
N. Bonwetsch je у збирци Studien zur Geschichte der Theologie
und Kirche I, 80—4 у студии о тестаменту четрдесеторице севастиских
мученика oÖjaBHo читири каталога са именима тих мученика. Ред
н>ихових имена у тим каталозима Hwje исти. Ja немам при руци ту
Бонвечову расправу, али би занимл>иво било констатовати, да ли се
и са kojhm од тих каталога слаже ред имена у темниЬком натпису.
Сш. CtUaHojeeuk.

2.

Траг ]'едно|' Вуково]'
песми

у

народно]

юъижевности

У neToj кн>изи Вукових
су различие женске njecMe",
под 6pojeM 522, налази се и
кове збирке С. H. FljeCMe из

женско]

16 века.

Српских Народних IljecaMa, „у Kojoj
на стряни 392 у државном издажу,
ова песмица. унета из штампане ВуХерцеговине:

Шта je оно славиЬу?
Славу], слаткн разговоре!
Што HHje чути п]есне TBOje?50)
Не чудим се све ни теби,
Befc се чудим Toj даници,
Што те Tajii у тамници.
У тамници, у травици,
У зелено] дубравици !
Да народна песма ова HHje сачувана у првобитно} форми,
floöpoj и CMHcaoHoj, види се одмах веЬ и по пометености у садржини H>enoj. Чудити се даници што onaeyja Kpnje у тамници у ду
бравици, join иде; али откуда де га Kpnje у шравици?
На давнину, од Koje путу]уЬи доспе из Херцеговине у Вукову
збирку, могла би упуЬивати и старичска форма : щесна, примл>ена,
додуше, вей и у народски говор, по коме je и Вук прво издание
CBoje збирке назвао: ГЦеснарица.
06jamft>eH>a пак, и за садржину и за старину, добива ова
песмица кад je упоредимо са „П|есанцом штурку" дум-Мавра Чав4uha ВетраниЬа (Stari Pisci Hrvatski, knj. Ill):
г>0) Припев уза сваку врсту.

