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РЕЧ О АКАДЕМИКУ БОЖИДАРУ ФЕРЈАНЧИЋУ

Са мучним осећањем неверице и туге пишем ове редове о Божидару

Ферјанчићу, професору, академику, а изнад свега постојаном и честитом чо-

веку. У једном делу мог живота, када сам службовао на Филозофском факул-

тету у Београду, срели су се наши путеви у готово истоветним токовима — од

доцента 1960. године па до пензионисања 1994. године. Оба смо бирани за

управнике својих одељења, он за историју, ја за историју уметности, подудара

се и наша научна каријера у САНУ, у коју је Божидар Ферјанчић изабран

1978. године за дописног, а 1988. године за редовног члана. У тим дугим годи-

нама, испуњеним многим стрепњама и искушењима, све до најновијег страда-

ња српског народа Божидар Ферјанчић је откривао све своје раскошне врлине

не само као научник, већ и као бескомпромисни заступник људског достојан-

ства, као човек који успешно брани целовитост своје личности и штити своја

грађанска начела. Памтим га као поузданог пријатеља, са мелемним осмејком

и смислом не само за учена научна питања, већ и за сасвим обичне људске ра-

дости као што је спорт, а посебно љубав према оперској музици. Сећам се да

је до ситница познавао оперски репертоар, певаче наше и стране, зналачки

разликујући њихове интерпретаторске способности, боју гласа, глумачку изра-

жајност. Од студентских дана Ферјанчић је био највернији љубитељ опере,

пратећи своје омиљене певаче са стајања на последњој галерији.

О научним врлинама академика Божидара Ферјанчића изговорене су

већ давно многе похвале, тако да се с правом истиче и као први наследник

београдске византолошке школе Георгија Острогорског и на Филозофском

факултету и у Византолошком институту САНУ, у којем је био дугогоди-

шњи директор и одговорни уредник чувеног Зборника радова, часописа ко-

јем је, и после првог уредника и оснивача академика Острогорског, сачувао

високи међународни углед. Као генерални секретар САНУ, памтићу Божида-

ра Ферјанчића као дисциплинованог и марљивог сарадника који је, на један

тихи начин, увек извршавао све послове које му је поверавала САНУ.

Из свих тих разлога, прерани одлазак академика Божидара Ферјанчића

представља губитак не само за ужу српску науку, већ и за ширу породицу

светских византолога. Све што је радио и како је живео, остаће упамћено као

пример научног и људског поштења и духовног склада, а то су врлине које

баш данас, у свету померених и изгубљених вредности, блистају својом ста-

ринском али непомућеном лепотом.

Академик Дејан Медаковић, председник САНУ
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Њ(е а~е аЧр1отаПцие дугапИпе, ЗРВИ 10 (1967) 251-296

КарроПз етге Сгесз е1 ЕаНпз аргез 1204, ЗРВИ 10 (1967) 171-176

Деспот Андроник Палеолог у Солуну (пезро( АпЈготкоз Ра1аш1о§оз т Тћез-

за1отк1), Зборник Филозофског факултета Х-1 (1968) 227-235

М. Апсћееу, 1.е сћгузоћиПе с!е Уа1оресН е1 1е5 ргоћ1етеб с1и сћоН ћи1§аге, боЛа

1965, В2 61 (1968) 318-322 (приказ)

Севастократори у Византији (1^ез зедаз(окга(огз а Вугапсе), ЗРВИ 1 1 (1968)

141-192

1Ј. V. Вобсћ, Ка15ег Апс1готко5 III. Ра1ак)1о§05, Ат51егс1ат 1965, Ји§051оуепбк1

151опЈ5к1 6а5ор15 3-4 (1968) 159-162 (приказ)

Сирмијум у доба Византије, у: Сремска Митровица, Сремска Митровица

1969, 33-58

Апанажни посед кесара Јована Рогерија (^арапа^е Аи сезаге Јеап Ко§ег),

ЗРВИ 12 (1970) 193-201

I. Каућаио", 1.е §оиуегпетеМ е1 Гас1гшш51гаПоп сеМга1е с!е Гетрпе ћугаМт 50-

и5 1е5 ргепнегб Ра1ео1оеие5 (1258-1354), Рат 1968, В2 63 (1970) 106-1 10

(приказ)

Севастократори и кесари у Српском царству (1^ез зедаз(окга(огз е( 1ез сезагз

а"апз ГЕтрГге Зегде), Зборник Филозофског факултета XI- 1 (1970)

255-269

Р. 061§ег - Ј. Кагауаппорои1о5, ВугапНшбсће 1Јгкипс1еп1ећге I, Мипсћеп 1968,

В2 63 (1970) 329-334 (приказ)
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Визаншијски извори за исшорију народа Југославије IV (РоМез бугапПт Ш-

зХопат рортогит Ји%оз1ауШе зресХаМез, Хотиз IV), Београд 1970,

173-252

Ј. \У. Вагкег, Мапие1 II Ра1аео1о§об (1391-1425). А бшау ш 1_а1е ВугаШше б1а-

1езтапбћ1р, Ие\у Вгипб^шк 1969, Јаћгђисћег гиг ОебсћшћШ Об1еигораб 18,

4 (1971) 611-612 (приказ)

Крушевац и околина до 1371. године (Ла \Ше Ае Кгизеуас е1 зез епчхгопз ји-

зди'а Гап 1371), Крушевац кроз векове, Зборник реферата са Симпозију-

ма „Шест векова Крушевца", 4-9. октобра 1971, Крушевац 1972, 3-8

Још једном о почецима титуле деспота (пе поуеаи зиг 1ез АедиХз Аи Шге Је

ЛезроХе), ЗРВИ 14-15 (1973) 45-53

Београд од почетка сеобе народа до досељења Словена (375-602), Историја

Београда I, Београд 1974, 105-113 + табл. (1)

Михаило IX Палеолог (1277-1320) (МкНае! IX Ра1аш1о§оз 1277-1320), Збор-

ник Филозофског факултета XII- 1 (1974) 333-356

Тесалија у XIII и XIV веку (1-а ТИеззаПе аих Х1Н'ете е1 Х1Уете зГес1ез), Београд

1974

Владарска идеологија у српској дипломатици после пропасти Царства

(1371), (1,'Шео1о§1е Аи зоичегат Дапз 1а Шр1отаПцие зегде аргез 1а гшпе

Ае 1'етрГге), О кнезу Лазару, Београд 1975, 139-150

1_ј. Макбшоуш, УЈгапИјбка ргоутсџзка иргауа и доћа Ра1ео1о§а, Вео§гас1

1972, В2 68 (1975) 423-428 (приказ)

Међусобни сукоби последњих Палеолога (1425-1449) (Г-ез 1иХХез тХезПпез еп-

1ге 1ез (Јегтегз Ра1ео1о§иез, 1425-1449), ЗРВИ 16 (1975) 131-160

Поседи припадника рода Палеолога (Роззезшпз с1ез тетдгез Ае 1а /атШе Аез

Ра1ео1о%иез), ЗРВИ 17 (1976) 127-164

КауоппетепХ а"е 1а сиНиге е1 Ле 1а пуШзаНоп дугаМтез аргез 1204, XV Соп-

^гез 1п1егпаиопа1 сГешсЈез ћугапппез, IV. Репбе, рћПоборћЈе, ћ1б1опе с!еб

1дееб, А1ћепеб 1976, 3-12

А. 1.аши-Тћотас1ак1б, РеабаШ боаегу т те 1^а1е ВугаШте Етрне. А боаа1

апс! Оето§гарћ1С бшду, РппсеШп 1977, 1бШпјзк1 §1абшк 1-2 (1978)

154-157 (приказ)

Академик Георгије Острогорски у светској византологији (Сеог%ез Оз(го-

%огзкЈј е1 1а ду2аМто1о§1е ШегпаИопа1е), ЗРВИ 18 (1978) 269-271

Структура 30. главе списа пе аАтШзХгапЈо шрегш (ТНе ЗхгисХиге о/СНар1ег

30 о/1Не ТгеаИзе Бе аШтзХгаппо јтрепо), ЗРВИ 18 (1978) 67-80

Аутокефалност Српске цркее и Охридска архиепископија (1,'аиХосерИаИе Је

Ге§Изе зегде е1 ГагсИеуесНе а"ОИпаг), Сава Немањић — свети Сава. Исто-

рија и предање, Београд 1979, 65-72
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Солунски цар Манојло Анђео (1230-1237) (ТНе ТНез&а1омсап Етрегог Мапие1

Ап§е1из 1230-1237), Зборник Филозофског факултета Х1У-1 (1979)

93-101

Поседи византијских провинцијских манастира у градовима (Оотатез Аез

топазГегез ргоушааих оугапИпез еп уШез), ЗРВИ 19 (1980) 209-250

Вести Димитрија Хоматијана о „ власти " Другувита, са Ф. Баришићем (1п-

/огтаИопз Ае ОетеМиз СИотаИапоз зиг 1е "рои\о\г а"е8 Огои§оиШа1",

ауес Р. Вагшс), ЗРВИ 20 (1981) 41-58

Одбрана Немањиног наслеђа — Србија постаје краљевина, Историја српског

народа I, Београд 1981, 297-314

Освајачка политика краља Душана, Историја српског народа I, Београд

1981,511-523

Византијски печат из Сирмијума (А ВугаМте 5еа1 /гот 51гтшт), ЗРВИ 21

(1982) 47-52

Оие1цие8 з^пфсапопз Аи то1 з(гаИо(е Дапз 1ез сНаПез а"е оаззе Вугапсе, ЗРВИ

22 (1983) 59-117

Вести Кратких хроника о српској средњовековној историји (1п/огтаИопз 5иг

ГћШ01ге теЛ1е\а1е зегде Аапз 1ез сИготциез оге\ез), Глас САНУ

СССХХХУШ (1983) 154-173

Оглед о парохијском свештенству у позној Византији (Оп (Не РапзН С1ег§у

ш 1а1е ВугаМшт), ЗРВИ 22 (1983) 59-117

1пуазшпз е( тзШГаИоп а"ез 51ауез Аапз 1ез Ва1капз, УШез е1 реир1етеп1 дапз

ГШупсит ргошћугапНп, Со11ес1шп де ГЕсо1е 1гапса1зе де ЈАоте 77, Коте

1984, 85-109

Повеље севастократора и кесара (ТНе СНаНегз о/ 5едаз(окга1огз апа" Сеа-

загз), ЗРВИ 23 (1984) 105-118

В1гаМо1о§Гја и ЗгМјг, ЕпсЈк1оредца Ји§051аУ1Је I, 2а§геђ 1985, 752-754

Севаст и протосеваст Прибо (5едаз1е апа" рго(езедаз(е Рпко), Зборник Фи-

лозофског факултета XV- 1 (1985) 91-96

Византијски извори за историју народа Југославије VI (РоМез кугаМШ М-

зСогшт рориЊгит Ји%оз1ауше зресШМез, сотиз VI), Београд 1986,

224-306, 354-575

1,ез еСаСз е1 1ез гарогСз Шегпапопаих аргез 1204, Тће 171ћ 1шегпа1шпа1 Вугап1ј-

пе СошЈгезб, Мајог Рарегз, 3-8 Аи§и51 1986, ^акћт^Шп 1986, 639-668

Племство у епирској држави прве половине XIII века (1204-1261), (/,а по-

Меззе а"ЕрГге Дапз 1а ргетГеге тоШе а"и ХШете зГес1е, 1204-1261), Глас

САНУ СССГХ1У (1986) 133-178

Савладарство у доба Палеолога (/,а со-зои\ега1пе(е зоиз 1ез Ра1ео1о§иез), ЗРВИ

24-25 (1986) 307-384

Византинци у Србији прве половине XV века (1,ез ВугапИпез еп 5егоге АигаМ

1а ргетГеге тоШе с1и ХУ'ете зГеск), ЗРВИ 26 (1987) 173-215
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Иван Дујчев (1907-1986), Годишњак САНУ ХСШ (1986), Београд 1987,

535-536 (некролог)

О. Сћг. боиНз, Тће бегћз апа" Вугашшт <1ипп§ 1ће К.е1§п оГТзаг б1ерћеп Ои§ап

1331-1355 ап<1 ћ1б биссезогз, ^азћш^оп 1984, В2 80 (1987) 101-103

(критика)

Албанци у византијским изворима (1е5 АЊапа\з а"апз 1ез зоигсез дугаМтез),

Илири и Албанци, Београд 1988, 285-302, 303-322

Србија и византијски свет у првој половини XIII века (1204-1261) (1,а 5егд\е

е( 1е топАе дугаМт АигаМ 1а ргетхеге тоШе а"и Х1Нете з\ес!е), ЗРВИ

27-28 (1989) 103-148

Пол Лемерл (1903-1989), Годишњак САНУ ХСУ1 (1989), Београд 1990,

561-563

Архиепископ Данило II и Византија (^агсћехе^ие папИо II е1 Вугапсе), Архи-

епископ Данило II и његово доба, Београд 1991, 7-18

Далмација у спису Ие апт\Мз1гапАо \трег\о (Ј-а Оа1таИе а"апз Ие А&т\т-

тгапАо 1трег\о — зоигсез е1 с\гси1апоп Дез т/огтаНопз), ЗРВИ 29-30

(1991) 9-21

Света Гора и епирски Анђели (1,е МоМ А1ћоз е1 1ез Ап%ез а"ЕрГге), Хиландар-

ски зборник 8 (1991) 19-35

Манастирски људи у византијском и српском граду (1^ез %епз ге!е\ам Јез то-

пазГегез Дапз 1а х\11е ВугаМте е1 5егде), Социјална структура српских

градских насеља ХИ-ХУШ век, Београд - Смедерево 1992, 51-65

Сточарство на поседима светогорских манастира у средњем веку (СаШе

Ка\зт§ оп 1Ие ЕзШез о/ 1ће АтопИе Мопаз1ег\ез т 1ће М\ДА1е А§ез), ЗРВИ

32 (1993) 35-127

Георгије Острогорски, 1902-1976 (Сеог%е Оз1го%огзку, 1902-1976), Глас

САНУ СССЦСХИ (1993) 57-95

Византијски и српски Сер у XIV столећу (ВугаМте апА 5егд\ап Зеггез т (ће

Х1У<Н Семигу), Београд 1994

Дионисиос Закитинос, 1905-1993, Годишњак САНУ С (1993), Београд 1994,

479-499

Проблем византијског наслеђа у северозападној Србији (РгодГетез Ае Гћеп-

1а§е дугапИп еп 5егд\е де погЛ-оиез(), Ваљево — постанак и успон град-

ског средишта, Београд - Ваљево 1994, 49-58

Просопографска белешка о Теодору I Анђелу (Ио1е ргозоро%гарћ'\цие зиг Тће-

оДоге I Ап§е), Зборник Филозофског факултета 18-А (1994) 101-108

Стефан Душан и српска властела у делу Јована Кантакузина (5(е/ап пизап

е1 1ез зе\%пеигз зегдез папз Гоеиуге а"е Јеап СаМасихепе), ЗРВИ 33 (1994)

177-194
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УаапНја I ТигсГ и угепге Козоузке Шке, са Љ. Максимовићем (Вугапсе е( 1ез

Тигсз аи 1етрз а"е 1а оа(аШе Ае Коззоуо, ауес Цј. Макбшоујс), Годишник

на Софиискил Университет Св. Климент Охридски 86, 5 (1995) 27-40

Византија у делу Стојана Новаковића (ВугапИит т 1ће 1Уогкз о/ 8(ојап N0-

уакоујс), Стојан Новаковић — личност и дело, научни скуп поводом

150-годишњице рођења, Београд 1995, 239-248

Света Гора Атонска и Латини, Казивања о Светој Гори, Београд 1995,

66-80

Византијски василевс и Турци од Косова до Ангоре (1389-1402) (Вугапппе

ВазИеиз апа" 1ће Тигкз /гот Коззоуо (о Ап%ога, 1389-1402), Глас САНУ

СССГХХУШ (1996) 99-129

Долазак Хрвата и Срба на Балканско полуострво — осврт на ноеа тумаче-

ња (1.'агг1Уее Аез Сгоа1ез е1 4ез Бегбез а"апз 1а рептзи1е оа1катцие — оо-

зетаИопз зиг поиуеИез Шегрге(аНопз), ЗРВИ 35 (1996) 117-154

Василије I и обнова византијске власти у IX веку (ВазИе 1ег е1 1а гезШигаИоп

Ли рои\о!г бугаппп аи 1Хете зГес1е), ЗРВИ 36 (1997) 9-30

Ласкарис Михаило, Енциклопедија српске историографије, Београд 1997,

461-462

Острогорски Георгије Александрович, Енциклопедија српске историографи-

је, Београд 1997, 548-550

Ферлуга Јадран, Енциклопедија српске историографије, Београд 1997,

694-695

Византија према Српском царству (Вугапсе е( 1'Етр1ге зегбе), Глас САНУ

ССОЈСХХГУ (1998) 155-171

Свети Сава и Србија између Епира и Никеје, са Љ. Максимовићем (5/ 5ауа

апА 5егоЈа беГн/ееп Ерггоз апА Њсаеа, \\чт 1_ј. МакбЈпктс), Свети Сава у

српској историји и традицији, Београд 1998, 13-25

Хиландар и Византија, Манастир Хиландар, Београд 1998, 49-62

Срђан Пириватрић
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УДК 949.5.01(093.33):342.365(091=773):877.3-54.091

НИНОСЛАВА РАДОШЕВИЋ

СМЕЊИВАЊЕ НА ПРЕСТОЛУ У ГРЧКИМ

ЦАРСКИМ ГОВОРИМА IV ВЕКА

Сукцесија на престолу није била регулисана византијским законодавством.

Дворска реторика одражава оба главна приступа овом проблему — избор најбољег

али и право на престо на основу династичког легитимитета. У оба случаја, врховна

одлука била је у божјој руци.

У византијском законодавству сукцесија на престолу никад није била

регулисана нити је икад принцип династичког легитимитета био формално

утврђен.1 У вишевековној пракси Царства цареви су долазили на власт било

формалним избором војске, сената и представника народа, било успешном

узурпацијом, било наслеђивањем у оквиру једне породице. Нормална тен-

денција да владар обезбеди власт својим природним наследницима била је

свакако најјача. Тако је и само трајање Византије омеђено двема династијама

— оном последњом, породице Палеолога, која је најдуже трајала, готово чи-

тава два века, и оном првом, коју је отпочео оснивач Источног царства, Кон-

стантин Велики.

Као да се у IV веку могу распознати сви модели сукцесије. Чињеница је

да — поред личних државничких способности и несумњивих каснијих успе-

ха, Константин свој високи положај првобитно дугује свом оцу, односно ње-

говим верним трупама. Династичко право Константинових синова било је

потврђено крвопролићем готово свих мушких чланова шире породице, јер се

очигледно некоме, војсци или самим синовима, овакав поступак чинио неоп-

ходним. Јулијан је уз помоћ својих трупа извршио преврат, и само је Кон-

станцијева изненадна смрт спречила грађански рат. Јовијана, и веома брзо

потом Валентинијана I, изабрала је војска, док је сам Валентинијан за своје

1 Ј. В. Вигу, Тће СопбШиПоп оГ 1ће 1,а1ег Котап Етрјге, Сатопс1ј>е 1910; Раи1у$ Кеа1-

епсус1ораше аег с1а$$1$сћеп А1(епит$\У1$$сп$сћаГ(. 44 На1ћђапа, 5(ш1ј>ап 1954, $. V. рппсер$ (/..

Шскел); Е. Христофилопулу, ЕкА.отгг|, ауаубрешпс, каг атгуи; тои [Зи^аупуои аитократорос,,

Атина 1956; Н. О. Веск, бепа! и. Уо1к уоп К.оп$(ап(шоре1. Ргоо1сте дег ћугапПгшсћеп УегГа$-

$ипв$§е$сћјсћ(е, Мипсћеп 1966; О. Оа%гоп, ^Етрјге готаш <1'Ог1еп( аи 1Уе $јес1е с( 1е$ (гаш(тп$

роН(јцис$ Је 1 Г1е11еп1$те. ^е (стоЈ{та(;е де Тћетј$(10$, ТМ 3 (1968) 65 $ц^.; Љт, Етрсгеиг е(

рге(ге. Е(иЈе $иг 1е "се$агорарј$те" ћугап(јп, Рагј$ 1996, 31 $цц.
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савладаре бирао у оквиру своје породице, одмах по сопственом проглашењу,

рођеног брата Валенса а касније сина Грацијана. Његовог недораслог сина

Валентинијана II прогласила је војска после његове смрти уз накнадну сагла-

сност постојећих царева (Валенса и Грацијана).2 Проглашење последњег ца-

ра Римског царства пре коначне поделе, Теодосија I, представља модел бли-

зак тетрархијском — цар на власти именује себи савладара одлучивши се за

способног војсковођу изван своје породице.

Како се у царским говорима IV века, политичким манифестима тога

времена али уједно и списима у којима се таложе трајније идеје о свим видо-

вима царске идеологије, одражавају ове бројне варијанте различитих модела

сукцесије? Покушаћемо да одговоримо на ово питање листајући похвална

слова која су епископ палестинске Цезареје Евсевије, будући цар Јулијан и

ретори од заната Либаније и Темистије упућивали у разним свечаним прили-

кама низу царева од Константина I до Теодосија I.3

Хришћанско царство IV века, у доба уочљивих епохалних промена са

многобројним дубоким историјским импликацијама, израсло је из тетрархиј-

ског система у коме су принципи римске републике формално и даље траја-

ли. На идеолошком плану свест о цару који влада захваљујући заједничкој

вољи сената, војске и народа преплиће се са представом о владару као

божјем изабранику и његовом представнику на земљи. У слику се увлаче и

елементи реалности тога времена — династичке тенденције, велика улога

војске, преврати и крвопролића. Сви ови фактори у датом тренутку у овом

превасходно пропагандистичком жанру морали су добити своје оправдање

или бити приказани у посебном светлу.

Родоначелник прве хришћанске династије, отац Константина Великог,

Констанције Хлор, један од тетрарха, у Евсевијевом говору састављеном за

Константинова живота не игра никакву улогу, павши потпуно у засенак свог

великог сина. Већ у време владе Константинових синова Либаније и Јулијан

придају извесну важност њиховом деди у формирању идеје о породичном ле-

гитимитету. За своје узвишено достојанство Хлор је имао да захвали најста-

ријем августу, Диоклецијану, који му је „дао део царевине", „пружио му

власт". Додуше, као и Максимијан, његов старији колега а таст Константина

Великог, сматран је достојним владања због своје врлине (Ји1. I, 5; III, 2). Ли-

баније му приписује важну улогу онога који је власт над Царством стекао за

своју породицу. Царство је постало породично власништво, огкпсс (1лћ. Ог.

2 СГ. М. МШп, УакпПшеп II — 1трета1ог 1с§11јте дес1агаП15?, МеЈат>е5 дги51о1ге ес1 сГерЈ-

(Јгаргме оГГеПв а Рапои1а Рараго§1ои, Вео§гад 1997, 117-124.

3 Еизеђп ОгаПо с1е 1аисИои$ Соп51апПш (ТпсеппаПа), Еивеђшб \^егке I, ед. I. А. НеИсе!, 1*е\-

ргЈе 1902. Евсевијев јубиларни говор сачињавају у ствари двс беседе, једна одржана у Царигра-

ду 336. године у царсвом присуству (IX 1-Х) и друга претходне године над Христовим гробом

у Јерусалиму (8С 11-18). СГ. Н. А. Огаке, 1п Ргајхе оГ Соп5(апПпе. А Н151опса1 ЗШду апд

Тгап51аП'оп оГЕи5сђш5'Тпсеша1 Ога1тп5, Вегке1еу — 1,05 Апј>е1е5 1976. Уђапп Орега, IV, гес. А.

Роепсег, 1лр51ае, Ог. 59; иђаши5, Зе1ес1ед \Уогк5 I, ес1. А. Р. Шгтап, 1д)пс!оп — Сатћпд^е,

Ма55. 1969, 1-98. ЈиПапо5, Оеиугев сотрГ, I, 1, ед. Ј. ВШег, Рап5 1932; Тпет151Ј1 Ога11опе5 I, сд.

С. Оокпеу, 1л:ЈргЈ2 1965. Уп. Н. Радошевић, Подела власти у грчким царским говорима IV века,

ЗРВИ 34 (1995) 7 сл.
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59, 13). Поред тога, свој високи положај он је искористио да међу својим си-

новима изабере оног који ће бити најбољи чувар Царства (1лћ. Ог. 59, 17).

Приклонивши се божјој вољи, одредио је свог сина Константина за августа, а

истовремено се постарао да својим ауторитетом осталим синовима наметне

свој избор (тгју т)о-их1ссу еке1уоц елиа^а^).4 Пошто је одлуком очевом и из-

бором војске (Ји1 I, 6, екЕ1Уо\) тт| крШЕ1 ка1 тсоу атратолебшу алаутшу тг|

ут|срш) постао цар, Константин је добио подршку по градовима и по селима

целокупног становништва (тб лА.г)8о<;) жељног да он њиме влада. Ослободио

је од тираније остале делове Царства и припојио их делу који му је припадао

(тт|у лроат|ко\)оау агпф цо1рау) после очеве смрти 306. године.

Наследивши од тетрархије царство огромне територије, био је принуђен

да преузме од претходне владавине и установљену административну поделу.

Увођење савладара у власт наметнуто реалним околностима у којима је било

неопходно умножавање државне контроле истовремено је указивало и на

сукцесију у случају смрти главног цара који је своју власт делио. Константин

је преузео од својих претходника систем постављања цезара. Али су за раз-

лику од тетрархијског времена цезари, практично потенцијални наследници

престола, били чланови најуже цареве породице а не колеге истакнуте по

сопственим заслугама.5

Мада је Константиново постепено произвођење синова и једног нећака

за цезаре Евсевије углавном приказао у функцији послушног четворопрега

који извршава науме увек будног врховног цара Хелиоса, можемо код цеза-

рејског епископа понегде препознати алузије на династичку политику Кон-

стантинову усмерену ка непосредној будућности.6 Крст који се Константину

показао на небу није само симбол хришћанске монархије и победе над не-

пријатељима него и знак који је обезбеђивао трајање његовој династији уве-

ћавајући његову породицу, учвршћујући кроз дуги низ година његов престо

и „похрањујући плодове врлине добрим синовима, његовоме роду и њихо-

вим наследницама".7 Синови који олакшавају оцу тешко бреме царевања, као

да обећавају и продужетак онога што је отац отпочео. Међутим, с друге стра-

не се стиче утисак да кад Евсевије говори о синовима Константиновим од

Бога постављеним да учествују у заједништву царског престола (IX III, 1),

он подразумева само, у служби политичког тренутка, једну од манифестаци-

ја Константинове власти без неког указивања којим ће правцем ићи бу-

4 Са Максимијановом поћерком Констанције Хлор је имао тројицу сииова и три ћерке —

КЕ, со1. 2149. Занимљиво је овде споменути податак који Дагрон наводи из једног житија ико-

ноборског времена где се син кога је Констанције Хлор имао са ћерком свог старијег колеге те-

трарха супротставља Константину Великом, рођеном док је Констанције био приватно лице и

то са женом ниског порекла и готово са улице — па^гоп, Етрегеиг е1 ргегге, 62 Ради се сва-

како о једном од аргумената из антиконстантиновске традиције која се од н>ему савремених

паганских писаца пренела и у један део хришћанске литературе.

5 А. Н. М. Јопе$, Тће 1-а1ег Котап ЕтрЈге, ОхГого" 1964, I, 322.

6 Ј. 51гаик, Уот Неггбсћепс1еа1 т <1ег 8ра1ашлке, 5гиН§аг1 1 939, 53 $ц.

7 IX IX, 18: лсиочу ауавоГс, кса аитоО 7еуе1, бгабохаТс, те тошгоу тоис, тт^ ареттјс, карлоис,

тарлеиби.ЕУОУ.
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дућност. Коме је заправо Константин намеравао да остави свој престо — не

може се са сигурношћу рећи. Да ли само једном од својих синова, да би се

наставио облик владавине за који се тешко изборио,8 или целом „четворо-

прегу", богомданој „младој влади у цвету", што би значило враћање на об-

лик тетрархије који је са успехом сам укинуо и на територијалну поделу Цар-

ства које је тријумфално ујединио.9

У време кад је долазак Константинових синова на престо био свршен

чин, и кад су, после смрти најстаријег, двојица преосталих делили царство,

Либаније упадљиво инсистира на династичкој заснованости њихове власти.

„Јер се нису, избацивши власнике, домогли туђег наследства нити су пак

удварајући се гомили купили достојанство као неки пијачни товар, него као

што појединци наслеђују очинску и дедовску имовину позвани на то зако-

ном, тако и овима царевина припада одозго, на основу права треће генераци-

је."10 На исто право се позива и Темистије (ек тр1уоу1ас, РаочАлкту;, Тћет.

Ог. 1, 2ћ).

Неколико година доцније, кад је од Константинових синова Констанци-

је остао сам на кормилу државе, његов панегиричар и рођак Јулијан подвла-

чи очеву предилекцију према овом средњем сину, коме је поверио власт и

надзор над браћом (оо1 та лер! тт^ архл^ ка! та тсрбс, тсос, абеАдрогх; бш1-

КЕ1У елгтрЕуад цоуш — Ји1. I, 37).11 Темистије тврди да је Констанцијева љу-

бав према браћи било то што га је једино спречавало да не узме себи цело

царство, имплицитно наговештавајући да је он на то имао неко право (Тћет.

Ог. 2, 38с). Претрпевши неуспех, узурпатор Ветраније се повлачи из борбе за

престо враћајући Констанцију царско достојанство као неки дуг који му при-

пада по праву очевине (соолЕр 6<рХцџа Рас1Ае1 тсатрфоу атсобоис, аА.оиругба,

Ји1. III, 22, 77с).

Приморан нуждом, Констанције је изабрао себи за савладара Јулијана

са којим је био у крвном сродству, ојачаном брачном везом и, што је још ва-

жније, блискошћу погледа на свет и заједничком врлином (Тћет. Ог. 2, 40а).

8 С. Оа%гоп, №Јббапсс сГипс сариа1е. Сопб(ап(тор1е е( беб шб(1(и(Ј0П5 с!е 330 а 451, Рапб

1974, 28 бц. СГ. Е. 57еш, НЈбише Ле Ваз-Етрјге, I, ВгихеПеб 1959, 131 бц. и пропратне напомене

1 и 2 Ј. К. Ра1апцие, издавача овог француског превода; Јопез, 1.а(ег Котап Етрце, 1, 84-85,

112-113.

9 У Уј(а СопбсапПт, делу писаном послс Константинове смрти и после крваве војне ин-

тервенције у корист Константинових синова, Евсевије сасвим експлицитно тврди да су Кон-

стантин II, Констанције и Констанс по закону природе наследили царство од свог оца као што

јс то био случај и после смрти његовог оца (УС 4. 68.2). СГ. ТИ. Г>. Вагпех, Соп5(ап(те апс1 Еиве-

ошб, Сатђпс^ее — 1л>пск>п 1981, 267.

10 1по. Ог. 59, 3: ои уоср тоис, кектт|цеуои<; ^к|ЗаХбуте<; ец бсХХбтршу кХђроу е^Рцаау

оиб' аи тб лХгјвос, бералеиааутес; ^шут^тас тб ахђиа кавалер тг тшу ауорас; отшу, аХХ'

шагсер о1 кав' екаатоу латршас, ка1 лаллшас; кХпроуоцогкпу 01>а1а<; уоцш лро<; топто каХог>-

цеуог, оитш ка! тоиток; аушвеу ^к тр1уоу1а<; л рЧхагХега тсроагрсоиаа. Уп. и сличан израз код

Филона Александријског кад говори о Тиберијевом унуку да је евентуално могао бити кХцро-

уоцос; ттјс; гсаллшас; архл? — сГ. КЕ, 2106.

11 Ј. Витег, нздавач Јулијановог говора, сугерише на овом месту постојање неког Кон-

стантиновог тестамента који је Констанција одређивао за наследника.
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Овакав избор сумњичавог и подозривог цара била је почаст проблематичне

вредности која се могла, као у случају Јулијановог старијег брата Гала, фа-

тално завршити. Међутим, Јулијан, човек од пера склон мистицизму синкре-

тистичких религија, неочекивано се показао способним војсковођом и

спремним да прихвати изазов проглашења за цара од стране својих централ-

ном политиком незадовољних трупа. Овај преокрет у Јулијановој судбини

изазван је очигледном неопходношћу (фсауоцеуак; ауаукац) а и тајном од-

луком богова (1лћ. Ог. 13, 34). Либаније, разумљиво, на више места у нега-

тивном светлу алудира на Констанција као на Јулијановог непосредног про-

тивника, али истиче славу породице у целини, породице у којој велики при-

мери нису недостајали и у којој су „врсни родили врснијег" (1лћ. Ог. 12, 6).

Јулијанов интелектуални развој и необично широко образовање учинили су

да је он у суштини „царевао и пре саме царске хламиде". Војни успеси новог

цезара на бојном пољу и у обнављању запустелих провинција Царства наве-

ли су његове војнике да пожеле да Јулијану овенчаном победама ставе на

главу и царски венац украшен драгим камењем. Царско достојанство било је

уздарје за храброст и врлину (агпђс, ттјс, аубрауабСас, тб уерас, — Ог. 13, 33).

Свечани и узбуђени, војници су подигли цара на штит. Хелиос, врховни бог,

није дозволио да дође до крвопролића, мада је ретор убеђен да би, и да је би-

ло оружаног сукоба, овај био краткотрајан и незнатан, јер је огроман део тру-

па био на страни новог цара.

Цар Јулијан је умро од задобијене ране у војном походу против Персија-

наца. У овим изузетним околностима војска је на лицу места изабрала мало

познатог и ничим се истичућег Јовијана. Темистије (Тћет. Ог. 5) згуснутим

фразама дочарава сву драматичност ситуације. „А наши гласачи и војници

дадоше предност сродности душе над оном телесном и одредише за наслед-

ника пурпура удеоника врлине, и то не у доколици, не у миру, јер прилике

нису дозвољавале." Ретор посебно на више места истиче да није војска иза-

брала цара већ Бог и самим тим указује на прссудну улогу армије у поста-

вљању новога владара.

Јовијановом смрћу затечена, војска је изабрала Валентинијана I за цара.

Његова лична врлина указује на то да је он у ствари са неба изабран а не да

га је због његове снаге оружје наметнуло (Тћет. Ог. 6, 73ћ). На лицу места је

нови цар, као доказ своје врлине, огромне љубави према брату, одредио овог

за савладара. Тиме се одмах успоставила нова династија и створила нада за

одређени континуитет власти. Приликом наименовања трогодишњег Вален-

тинијановог сина истог имена за конзула Темистије с поносом кажс да је то

„први члан већ и до тада срећне породице (ттјс, еибагцоуос, огкгас,) повијен у

пурпур" (Тћет. 9, 12 1а).

Кад је Валентинијан I умро у једном од својих легендарних напада беса,

његов најстарији син Грацијан, мада још веома млад, од савладара у сенци

постао је прави партнер свом стрицу Валенсу. То је био сасвим природан

чин, јер коме би иначе припала дужност да чува „очинску кућу" (тт фоХак-

теоу латрфоу о1коу), пита се ретор Тсмистије (Ог. 13, 175а).
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Грацијан проглашава за цара (тф ттјс, ђоклХегас, атесрауо) ауект|рг)с;еу)

срчаног војсковођу Теодосија, препознајући у његовој души тежњу ка подра-

жавању Бога (Тћет. Ог. 15, 188с/сЈ). Мудри млади цар није тражио сродност

у крвној вези већ у лепим моралним особинама (198ћ). Дакле, обнавља се у

овом примеру најбоље тетрархијски принцип да владар бира себи колегу ме-

ђу најспособнијима. Темистије и касније поново истиче мудру одлуку о Тео-

досијевом избору за цара у којој су учествовали и Бог и Грацијан и читава

екумена. Због толиких потреса у држави „позива Бог у помоћ јединог који је

у стању да се супротстави оваквој катаклизми. Грацијан проглашава вишњи

избор, земља и море прихватају ову прокламацију због добрих надања и до-

брих предзнака" (Тћет. 16, 207а/ћ).

Тако би, у најкраћим цртама, изгледао хронолошки преглед свих случа-

јева сукцесије у IV веку од Константина 1 надаље — онако како су нашли

свог одраза у царским говорима тог периода. Могли бисмо додати још неке

заједничке црте и закључке.

Као што династички легитимитет у Римском царству и у Византији ни-

кад није био институционализован, тако није постојала ни јасно формулиса-

на институција примогенитуре. Уобичајено право и поновљена пракса цара

да бира себи наследника надјачала је установљивање примогенитуре. Као

што су тетрарси бирали међу истакнутим старешинама себи колеге сацареве,

тако је и цар могао да изабере међу својим синовима оног који му се чинио

најспособнијим. Међутим, пракса је већином била друкчија и прворођени

син је обично имао предност. Уколико би се десило супротно, увек се исти-

цала изузетност ситуације, као што је рецимо случај са претпостављеним

Константиновим избором средњег сина за наследника. Примогенитура није

закон — али је стално присутна, као чињеница на коју би се претендент мо-

гао позвати. Принцип старешинства Либаније назива та^ц теХегсотера (Ог.

59, 40).

У случајевима кад је породица била од скорашњег датума везана за цар-

ско достојанство, могао је теоретски да се јави и проблем односа примогени-

туре и порфирородства. Карактеристично је да је Темистије сматрао за по-

требно да истакне да се цару Валентинијану I, који је био у дворским круго-

вима потпуни ћото поуиз, родио син „повијен у пурпур" (Тћет. Ог. 9, 12 1а,

лршхос, уар бг| тесос, тту; еибагцоуосј огкгас, еаларуаусобтц; аХ.ог)ру1б1).

Овим цитатом би се повећао број помена рађања у порфири у IV веку.12

Адопција, још једна од институција тетрархије, има своје трагове и у та-

квим случајевима кад се представља однос међу савладарима члановима јед-

не породице. Валентинијан I је Валенсу брат по крви а отац у оквиру савла-

дарског тима.13 Будући цар Валентинијан II, додуше — као трогодишње дете

12 В. С. Оз1го%ог5ку — Е. 31ет, КгбгшпбвогагшпЈеп аеб 2егетошепђисће5. Сћгопо1о-

§15сће и. уегГа55ипј>5§е5сћ1сћ(Нсће Встегкипееп, Вуг. 7 (1932) 199 = Сабрана дела, V, Београд

1970, 289; С. па^гоп, N65 Оапб 1а роигрге, ТМ 12 (1994) 107.

13 Тћет. Ог. 6, 76ћ: абеХ<р6с, 6 латгр, цеу 4к хцс, <р\>аеоо<;, тб бе аитбу лхнлаас,. СГ. О. Тгег-

Ип%ег, 0\е 05(г6тЈ5сће КаЈбег- и. КеЈсћбЈдее пасћ тгег Се5(а1(ип§ 1т ћоПбсћеп 2егетоте11, Јспа

1938, 107, 195; 51гаид, Неггесћепаеа!, 49.
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тек изабран за конзула —, имао је „два непобедива оца", свог оца Валентини-

јана I и свог стрица Валенса (Тћет. Ог. 9, 120с). Однос владара и савладара

кога он сам бира био је идеализовано замишљен као однос оца и сина. Кад је

млади цар Грацијан поделио своју власт са угледним и већ зрелим Теодоси-

јем, по владарском стажу му је био отац а син по годинама и искуству (Тћет.

Ог. 14, 183а).

Већ се у четвртом веку успоставља једна идеализована, духовна дина-

стија, померена у раван општег и теоретског, која идеолошки обједињује све

Богом постављене цареве Ромеја. Мада је до краја тог века историјска

личност Константина отишла у прошлост и сублимирала се у уопштени ар-

хетип хришћанског владара утемељивача Царства, његова улога родоначел-

ника династије се не заборавља. Хвалећи бригу цара Грацијана за изглед Ца-

риграда, Темистије никако не превиђа чињеницу да је овај син владара био

ожењен постхумном ћерком императора Констанција, и да је тиме „крвљу

био повезан са бесмртним родом оснивача" Цариграда (Тћет. 13, 167с).14 За-

лазећи све дубље у древна времена, ова царска „породица" прима у своје

окриље Клаудија II Готског (Ји1. I, 5), или чак оснивача Рима Ромула.

Поред тога што је светост узвишеног положаја родитеља на одређен на-

чин обухватала и децу, за предодређену улогу царског порода била је веома

важна и припрема, школовање за владарски занат.15 Припадање царској по-

родици имало је за будућег владара веома конкретну предност на којој Либа-

није очигледно инсистира. Угледајући се на Платона, он истиче као неопход-

ност солидно образовање које је Константин пружио својим синовима као

пропедевтику за њихове будуће узвишене дужности. Очигледна настава коју

им је њихов отац владар примером својих врлина пружао у великој мери је

допринела њиховом образовању (1лћ. Ог. 59, 22; сГ. е1 IX I, 3 — латробеу тб

ца0т|ца ларе1Ал1ф6те<;). Константинове синове није васпитавао кентаур у пе-

ћини, већ су се царским одгојем у порфири припремали за свој узвишен по-

зив (1лћ. Ог. 59, 30). И Либаније и Јулијан виде у преузимању цезарског до-

стојанства младих царевих синова припрему за будуће још веће обавезе, рго-

011ШОП самосталног царевања. Кад паганин Либаније уздиже паганина Јули-

јана, он претпоставља да су богови „који познају будућност" омогућили Ју-

лијану изванредно образовање припремајући га за његов узвишен позив (1лћ.

Ог. 13, 8). Његов запостављен положај у младости у оквиру царске породице

антиохијски ретор претвара у предност тврдећи да су често за власт спрем-

нији они који расту као приватна лица и као учесници свакодневних проблема

које цар треба да разрешава (1лћ. Ог. 13, 5 е1 6). Толико хваљену чињеницу да

су Константинови синови имали прилику у младости да се упознају са тајном

владања, сад под другим режимом Либаније критикује алудирајући на оне ко-

ји су царевали пре него што је то могло да донесе неке користи (Ог. 13, 8).

14 КЕ, со1. 2153.

15 СС. N. КаЈозеуЈс, Тће Етрегог а5 те Ра(гоп оГ [.еагшпј; ш Вугап1те Вамћкој 1-Ој»01, ТО

ЕЛЛНМКОМ. бшаЈеб ш Нопог о( брегоз Угуошв, Јг., >Јс№ Косће11е, Уогк 1993, 268 8Ц.
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Код свих поменутих ретора постоји тежња ка идеји о личним способно-

стима којима појединац стиче право на власт. Либаније каже на једном месту

да би Константинови синови сами себи стекли власт и да је нису од оца на-

следили. Наслеђе не мора да буде обавезно династичко. КА,т)рос, се стиче вр-

лином и одлуком божјом.

Још је у хеленистичко време постојала идеја о божанском пореклу цар-

ске власти. Хришћански епископ Евсевије је ту идеју разрадио створивши

тиме темеље свеколике потоње политичке државне идеологије. И пагански

ретори IV века стављају коначну одлуку приликом избора цара у божанске

руке. Као паралела, али и као супротност људском закону, стоји божанска

одлука „одозго". Богови су ти који облаче пурпурну хаљину новом владару.

Темистије се обраћа сенату уздижући владавину двојице царске браће за коју

су се сенатори одлучили уз божји пристанак (тју тјцец еА.(ххете ЕЛ1УЕ1>стаУто<;

тоО вЕои) прихватајући претходни избор војске. „Али, немојте, о племенити,

мислити да су војници господари тако важног избора (хЕ1ротоу{ас„ зс. гласа-

ња дизањем руку), него је одозго дошао тај избор (т) \|/тј(ро<;), горе је обавље-

но проглашење (ђ ауарртулс,)." Нешто мало даље, истичући свеопште при-

хватање двојице царева, Темистије спомиње и избор народа (т) топ лХт^всос,

утјфос,). Тако овде имамо присутне све релевантне чиниоце приликом идеал-

ног избора новог владара: војску, која је стварно цареве изабрала, сенат,

пред којим ретор иступа и чију је сагласност било пожељно имати, и народ

Цариграда који је својим акламацијама увеличавао узвишеност скупа. И нај-

зад, ту је божанска воља која усмерава одлуке сва три изборна тела (Тћет.

Ог. 6, 73ћ - 74а).

На питање ко је достојан да влада, да ли онај који је рођењем наследио

престо или онај ко га је стекао својим изузетним особинама, ретори IV века

дају двојак одговор, према захтевима тренутних околности.

Ретори су писали за цареве на власти и пред њима читали своја свечана

слова. Састављани у пропагандном циљу, величајући тренутну постојећу

власт и користећи одређену слободу коју им је пружао жанр (увеличавање

позитивног, прећуткивање негативног), царски говори су о многим појавама

говорили аа ћос, у зависности од потребе политичког тренутка. Могло се и

очекивати да ће и порекло царске власти бити интерпретирано у тим тексто-

вима од случаја до случаја, сходно начину на који се одређени цар попео на

престо. Од царевог порекла, наравно, зависило је да ли ће панегиричар на пр-

вом месту да хвали род или врлину.

Реално стање ствари наметало је беседнику своје захтеве и од његове

вештине и сналажљивости је зависило за којим ће поређењем посегнути. Пр-

вог цара ван Константинова рода, Јовијана, Темистије укључује у имагинар-

ну породицу римских императора. Очеви његовог царства (о1 латЕрЕС, ттј<;

стђс, Раоч^ЕСас, — Тћет. Ог. 5, 63о*) били су Август (6 ЕЕ|$аот6<;), Тиберије,

Трајан, два Антонина и Диоклецијан.

Дворска реторика IV века, још са јасним траговима тетрархијског уређе-

ња, у основним цртама означава будуће главне линије византијске царске

идеологије. Династички легитимитет никад није био институционализован
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ни идеолошки заснован, али се за њим у пракси константно тежило. Током

времена, идеја о божанском пореклу царске власти у Византији у тој мери је

постала јака, дубоко укорењена и теоретски разграната да је наткриљивала и

бацала у засенак сваки покушај институционализовања династичког права на

престо.

Уколико се ретори и позову на потоб у контексту наслеђивања престо-

ла, чини се да се у том случају не ради о озакоњеном наслеђивању престола у

оквиру једне династије него о стилској фигури, поређењу са законодавством

грађанског права које се односи на имовинскоправне односе у оквиру једне

породице.

Царски говори, нека врста манифеста текуће политике али истовремено

и носиоци ширих и трајнијих идеја о јединственом, Богом створеном, уни-

верзалном царству, на различите су начине, различитим нијансама, рече-

ничким обртима одражавали а истовремено и формирали идеологију вишеве-

ковног Византијског царства.

Мпо51ауа Каа"о5еу1с

СНАМОЕ5 (Ж ТНЕ ТНКСЖЕ ПЈ ТНЕ ОКЕЕК ВА5Њ1К01 ШС01

РКОМ ТНЕ 4™ СЕКПЖУ

1п ВухапНпе 1е§1з1аНоп те зиссеззшп 1о те тгопе \уаз пеуег ге§и1а1еа\ пеП-

ћег \уаз те ргтар1е оГ с-упазНс 1е§Штасу ГогтаИу с-еГтеа'. 1п те сепиапез-оШ

ргасНсе оГ те Етрпе, етрегогз сате 1о ро\уег екћег аЛег ћет§ ГогтаИу е1ес-

1е<1 ћу 1ће агту, Ше бепа1е апа" гергезеШаНуез оГ те реор1е, ог ћу зиссеззГШ

изиграНоп, ог ћу зиссеззшп \шшш опе ГатПу. Тће паШга! 1епо!епсу оГ зоуеге-

ј§пб Кшагаз зесипп§ ги1е Гог тен ћенз \уаз сеНат1у те 81гоп§ез1.

А11 тос!е15 оГ зиссезбшп сап ће МепНпеа' т те 41ћ септгу. Тћеу аге есћоеа"

ш 1ће оазШкоГ 1о§о1 оГ 1ћа1 еросћ.

Тће СћпбПап Етр1ге оГ 1ће 4* сепШгу §ге\у ои1 оГ те бузгет оГ Те1гагсћу

ш \ућшћ те рппс1р1ез оГ 1ће Котап герићНс \^еге бШ1 ГогтаПу уаНа\ Оп 1ће

1аео1о§1са1 р1апе те сопзсшизпебб оГ те етрегог \^ћо ги1ез о\ут§ 1о те \уШ оГ

те зепа1е, агту апс- реор1е 1б ш(еггтпе<1 \уПћ те гергебептНоп оГ те ги1ег сћо-

беп ћу Ооа" 1о ће ћ1з епуоу оп Ш1з еаПћ. Тће е!етеп1з оГ геаНгу оГ 1ћа1 еросћ —

сЈупабНс (ешЗепсЈез, 1ће ргеуаШп§ го1е оГ1ће агту, соирз апа* МооЈзћес! ои§ћ1 1о

ће ћгои§ћ1 тш соппесНоп \укћ а11 те ргеутиз1у оиШпеЈ. 1п оазШкоЈ /о#о/.
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\ућ1сћ \уеге а рптагПу ргора§апд1бНс §епге, а11 тезе ГасШгб ћас! го ће јибНПед

ог дерктед т а бресШс Н$А.

Оупабпс 1е§Штасу \уаз пеуег тбНшНопаНгед т те Котап Етрјге апс! т

ВугапНит. Тћиб, 1ће с1еаг1у дЈГГегепНа1ед тбШиНоп оГ рпто§егпшге пеуег ех1-

б1ед. Соттоп 1а\у апс1 1ће гереа1ед ргасНсе оГ те етрегог сћообт§ а ћеН \уеге

з1гоп§ег 1ћап те еб1аћНбћтеп1 оГ рптодешшге. Ношеуег, т тоз1 сабеб те

ргасНсе \уаб дНГегет апд 1ће Г1гб1-ћогп зоп \уаз изиаПу {пуеп рпогПу. 1п отег

сазез, те ехсерНопаШу оГ те бНиаНоп \уаб а1\уауб етрћабјгед.

1п сабеб шћеп а ГатПу гесепИу асдшгед 1ће 1трепа1 д1§шгу, те ргоћ1ет оГ

1ће ге1аНопбћЈр ће1\уееп рпто§ешШге апд рофћуго§епеб1б сои1д ћауе ШеогеН-

са11у апбеп. Тћиб, ТћегшбНоб деетед 11 песеббагу 1о етрћабјге та1 а боп „\угар-

ред т риф1е" шаб ћогп 1о те Етрегог УакпНшап I, \ућо \уаб сотр1е1е1у а

„ћото поуиб" т соигх спчПеб. ТМб 1б апотег тб1апсе оГ 1ће арреагапсе оГ шјб

сопсер! ш 1ће 41ћ сепшгу.

Тгасеб оГ адорНоп, апотег тбтииоп оГ Те1гагсћу, сап ће дјбсегпед ш са-

беб \ућеп ге!аНопб ћег\уееп со-гиНп§ тетћегб оГ опе ГатПу аге деркгед. Тће ге-

1аНоп ће1\уееп 1ће етрегог апд 1ће со-етрегог бе1ес(ед ћу те етрегог ћ1тбе1Г

\уаб 1деа11у сопсејуед аб 1ће ге1аНоп ћег\уееп те Гатег апд те боп. Аб еаг1у аб

те 41ћ сепШгу ап ЈдеаНгед, $ртша1 дупабгу шаб ебгаћНбћед, бћШед оШо 1ће р1а-

пе оГ §епега1 апд теогеНса1, 1део1о§1са11у шн1т§ а11 етрегогб оГ те КотаШ бе-

1есгед ћу Оод. А1тои§ћ ћу те епд оГ 1ћа1 сепШгу те регбопаНгу оГ Соп51апНпе

ћесате ћ1бшгу апд \уаб бићНтед тго 1ће §епега1 агсће1уре оГ 1ће СћпбНап ги1ег,

Гоипдег оГ те Етрпе, ћ1б го1е оГ те дупаб1у Гоипдег \^аб по1 Гог§оПеп.

А11 гћетпаапб оГ 1ћ1б еросћ д1бр1ау а 1епдепсу 1о Гауоиг те 1деа оГ регбо-

па1 сћагас1ег1бНсб 1ћгои§ћ \ућк:ћ 1ће тдтдиа1 ас^шгеб п§ћ1 1о га1е. Негка§е

доеб по1 песеббагНу ћауе 1о ће дупабНс. К1егоз \^аб ас^шгед ћу унше апд дмпе

дес1б10п.

Тће 1деа оГ 1ће дтпе ог1§1П оГ 1трепа1 ш1е ехјбгед аб еаг1у аб 1ће НеНешб-

Нс еросћ. Тће СћгЈбНап ћ1бћор Еибећјоб деуе1оред Ша1 1деа, ћаутд 1ћиб 1а1д 1ће

ГоипдаНопб оГ а11 1уреб оГ бићбециеШ роННса! б1а1е 1део1о§у. Роигхћ-сепШгу ра-

§ап гће1опс1апб а1бо р1асед 1ће Ппа1 десјбјоп 1П 1ће сћо1се оГ етрегог 1п 1ће а\\\'\-

пе ћапдб.

Кће1опс1апб \уго1е Гог гиНп§ етрегогб апд геад ћеГоге тет тејг бо1етп

\уогдб. Сотробед Гог ргора§апд1б1 рифобеб, §1опГу1п§ 1ће ех1бНп§ ш1е апд такт§

ибе оГ сеНат Ггеедот оГГегед ћу 1ће §епге, оазШШ 1о%о1 дебспћед тапу рће-

потепа ш ап аа" Нос таппег, 1п ассогдапсе \уић Ше ге^и1гетеп1б оГ те ро1Шса1

б1ШаНоп. 1х сои1д ће ехресШд 1ћа1 1п Шебе 1ех1б те оп§1п оГ 1трег1а1 ш1е \уои1д

ће Јп1ефге1ед д1ГГегеп11у, дерепд1П§ оп 1ће раЛ1си1аг саве апд те таппег ш

\ућ1сћ а рагНси1аг етрегог абсепдед 1ће 1ћгопе. ^ћетег а рапе§упс \уои1д рга1-

бе дебсепх ог ујпие дерепдед оп 1ће етрегог'б оп§1п.

СоиЛ гћетпс оГ 1ће 41ћ сепШгу, д1бр1аут§ с1еаг 1гасеб оГ те зггисШге оГ

Те1гагсћу, деНпеа1еб ГиШге тат сћагас1епбНсб оГ1ће ВухапНпе 1трепа1 1део1о§у.

Оупаб11С 1е§1Нтасу \^аб пе^ег бапсНопед ћу 1аш ог 1део1о§1са11у Гоипдед, ћи1 И

\уаб боте1ћ1п§ 1ћа1 \уаб сопб1ап11у а1тед 1о ће асћ1еуед 1П ргасНсе.
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МИРОСЛАВА МИРКОВИЋ

ДВА ХИЈЕРОНИМОВА СНА, ЕР. XXII 7 И 30

Предмет студије су два сна која Хијероним наводи у писму Еустохији, ћерки

своје римскс следбенице Пауле, Ер. XXII, као примере одрицања које она треба да

следи на свом путу у монашко-аскетски живот. У првом сну, Ер. XXII 7, Хијероним

говори о својим телесним патњама и визијама задовољстава у време када се нала-

зио у Маронеји, на ивици халкидске пустиње, и настојао да живи еремитским живо-

том; други сан, Ер. XXII 30, значајан је због тога што се Хијероним пред небеским

судом одриче од сваког даљег читања класичних, паганских писаца и заклиње се да

их више никада неће узети у руке. Ови пасажи се у модерној научној литератури

тумаче на разне начине, па и као текстови на основу којих се може открити Хијеро-

нимова личност и успоставити његов психограм. Аутор чланка се опредељује за

другојачије значење: снови би били реторска форма коју Хијероним користи да би

показао у Риму 384. године да је спреман да сс одрекне и од онога што му је најдра-

гоценије и што чини његово духовно биће, ако се то од њега захтева. То би била

његова жртва за веру: он неће више бити Схсеготапиз, већ СћпзНапиз.

Хијероним, премда је познавао ониричке теорије свог времена,1 сан у

било којој функцији, као премониторну или профетску појаву или облик који

користе демони као заседу да би навели на грех и искушење, ретко користи у

писмима и другим својим текстовима. У писму Еустохији, међутим, два па-

сажа се тумаче као сан, Ер. XXII 7 и 30. Они заслужују пажњу из више разло-

га, пре свега као аутентични или замишљени доживљај једног еремите који

се одриче свог дотадашњег начина живота и окреће се монашко-аскетском.

У антици и модерној литератури пажња је посвећена пре свега сну Ер. XXII

30, због тога што се у њему Хијероним одриче свог класичног образовања и

заклиње да никада више неће читати Цицерона ни остале паганске писце; у

новијим радовима, пре свега оним који се баве Хијеронимом као личношћу,

1 О Хијеронимову животу и књижевној делатности уп. до данас непревазиђено, објектив-

но и детаљно дело С. СгШгтаскег, НЈегопути$. Ете ћјоегарћј^сће 8(иаЧе гиг а1(еп Кпсћеп-

ј>е$сћкћ1е, Е-П, 1,е1р2Ј{>-Вег1т, 1901-1908; в. и Ј. N. О. Ке11у, Јеготе. Н.15 1лГе, \Уп(и1{>$ апЈ Соп-

(гоуег5Је5, 1975; 5. КекетсН, Нлегопутив илЈ $ет Кгеј$. Рго5орој*гарћ15сће ипЈ 5021а1ј>е5сћ1сћ(Нсће

1Јп(ег5исћип{>еп, НЈ5(опа Е1пге15сћпЛеп 72, 1992. О сновима у делу Хијеронима уп. М. Г>и1еау, \л

гече (1ап5 1а \'к е( 1а репвее (1е §ат( Аи§и$(ш, Е(иЈе$ аи§и$(јшеппе$ 1973, 61 $ц. Хијероним, као и

други учени писци после Тертулијана, прихвата поделу снова на истинске, симболичне и снове

бсз вредности као и оне приписиване демонима.
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на основу оба текста се реконструише његов психолошки портрет. Треба на-

поменути да Хијероним о свом пустињском искуству не пише, како би се

очекивало, у време када се налазио у пустињи, 373-377, и када би требало да

је доживео снове или визију, већ десетак година касније, око 384. у Риму, у

писму XXII упућеном Еустохији, ћерки Пауле, своје римске ученице и ка-

сније доживотне пратиље у монаштву у Витлејему.

Писмо XXII, у ствари трактат О неговању девичанства фе У1г§1пИа(е

зеп>апс1а), вишеструко је значајно, пре свега као текст у коме Хијероним даје

свој, књижевно уобличен, идеални модел младе монахиње. Пажњу Хијерони-

мових савременика морала је изазвати пре свега главна тема: Хијеронимови

савети Еустохији како да истраје на свом мукотрпном путу и оствари идеал

аскезе, одричући се не само начина дотадашњег живота богате римске на-

следнице, већ и мисли које би подстицало читање класичних писаца, а пре

свега поезије, јер и поетски језик може да заведе.2 Критика истина образова-

них, али извештачених римских матрона и још више размажених градских

монаха у овом тексту, дакле онога што треба избегавати на правом путу у

аскезу, изазвала је реакцију у Риму: текст је постао популаран код пагана и

преписивао се и умножавао као антихришћански спис.3 Кључно питање у

овом писму, о коме су полемисали Хијероним и Руфин у антици, па се и да-

нас о њему дискутује, остаје уметнути пасаж о Хијеронимовом одрицању од

класичног образовања, доживљеном, како он то хоће да представи, као сан

или визија. Већ у његово време се постављало питање искрености или при-

видности његове заклетве да више никада неће узети у руке Цицерона и обе-

ћања да ће се у будућности окренути једино светим списима. Одрицање од

цицеронијанства, под којим су се подразумевали не само Цицерон већ и ода-

ност идеалима класичне књижевности и филозофије уопште, он доживљава

под драматичним околностима физичког злостављања од стране анђела, у

присуству судије Христа. Његово еремитско искуство описано у XXII писму

с. 30, сан, како се данас конвенционално назива,4 требало би да је сведочан-

ство о његовом сопственом „другом преокрету", о напуштању класичног, да-

кле световног образовања и окретању читању светих списа и хришћанске ли-

тературе. Поред овога сна, ер. XXII 30, кошмара или визије, како се некад ту-

мачи, који је послужио и као основа на којој се гради психолошки портрет

Хијеронима и успоставља његов психограм, у истом, XXII писму наведен је

у с. 7 још један доживљај привиђања или сна у пустињи Халкиде који би се

могао сврстати у исту категорију. Док се о првом пасажу често расправља,

онај наведен у XXII 7 ретко се користи, бар када је у питању дискусија о пси-

холошком портрету Хијеронима. Како се чини да су за разумевање Хијеро-

нимова литерарног поступка, а и његове личности, важна оба пасажа, вреди

их навести у целини. Ради се о следећем тексту:

2 О томе вид. N. АЛкт, АаиИегу оГ 1ће Хопрхе, Негшез 121 (1993) 100 иј.

3 Кигшиз, Аро1оша соп(га Нјегопутит II, 5, еа\ М. ЗтопеШ, ССЦ 1961.

4 Једини међу модерним истраживачима који се у том погледу колеба је Р. АпИп, АШоиг

ди зопвс ае 5. Јегдте, КесиеП зиг бани Јегбте, СоИеспоп 1,а(оти& ХСУ, 1968, 71 «ј. (= КЕ1. 41,

1963, 380 8Ц.), с правом, бар када је у питању текст писма XXII и став како га тада формулише

Хијероним: „С'е$1 Рехргевзшп гесие, та18 П уаиогаН пнеих шге 1е саисћетаг."
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Ер. XXII 7

7. О колико сам пута, налазећи се у пустињи, у оној бескрајној самоћи

која исушена пламеним сунцем представља сурово уточиште монаха, веро-

вао да сам усред задовољстава Рима! Седех сам, јер бејах испуњен горчином,

удови су ми стрчали као кости натрпане у безобличну врећу, испуцана кожа

је давала телу изглед човека етиопске расе. Свакодневно сузе, свакодневни

уздисаји. И ако би ме некада, упркос мом отпору, сан савладао, ударах ого-

љеним костима о суво тле. А да не говорим о храни и пићу: чак и они који су

малаксали нису узимали друго до свежу воду, а узети нешто кувано био би

прави луксуз. Ја, дакле, бејах онај који је, из страха од пакла, себе казнио та-

квом тамницом у којој су ми једино друштво били скорпиони и звери, док ми

се причињавало да сам усред кола младих девојака. Лице ми је било бледо

због поста, али ми је мисао горела жељама, док је тело остајало хладно. И

пред човеком који је телесно био више мртав но жив, пламтео је једино по-

жар жеља.

И тако лишен сваке помоћи, лежах пред Христовим ногама које сам ква-

сио сузама и покривао својом косом. Тело које се опирало настојао сам да са-

владам свакодневним постом. Не црвеним због тога што сам био несрећан,

већ пре жалим што више нисам оно што сам био. Сећам се да сам својим кри-

цима спајао дан и ноћ и да нисам престајао да шибам своје груди све док ми

претње Господа нису поново донеле мир. Како сам се и саме своје ћелије

плашио као сведока својих мисли и срџбе на самог себе, кренух сам даље у

пустињу. Тамо где бих угледао дубоку долину, дивљу планину или стрму

стену, ту би било место моје молитве и робовска радионица за моје бедно те-

ло. Бог ми је био једини сведок и после многих суза, пошто су ми очи биле

приковане за небо, чинило ми се да сам усред мноштва анђела. Срећан и ра-

достан, певао сам: „Следимо те по трагу мириса твога"!5

8. Ако све ово подносе они који се, тела измучена, само још у мислима

боре, шта тек може искусити млада девојка која живи у раскоши? Ево шта

каже апостол (Павле): „Живећи, она је мртва".

О сну или визији у време када је покушавао да живи еремитским живо-

том ради се и у 30. поглављу истог писма, али Хијероним не повезује ова два

искуства, већ препушта да се верује да је то доживљај у некој другој прилици

који се тиче другог аспекта греха и испаштања, због оданости паганској ли-

тератури:

Ер. XXII 30

30. Када сам пре много година оставио родитеље, сестру и рођаке и оно

што је било још теже — обичај да се обилно једе и то све због царства небе-

ског, и упутио се у Јерусалим да бих постао војник Христа, нисам могао да

се лишим библиотеке коју сам уз највећи напор и труд сакупио у Риму. И та-

ко, бедан ја, постих пре но што приступих читању Цицерона. После честих

ноћних бдења, и проливања многих суза које су ми навирале из дубине душе

при сећању на раније грехове, узимао бих у руке Плаута. Када бих се потом

окретао себи и почињао да читам пророке, њихов сиров језик би изазивао

ужас у мојој души. Како светлост нисам могао да видим јер сам био слеп,

сматрао сам да грешка није у очима већ у сунцу.

5 Цитат из Песме над песмама, I, 3.
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Док се тако стара змија поигравала са мном, после четрдесетодневног

поста изнурено тело нападе унутрашња грозница и не допуштајући ми пре-

дах — скоро невероватно звучи — тако је изјела моје удове да су се одржава-

ли једино на костима. Већ су ми и погреб припремали, а у телу које се већ

било охладило треперила је још једино душа у једном углу мојих груди. Из-

ненада ме нешто зграби и у души бејах изведен пред трибунал судија. Ту је из

оних који су ме опколили избијала тако блистава светлост као муња да се ја

прострех по земљи и не усуђивах се да подигнем поглед. Када ме упиташе за

моју веру, одговорих да сам хришћанин. На то ће онај који је председавао:

„Лажеш", рече, „ти си цицеронијанац, а не хришћанин", „тамо где је твоје

благо тамо је и твоје срце".

Ту заћутах и између удараца — наредио је, наиме, да ме шибају — више

ме је мучила моја савест док сам у себи понављао стих: „А у паклу, ко ће те

хвалити?" Почех да јаучем и уз крике да говорим: „Смилуј се, Господе, сми-

луј се на ме!" Мој глас је одјекивао између удараца бича. Најзад падох на ко-

лена пред оним који је председавао. Они који су овоме присуствовали моли-

ли су га да се смилује мојој младости, да дозволи да место заблуде заузме ка-

јање, да ћу бити кажњен ако поново узмем да читам неку паганску књигу. А

ја, нашавши се у таквој ситуацији, бејах спреман да обећам и веће ствари и

почех да се заклињем, призивајући његово име: „Господе, ако икада поново

узмем у руке световне списе, ако их будем читао, биће као да сам се тебе од-

рекао." Овим речима заклетве бејах ослобођен и вратих се на земљу и, на оп-

ште чуђење, отворих очи, лијући такву кишу суза да су се и они који су били

пуни неповерења уверили у мој бол. То није био сан нити празно сновиђење

које нас често заводи. То сведочи трибунал пред којим сам лежао, а суд кога

сам се толико плашио је сведок. Нека ми Бог не да да више икада доживим

таква испитивања. Рамена су ми се још тресла од страха, и по буђењу сам

осећао још ударце. После тога сам с таквом пажњом читао божанске књиге с

каквом никада нисам гледао дела смртника.

Први текст снажно делује на читаоца сликовитим контрастом, хладног

тела и пламтећих жеља у мислима, потпуне усамљености и снова о гозбама и

колу младих девојака, празне пустиње и његових крикова и уздаха који испу-

њавају дан и ноћ. Наглашена супротност између сневаног иреалног и дожи-

вљаваног стварног одсликавају телесна искушења која се привиђају Хијерони-

му на врелом сунцу пустиње: задовољства Рима и коло младих девојака. Пр-

вом се као стварност супротставља исцрпљујући пост и одрицање од навике

да се обилато једе, другом тело које остаје хладно, док мисао гори жељама.

Први текст, Ер. XXII 7, литерарно сјајно формулисан, ипак је маргина-

лан у дискусији о Хијеронимовој личности и успостављању његова психоло-

шког портрета.6 Пуну пажњу у модерним делима о личности Хијеронима

изазвао је сан у другом пасажу, с. 30, али првенствено због Хијеронимова од-

рицања од класичног образовања које је до тада чинило основни садржај ње-

гова духовног бића и свечане заклетве да и у будућности неће читати кла-

сичне паганске писце. Дакле, радило би се о самоодрицању од дотадашње

духовне оријентације и окретању Светом писму као јединој правој поуци на

6 О њему в. Р. Вгоу/п, Тће Воау апо! 5ос1е1у: Меп, \Уотеп апс! Бехиа1 Кешшиаиоп ш Еаг1у

СћлбПаппу, 1988, 167: „Т1ш агтпсаНу ђтШаШ соп(гаро81о". Уп. и Р. Сох МШег, вид. даље.
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путу у аскетизам.7 Формално гледано, сан је нашао места у писму монахињи

Еустохији као ехетр1ит у саветима како да издржи на свом пугу у аскет-

ско-монашки живот. Он се надовезује у ствари на тему претходног поглавља,

образовање жене у раном хришћанству и неспојивост класичног образовања и

ранохришћанског аскетизма. Ту неспојивост световног (класичног) и духовног

(аскетског) он истиче у реченици коју ће касније Руфин посебно цитирати у

свом нападу на Хијеронима: ОџоА/асге( сит РзаНепо НогаИиз, сит Еуап^еШз

Маго, сит Аро$1о1о Сгсего? Ноппе 5сапа"аНга1иг /га1ег, « 1е уШегИ т ШоНо ге-

ситоеШет? Овде се опет ради о парафразирању Тертулијановог знаменитог

ОџИ ег§о А1кет$ е( Нгегозо1утГ,% или Павловог у II посланици Коринћанима —

(2иае етт соттитсаИо 1иа аа" 1епедгаз.9 То је оправдање за навођење соп-

ственог одрицања од паганске литературе. Данас као и у антици, пасаж о сну у

Ер. XXII се с правом одваја од осталог текста и посматра аутономно и незави-

сно од њега. Днскусију изазива чињеница да је тај пример, премда је дат као

сан или као снивање, требало да има сасвим реалне последице: очекивало се

од Хијеронима трајно одрицање од свега што му је дало класично образовање,

од мисли које је оно развијало. У новије време на основу овог текста се рекон-

струише психолошки портрет Хијеронима. Тему у једном и другом смислу

развиле су у новије време — с једне стране В. РеЈсппшЈег, 1992, 10 и с друге Р.

Сох МШег, 1994, 11 користећи метод модерне психолошке науке.12

Ра1пс1а Сох МШег спада у ретке истраживаче који паралелно посматрају

оба сна, као текстове који би имали исту поруку.13 У оба случаја, с. 7 и с. 30,

ониричко тело би било основа на којој се испитује и гради аскетска верзија

7 О проблему сна, осим у монографским делима о Хијерониму, као што су у новије време

Ј. N. /). Ке11у, Јеготе. НЈ5 УГе, ^УпЧшда апо" СопЈгоуегеЈе«, 1л>ш1оп 1975, 45 зц.; 5. Реоетск, НЈе-

гопутиз шк1 5ет КгеЈз. Рго$оро§гарћ1$сће ипЈ $02Ја1ј>е$сћЈсћ(Нсће 1Јп(ег$исћип|;еп, Ш$(опа Ет-

ге15сћпЛеп 72 (1992) 38 5Ц., расправља се и у већем броју специјалних студија: Р. 4е 1лопо11е,

1л $оп§е Ае 51. Јегбте, МЈзсеИапса §егошппала. 5сп(П уат риђНсаи' пе! XV сеШспапо с!а11а тог-

(е сН бап СЈго1ато, Кота 1920, 127 5^.; Р. АпЧп, Аи(оиг Ји $оп§е ае 5. Јегбте, КесиеИ 5иг бат(

Јегбте, Со11ес(шп Еа(оти5 ХСУ, 1968, 71 5Ц. (= КЕ1. 41, 1963, 380 н д.); N. АМп, боте N0165 оп

1ће Огеат оГ 5ат( Јеготе, Рћу1о1о§и5 128 (1984) 119 5Ц.; В. РекМп^ег, Оег Тгаит ае$ Ше-

гопути5 — ет Рбусћо^гатт, Уј§Шае Сћшпапае 45 (1991) 54 $ц.; Р. Сох МШег, Огеат$ ш Ј_-а(е

АппчшИу, 5(исНе5 т 1ће 1та§Јпа1Јоп оГ а Си11иге, Ргтсе(оп 1994, 205 5^. Без ближег тумачења

или анализе, снове у Хијеронима наводи и М. Ии1аеу, 1~а геуе аап5 1а ује е1 1а репбее с1е 5ат(

АидивНп, Е(иае$ Аи§и$(имеппе$, 1973, 61 5Ц. Чланак Ј. 5. Напзеп-&, Огеат$ апо! УЈ510П$ т (ће

Сгесо-Котап ^УогШ апа Еаг1у Сћп$(јаш(у, АМК\У Н-23, 2 (1980) 1395-1427, представља општи

преглед у коме се посебно не расправља о Хијерониму.

8 Слично је поступио и у неким другим текстовима, нпр., и Тегти1., Ргае$сг. Наеге!., 7.

» II Сог. 6, 14-15.

10 РекНИп^ег, ор. сН., у нап. 7.

1 1 Сох МШег, ор. сј(., у нап. 7.

12 Учено и надахнуто тумачење XXII Хијеронимова писма дала је ЕИзаоеЛ А. С1агк, у

књизи Јеготе, Сћгу$о$(от апа1 Рпепа$, расправљајући о пријатељству међу људима различитог

пола у време раног монаштва.

13 Р. Сох МШег, ОгеашЈ ш Еа(е АпНцш(у, 5(ишеп ш (ће 1тацтапоп оГ а Си1(иге, Рппсе(оп

1994, 205 н д.
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личности. Људско тело са својим патњама је основа психичког преображаја,

физичке патње воде до преображаја у аскетску личност.

Сох МШег у тумачењу сна полази од уверења да је сан аутентичан до-

живљај Хијеронима у пустињи и тиме добија психолошку раван у којој се

одиграва оно што је одраз Хијеронимове подсвести. Не оспоравајући намеру

аутора овог писма да истакне свој доживљај сна и преокрета као ехетр1ит

Еустохији, она се, бирајући као правац истраживања метафизичку фигураци-

ју, окренула истраживању оног значења које, независно од намере аутора,

проистиче из текста и које се од њега не да ни контролисати ни ограничити.

Скрећући пажњу на то да снови, уколико их има у Хијеронимовом делу, има-

ју наглашено физички карактер, она полази од телесног у истраживању: тело

и телесна патња су основа духовног преображаја. У основи то је женско тело

и у Хијеронима оно је трансформисано од буквалног у метафизичко, и тропа-

ма старозаветне Песме над песмама, постало је у Хијеронима творевина јези-

ка. За разлику од Еустохијина тела, које је префињена материјалност, њего-

во, грубо и реално, могло се трансформисати једино у сну. Ту би она видела

функцију сна у XXII писму: посебно би било речито кретање од бичеваног

тела из ониричке у свесну реалност; злостављено и измучено, оно има

функцију знака драматичне промене свести; то би била основа на којој се мо-

же испитати и градити аскетска верзија његове личности. Са Питером Брау-

ном,14 она узима да тело и душа нису супротстављени једно другом у раном

хришћанству, како се то у старијих истраживача узима, већ тело служи као

ментор или тутор души; у Хијеронима једино је ониричко тело, тело као ме-

тафора, могло служити као психички тутор. Отуда бекство од буквалног фи-

зичког женског тела према метафоричном, према замишљеном. Оно у сваком

случају остаје централна основа у сновима који њега интересују.

В. Ре1сћ1т§ег, као и Р. Сох МШег, подржава данас углавном прихваћен

став који искључује сваку сумњу у аутентичност сна. Она је при томе скре-

нула пажњу на једну важну ствар о којој се мора водити рачуна ако се рас-

правља о аутентичности: постоји разлика између аутентичности сна и аутен-

тичности примера, која је својствена причама о чудесима, легендама о свеци-

ма и мученицима. При томе би се радило о аутентичности ауторове намере

да у примеру наведе основне замисли вере. Она не сумња у то да је аскетско

просветљење Хијеронима — његова жеља за одвајањем од света, за испашта-

њем и самобичевањем достигла врхунац за време боравка у пустињи Халки-

де, у време у које он сам ставља свој сан и да је довела до његовог радикал-

ног одрицања од паганске културе. Она је без сумње у праву када прихвата

као вероватну и могућност да су аскете у својој усамљености имали снове и

визије које су подстицале њихово стремљење аскетизму. Томе треба додати

да су имали и демонске визије које су их подсећале на земаљска задовољ-

ства. Питање да ли је Хијероним заиста доживео сан, са свим појединостима

које се наводе у Ер. XXII, она свесно оставља по страни као мање важно у рас-

14 Р. Вгочт, ТЋе ВоЛу апа" боаегу. Меп, Шотеп апЈ бехиа! КепипсЈаПоп т Еаг1у Сћпбиагпгу,

Уогк 1988, 176 «ј.
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прављању о његовој личности. Оно што сматра далеко важнијим је чињеница

да је Хијероним своју одлуку да се одрекне класичног образовања оденуо у

погодне речи и формулације, да би је истакао као пример, који има функцију

опомене и поуке Еустохији. Међутим, она даље закључује да треба озбиљно

узети Хијеронимову одлуку да се одрекне читања паганске књижевности у бу-

дућности. Он у „сну" себе стилизира као изабраног кога Бог опомиње у једном

сну и већ стога може служити као пример. Околност да је сан искуство старо

десет година у време када је текстуализовано даје Хијерониму могућност дис-

танце: Ја онога ко прича није исто са Ја онога о коме се прича, премда је у пи-

тању иста личност, али у временском размаку од десет година. Према томе,

постаје неважно да ли је Хијероним оно о чему говори доживео као сан или

није, да ли је свој завет да неће читати класичне писце испунио или није; ва-

жно је једино то да је он себе у дидактичке сврхе тако представио као да се то

њему догодило. Његова намера да избегава паганску литературу била би, по

њеном мишљењу, бар толико истинска колико и његова жеља да и младу жену

одврати од тога. Он се у том примеру појављује као личност чије самоодрица-

ње иде до крајњих граница сопствених снага и то све у тежњи ка аскетском

идеалу који је неспојив са његовим класичним образовањем. Одрицање од

онога што је дотада у сржи његове личности извршено је под принудом. На

једној страни је самостилизација Хијеронима као хришћанског мученика, на

другој — његова представа Бога. Сан би био израз једне конфликтне психоло-

шке ситуације Хијеронима. Неспособан да промену прихвати и преузме све-

сно одговорност за њу, као што је то учинио Августин у Ке(гасШ11опез, због

проблематичне структуре своје личности која није била у стању да промену

интегрише у своје биће, он је представља као последицу мучења и смртне опа-

сности и чини одговорним Бога за сопствено одрицање од класичног образо-

вања и одлуку да не чита више паганске писце. На крају Ре1сћпп§ег долази до

закључка да се у Хијеронима ради о личности са неразвијеним ,ја" (тИ иШе-

геп(\\>1ске11ет 1сН).15 Он је променио став, али је то учинио не по сопственој од-

луци, већ у смртној опасности: био је принуђен да то учини. И ту се појављује

амбивалентна слика старозаветног Бога као неумољивог судије који кажњава,

који својом немилосрдношћу застрашује, а с друге стране као милосрдног Бо-

га који прашта онима који се кају. У основи разматрања В. Ре1сћ1т§ег биле би

следеће поставке: потиснути део подсвести не пропада, већ се повлачи од чо-

века и преноси на Бога. Психичка потиснутост несвесног води његовој теоло-

шкој пројекцији у божанско. Као последица тога, биће Бога навлачи на себе

осећаје амбивалентности и противуречности, који остају несавладани у лично-

сти монаха; с друге стране, тако настала слика Бога појављује се као оно над-

моћно што стоји насупрот даљем развитку „ја" које се заснива на самопоузда-

њу, преко принуде и осећања кривице што у њему настају. Раздвајање и су-

протност између „захтева" „бога" и сопствене жеље постају конститутивни

део психе.

15 Ре1сћНп%ег, Иег Тгаит Јез НЈегопутиб — ет Рбусћо(>гатт, УЈвШае Сћп«1лапае 45

(1991) 62-68.
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Основни конфликт у Хијеронимовој личности био би, сматра Рекшлп-

§ег, између његове љубави према класичној литератури и захтева строгог

аскетизма који се заснива, поред осталог, и на одрицању од класичног обра-

зовања и даљег читања Цицерона и других класичних писаца; према томе

онога што се везује за световни живот. Анализа текста сна Хијеронимова до-

води је до даљег закључка: у наведеној визији је рационализован конфликт.

Онтолошка несигурност, осећај пропадања, страх од слободе, од саобраћаја са

индивидуалним „ја", воде до грађења једног повећаног „над-ја" чијем диктату

који све одређује оно потчињава своје „бити", једно „бити" које се у својој

форми, која постаје унутрашња, све више редуцира од принуде и спољног

управљања ка мисаоним категоријама доказивања и одрицања. Порасту страха

од казне може се изаћи у сусрет само аскетским стремљењима која су патоло-

шки порасла и једном теоријом жртве која постаје унутрашња. Пренето на Хи-

јеронимов случај, тај закључак би значио: Хијероним није сопственом одлу-

ком одустао од паганске литературе и то сигнализира у којој мери је сопстве-

но „над-ја" пројецирано у Бога, колико је апсолутно отуђивање. Дакле, појед-

ностављено тумачење се своди на следеће: Хијероним не решава свој проблем

сам, већ по наређењу Бога који је строги, старозаветни судија; његово ,ја" је

неразвијено, он није у стању да се сам суочи са насталом променом у својој

личности и схватању, већ то чини под принудом Бога. Он тежи аскетском

идеалу до самоодрицања, али самоодрицање није акт његове воље.

Нема сумње да се и у тумачењу сна Хијеронимова може поћи од значе-

ња које, независно од намере аутора, проистиче из самог текста. Остаје, ме-

ђутим, и могућност да се у овом тексту открије намера аутора, мање или ви-

ше скривена, али усаглашена с оним што се од једног монаха очекивало, би-

ло > пустињи 373-77. било у Риму 384. год. Код овог, као и код других раз-

матрања о личности Хијеронима створених на основу једног или другог па-

сажа, не може се запоставити расправљање о томе да ли се ради о аутен-

тичном сну и стварно доживљеном, искреном унутрашњем конфликту у

личности Хијеронима, у чијем би решавању он несвесно откривао своје

скривено Ја или о реторској форми која је искоришћена да се изложи једна

идеја и став који би одговарао времену и ситуацији у којој се Хијероним на-

шао у Риму, дакле ономе што се запоставља у новијим радовима: свесној на-

мери аутора да истакне свој духовни преображај и самоодрицање. Кључно је

питање да ли је његово преобраћање, тј. потпуно одрицање од даљег читања

класичне литературе, описано у сну и потврђено заклетвом, било искрено и

стварно, и у пустињи Халкиде у периоду 373-377. и у Риму 384, и како је он

на то гледао касније, у Витлејему око 404. године.

Мишљења о овом пасажу у антици и данас разликују се у једној битној

ствари: док су данас многи склони да верују Хијерониму, Руфин је сумњао у

искреност његове заклетве, а још више у његову намеру да у будућности не

чита ни Цицерона ни друге класичне писце; сам Хијероним је неконсеквен-

тан: око 384. он жели да се верује у истинитост и његова доживљаја и његове

намере да никада више не узима у руке паганске писце; заклетве се, као што

је познато, није држао, па, нападнут због тога, касније настоји да заклетву
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обезвреди тиме што ће тврдити да је она дата у сну. Код модерних истражи-

вача овај став је различито тумачен, па и као последица грознице и болести.

Једини који је посумњао у аутентичност сна и био склон да га тумачи као ре-

торски пасаж био је Р. с1е ЕаћпоПе.16 У новијим радовима у њу се не сумња,

али се она и не испитује, већ се прихвата мишљење Келија и Хагендала о то-

ме.17 Ако се о томе расправља као и о аутентичности доживљеног и искрено-

сти намере Хијеронима да се одрекне од световне, тј. паганске књижевности,

не може се запоставити став самог Хијеронима према овом тексту, а он се

мењао, од 384. када га је написао и касније, 404. године, када је био напад-

нут да се не држи заклетве.

У причи о доживљају у пустињи Халкиде, Ер. XXII 30, Хијероним инси-

стира на томе да нису у питању \апа зотта, већ нешто што је он физички и

болно доживео и што је оставило видне последице у његовом бићу: доказ су

суд, заклетва и модрице од удараца на леђима, видљиве и после буђења, и

најзад потпуна преданост читању божанских књига, са жаром какав никада

није имао када се радило о делима смртника, XXII 30: Иес \его зорог Ше/ие-

га1, аи( \апа зотта, цШоиз заере Ае1иаЧтиг. Тез1е ез1 1гЊипа1, ап1е аиоД хасих,

шаЧсшт 1ез1е ез( циоа1 Итш: Иа т1Н1 пипциат соп(т§а( 1а1ет тсШеге циаезп-

опет. И\еп1ез НаоШззе те зсари1аз, р1а%аз зепзгззе роз1 зотпит е( 1ап1о Ле-

Нтс зШШо <И\та 1е%1ззе, циато тоПаИа аМе поп 1е%егат. Око двадесет годи-

на касније ће Руфин, некадашњи блиски пријатељ Хијеронима који се у вре-

ме спора око Оригена преобратио у огорченог непријатеља, цитирати овај

текст, подсећајући га на заклетву дату пред Христом као судијом и анђели- _

ма, и оптужујући га да је се не држи: нема ниједне странице коју је касније

написао на којој не би цитирао Цицерона, Вергилија и Хорација, Хризипа и

Аристида, Емпедокла и остале грчке писце.18 Руфинова тврдња може бити

претерана, али је у суштини тачна. Модерна истраживања су открила још ве-

ћи број античких писаца које Хијероним цитира.19 Сам Хијероним, мада ће у

Ргаег'. аа" Оа1. III, р. 485-86, тврдити да 15 година није читао паганске писце,

не каже да их неће цитирати. Како тврди у својој одбрани од напада Руфина,

он то чини по сећању. Свој потоњи, а вероватно и реални став јасно ће фор-

мулисати: за објашњење Светог писма потребно је и знање које је давало

класично образовање и познавање светих списа, ЕгиДШо заесиИ и заепНа

зсггрШгагит, у писму Паулину из Ноле, 1ЛИ, 6, 1 , егиЛШо е1 згтрНсИаз исти-

че у Ргае/. т Атоз III, 303.20 То свакако није у сагласности са његовим ста-

16 Р. Ле 1аШо11е, 1.е 50п§е де 81. Јбгбте, МлвсеНапеа еегошпиапа. 5сп(Н уагп риђНса(1 пе1

XV сетепапо с!а11а топе ш' бап СичНато, Кота 1920, 127 зц.

17 Ке11у, Шегопутив. НЈ8 Ше, \Уп1т{»5 ивА СогПгоуетез, 1975, 43; Н. На%еп<1аМ, \л\хл Ра-

тег8 апа" 1ће С1а551С5, Оо1ећоге 1958, 319.

18 Аро1. Сотга Нјегопутит, II 7, еа\ М. ЗШопеШ, ССЦ 1961, 88: Кебјаете ш тђипаНђиз

ш&се Сћп8(о Оотшо, ап§еН5 аа515(еп(Љи5 е( ш(егсеаеп(јои5 рго 5е, ш(ег уегђега е( сгисЈашз ро5Ј-

Ш5, Јига( 5е 5аеси1аге5 Нђго5 пес ћађјшгит пес 1ес(игит.

" Уп. ^аопоИе, 229; На%епАаМ, ор. а(., у нап. 14, 312 и д.

20 О ставу рапохришћанских писаца према класичном образовању вид. О. I*. ЕИзрегтапп,

Тће АгНгиае оГше Еаг1у Сћг15(јап ^а(ш \Уп(ег5 (ошагЈ Ра§ап ^ј(ега(иге апс! ^еагпше, Тће Са(ћоНс
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вом у Риму 384. Тада је следио други идеал, онај у коме је врхунска врлина

монаха једноставност: свештеник не треба да чита паганске писце, а монах

да поседује књиге.21 У ствари Хијероним ће тек око 20 година касније, када

га је напао Руфин за неискреност, свој еремитски доживљај прогласити за

сан, да би оправдао све оно што је рекао у XXII писму о одрицању од цице-

ронијанства 384. У одговору Руфину Хијероним је настојао да сцени описа-

ној у Ер. XXII 30 одузме сваки значај и озбиљност која би га обавезивала на

одрицање од паганске литературе. То би био сан, тврдиће он, а заклетва у

сну не обавезује, АгЈуегбиз КиПпит I 30: Ма%т сптгтз геиз $ит, 81 риеШз е(

угг&тоиз СИпзН аЧхг заеси1агез Ндгоз поп [е^епЛоз, е1 те т зоттз соттот-

(ит рготгззгззе пе 1е%егет — „Окривљен сам за велики злочин што сам деви-

цама и удовицама у Христу рекао да секуларне књиге не треба читати и што

сам, у сну опоменут, обећао да их нећу читати", и I 3 1 : Шпс аШет по^ит ш-

риАепИае %епиз, одјгсИ тШ зоттит теит... 5еЛ (атеп цш зоттит сптта-

1иг, аиИаг ргорНе1агит уосез, зотпиз поп еззе сгеАепАит — „Ево сада нове

врсте бестидности, замера ми за мој сан. А онај који због сна оптужује нека

чује глас пророка — да сновима не треба веровати". Ништавност сна поново

ће с подсмехом истаћи у Аа"у. Ки/. III 32: „Ако сањамо лет, не значи да треба

очекивати крила на нашим раменима; због прељубе у сну нико није доспео у

Тартар и нико неће због венца мученика бити уздигнут на небо". Ово није је-

дино сведочанство о варљивости снова у Хијеронима: има и других текстова

у којима то наглашава.22

Веру у аутентичност сна и доживљеног слаби, осим Хијеронимова ка-

снијег признања, и очити реторски карактер оба наведена текста, Ер. XXII 7

и 30. Реторски елементи у опису једног и другог сна Хијеронимова и анало-

гије са другим писцима, а пре свега са мартиролошком литературом, тако су

бројни да и мишљење старијих истраживача да се ради пре о реторици но о

личном доживљају,23 запостављено у новијим, пре свега психолошким радо-

вима, заслужује да се ближе испита. Томе се мора додати и данас занемарена

изјава самог Хијеронима о вежбању у реторици у време еремитског искуства

у пустињи Халкиде.

Посматрани паралелно, оба текста — Ер. XXII 7 и XXII 30 показују очи-

ту сличност пре свега у формулацијама и описима телесне патње Хијерони-

ма; паралеле се могу наћи у другим Хијеронимовим текстовима, а и у других

писаца. Доминантна појава у оба текста је непрестано проливање суза и ис-

црпљеност тела која се манифестује у томе да су од њега остале једино кости

и кожа. Одрицање од хране је први узрок физичке патње, како је наведено

1Јшуег811у оГ Атепсап Ра1п$11с бга41е$ 1.ХХХ1, \^а5гип{»1оп 1949. О ставу Хијеронима в. Ер. Г-Х,

5, 1; Аћа\ 20-21. СГ. К. ЕитпН, НЈегопутиз' 51е11ип§ гиг 1л(ега(иг ипс! Кип$1, К1а$1$сћ-Рт1о1о-

81$сће бтшеп 16 (1955) 10 $^.

21 Ок1а$саНа аро$(. 3, 3; ТегШ1., Аро1. 46, 1; Р$еиЈо-Сћгу$. Нот. ш Јоћ. 1, 1,2; Еиацг. РоШ.

Керћаћма епо$11са, 2, 416 С. арош. Уп. На%еп<1аМ, ор. а!., у нап. 11, 310 $^.

« Шег. 23, 25 (С5Е1. 59, 286); 1п Есс1е$. 5, 6 (Р1, XXIII, 1053 и д.).

23 Уп. 1а\>по11е, 227 и д. Р. АпИп, КесиеН $иг бат( Јегбте, Со11ес1тп [л«оти$ ХСУ (1968)

17 н д. По његовој дефиницији, доживљај Хијеронима у пустињи би био ДеШге Ле та\аИе.



Два Хијеронимова сна, Ер. XXII 7 и 30 37

подједнако у једном и другом пасажу: XXII 7, 13: Ле аМз уего е1 роШ 1асео,

сит еИат 1ап%иеп1ез ациа Јп%Ша иШМиг е1 сосШт аИциШ ассергвзе 1ихипае

5Г1; 30, 16: Сит аМе аппоз р\игхто5 а"ото, рагеппбш, зогоге, со§паП5 е(, циоА

Мз аЧЈЈгсШш ез(, сопзиеШаЧпе 1аипог\5 с\б\ ргор(ег сае1огит те ге%па саз(газ-

8ет. Од упечатљиве слике усамљености у првом тексту задржани су у другом

једино опис исцрпљености и патње кроз сузе: XXII 7, 10: Ноггебат зассо тет-

бга а"е/огт\5... со(Ш\е 1асг\тае, со(Ш\е %ет\(ш е1, « аиапАо гери%пап(ет зотпш

тттепз орргез5Г55е1, пиЛа Иито у/јс о$5а каегеппа сопШебат, и XXII 7, 22: аа"

1ези Шсебат реа"е5, г\%абат 1асг\т\5\ XXII 30, 22: Ро51 поспит сгебга5 у\%Ша5,

ро51 1аспта5, циа5 тШргае(егИогит гесогЛапо рессаСогит ех ГтГ5 УГзгЉиз еги-

еба(; /едЊ согрш т^азИ... 5Гс т/еНсш тетбга АерахШ е5( и( оззЊиз угх каеге-

гет. Обиље суза као спољашњи знак дубоког бола Хијероним понавља у XXII

30, 28: оси1оз арепо Шп1о 1асптогит хтбге рег/изоз. Последица физичке исцр-

пљености је у првом случају, XXII 7, 18, бледо лице, хладно тело, више мртво

но живо, и горуће жеље у мислима: РаИебаМ ога Гетпт е1 тепз де^Шегш

ае5Шаба( т /Н%Шо согроге, е1 аШе коттет зиит гат сагпе ргаетогШа 5о1а И-

бШпит тсетИа биШебаМ, у другом — унутрашња грозница и хладно тело,

XXII 30, 3: Шепт рагабапШг ех5ецтае е( уИаЊ аттае са1ог 1о1о /п%еп(е Гат

согроге т 5о1о (ап(ит (ереМе рес(шси1о ра1рх(аба(.

Неке од ових формулација Хијероним користи и у другим текстовима:

на пример, ону о костима које стрче из коже као неке вреће налазимо и у Ер.

III 4 у којој описује аскезу свог пријатеља из младости Боноса на острву

усред мора, што је исто као пустиња; о телу које се охладило док живот још

трепери једино у души — у епитафију Паули, Ер. СУШ 28, 1.

Подударање између два текста тиче се, дакле, израза физичке патње у

пустињи. Неоригиналност у том сегменту лако је доказати на основу пара-

лелних места у других писаца. Напуштање породице је библијски мотив,

нпр. 1ис. XIV 26, Есс1. 3, 8, На^ег 1, 2 и др. Проливање суза које се среће и

код ранијих писаца, нпр. Еузебије, НЕ V 28, 12, очекује се код монаха, који

оплакује овај свет. Најзад, привиђање или снови су мотив чест у биографија-

ма монаха. Већ у Атанасијевом Животу св. Антонија, у првој биографији те

врсте коју је Запад упознао, ђаво поставља заседу еремити претварајући се у

жену: УИа Ап(. .Р2, 73, р. 129: Ше (Шабо1из) рег пос(ез т ри1скгае тиИет \ег-

(ебаШг огпаШт. Мотив привиђања жене и гозбе, као заседе демона, Хијеро-

ним ће искористити у УКа НИапотз коју је написао у Витлејему, око

386-391, Р1. 28, р. 32: Ше поспцие \апае Лаетопит тзШае ... Оиопет ИИ

пиЛае тиИегез ... циопеш е^ипепп 1аг%Г55\тае аррагиеге а"аре5. Он чује и за-

вијање вука док се моли — на могућност таквих привиђења скреће пажњу

Евагрије — и види борбу гладијатора док рецитује псалме.24 Тело и душа ни-

су супротстављени, већ је тело ту да би довело до оздрављења болесног дела

душе; тело је предмет искушења, али и снова у преображењу духа. Топос ра-

нохришћанске литературе је без сумње и привиђање гозбе и кола девојака

" У|1а НЛагштв, 16, 7, Р1 XXIII, 32.
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или жене. Дословно исти текст налази се у Практичном приручнику за мона-

хе Евагрија Понтијског, с. 54: Гицлбоча сиууеусбу кси х°Р0^? уиуагксоу.

У опису телесне патње, дакле, у једном и другом пасажу, нема много

оригиналности. Не ради се, међутим, о литерарној неспретности Хијерони-

ма. Он у ствари следи текстове који се тичу монаха и аскезе, па његова теле-

сна патња тиме постаје иста као код других еремита, према томе општа, не

лични доживљај. Дакле, он је могао имати своје снове и привиђења у Халки-

ди, али их је описао тако као да су били исти као код других; његова телесна

патња је приказана језиком патње ранохришћанских мученика.25 Вешто ис-

коришћен реторски поступак даје уверљивост реченом баш стога што он по

својој формулацији представља опште место у монахолошкој литератури.

Дакле, њему се догађало исто што и другим изабраним. На то указује и окол-

ност да се ови пасажи не само вербално и у формулацијама, већ и по избору

мотива поклапају са оним што је речено било у ранохришћанских писаца или

у новозаветним текстовима. Бичевање од стране анђела није оригиналан мо-

тив; ЕаћпоПе је скренуо пажњу на слично место у Еузебија, НЕ V 28, 12, у

причи о Наталију, његовом греху и враћању правој вери.26 У опште мотиве у

библијској литератури спада и напуштање родитеља и породице као у Новом

завету, одрицање од хране, па и 1поипа1 шаЧсГз пред којим стоје ранохри-

шћански мученици, испитивање о вери (сопдшо), јауци и запомагање, повра-

так међу живе, ао т/егпи аа" зирегоз. Своју патњу: суд, бичевање и призна-

ње, Хијероним представља језиком мартира, како је то на многим примерима

показано.27 Користећи језик и примере мартиролошке литературе, Хијеро-

ним једним поступком, признатим у модерној теорији књижевности, ствара

сопствену слику самог себе као мартира за веру, свог греха (класично обра-

зовање) и испаштања.

Страх од пакла је у првом тексту, Ер. XXII 7, разлог Хијеронимова са-

мокажњавања пустињом као тамницом. Паралела овом „сну" у коме се Хије-

роним бори против физичких искушења у којима је Иото основна слабост

тела јесте други „сан" у истом писму с. 30 у коме он прво признаје као грех

да класичне писце носи са собом као своје благо ((Незаигиз) и да их чита као

утеху после телесних патњи, а затим показује своју спремност да ослободи

свој дух и да се одрекне оног што му је донело образовање: уживање у кла-

сичној књижевности и филозофији, и окретање и прилагођавање идеалу тра-

диционалне хришћанске зШрНсИаз. У овом последњем се, међутим, на грех

надовезује казна. Визија суда и бичевања води до, истина изнуђене, заклетве

да неће више читати паганске писце. Тело је и овде, као и у с. 7, база прео-

бражаја, а то одговара теоретском ставу формулисаном у Евагрија Понтиј-

ског, РгакИке, с. 49:

'Еруа^еоваг цеу бш паутбс, ка1 ауртжуеТу ка1 уткгтебе^ об лроатета-

цеба, лроаег)хеа8а1 бе тјц1у абшХегптсос, уеуоцобетлтаи Дшп екеХуа цеу тб

25 АЈкт, ор. мт.., у нап. 6.

26 1мШо11е, ор. аХ., у нап. 6, 229 зц.

27 На многе од ових указано је у чланку N. АЛкхп, ор. ск., у нап. 6, 124 $ц.
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лавтгикбу џерос, ттј<; \|/ихл? бералеиоута ка1 тогЗ ошцатос; тршу ец тт|у еруа-

о1ау лрообегтаг, блер бг' огкегау аобеуегау лрбс; тогх; лбуогх; огж еларкеТ. т| бе

лросег>хт| тоу уооу ерршреуоу ка1 кабарбу лрбс; тт|У паХцч лараокегнх^ег, ле-

фгжбта лрооег>хео8а1 ка1 бгха тог>тог> тоГЗ ошцатос, ка\ блер лаошу тшу ттјс,

уг^ХЛ? бг>уацеушу тоц багцоог рахеоваг — „Није прописано да непрестано ра-

димо, бдимо и постимо, али за нас је закон 'молити се без престанка'. Оно што

води оздрављењу оболелог дела душе, има потребу за телом да би било изврше-

но, а оно, због слабости која му је урођена, није довољно за те напоре. Молитве

пак јачају и учвршћују дух у погледу борбе, јер је он од природе створен за мо-

литву, и без учешћа тела и свом снагом душе да се бори против демона".28

Најзад, и сам Хијероним признаје и говори о реторском уобличавању

свог еремитског искуства, у писмима Рустику, Ер. СХХУ, и свештенику Непо-

тијану, Ер. 1Л1 из 394. У првом истиче да није могао да поднесе своје мане и ва-

треност своје природе у време када се окренуо монаштву. Ову је сламао постом,

док је мисао и даље горела у фантазијама {сој>ИаНопЉш), кротио учењем јевреј-

ског. Најзад, признаје да користи реторику као литерарну игру: беа" т Шо ореге

рго аеШе Шпс 1изтш е1 са1еп1тиз ас!Нис гће1огит зшЛт аШие с1ос1пп1$, циае-

Аат 5со1азНсоЈЈоге ЛерГпхтш. Р. Вга\уп ће бити у праву кад закључује да Хије-

роним није имао појма о патњама кроз које су пролазили монаси.29 Тај утисак се

појачава када се његови описи упореде са оним што је написао Евагрије Понтиј-

ски сумирајући своје еремитско искуство и испаштање за грех који је могао

учинити, заљубивши се у удату даму у Константинопољу.

Хијероним, учени, образовани егзегета и преводилац Светог писма са

јеврејског и грчког на латински, није ни догматски писац нити теоретичар.

Он се не би могао сврстати ни у оне који су отворено могли говорити о сво-

јим манама и гресима, а још мање о својим намерама, па није био спреман

као Августин на искрену исповест, а ни сличан Евагрију Понтијском који је,

свестан свих људских слабости, и познајући и људску природу и горка иску-

ства кроз која пролази монах у пустињи, написао приручник с намером да

помогне и поучи оне који су кренули тим тешким путем на коме су многа ис-

кушења и где се тражило много одрицања. Најзад, он не спада ни у једно-

ставне монахе који би причали своја пустињска искуства и сновиђења и при-

знавали своје слабости да би истакли своју спремност на патњу и савлађива-

ње свих напора да би дали пример, али и жеље на путу ка остварењу мона-

шко-аскетског идеала. За Хијеронима се не би могло рећи да је имао свој мо-

нахолошки идеал који би бранио. Његова колебања у том погледу одражава-

ју три монашке биографије које је написао, приказујући три типа еремите:

Павла, Хилариона и Малха.30 Како се аскетски идеал коме је тежио Хијеро-

28 Еиаег. Роп1., Ргакпке, ео". А. е! С. СиШаитоп!, Еуа§ге 1е РопПцие, ТгаНе ргаПцие ои 1-е

тоше, боигсеб сћге(1еппе$ 171, 1971.

29 Р. Вгоу/п, ВогЈу апЈ 5осЈе1у, 375: „А11 1ћа1 ће ћад аНо^ео' ћј« геадеге 1о кпо\у оГћЈ5 ехреп-

епсе ш Сћа1к18 ћад ћееп скНк>ега1е1у са1си1а(ео! 1о ћеј^ћсеп тејг апхјегу."

30 О томе в. М. Рићгтапп, Т>'к Мбпсћеп§е$сћЈсћ1еп Јеб Шегопутиз. Рогтехрептеп1е т

ег2аћ1еп(1ег ^1(етаШг, РопгЈа(н>п Нагг1(, Еп(теПеп5 23, 1976, Сћп$(1аш$те е( Гогте$ Н(6гаи"е$ Је
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ним мењао, мењала се и његова оријентација. Многи су, међутим, његови

текстови у којима жели да прикаже себе на одређени начин у одређеном тре-

нутку. Као типично у том погледу могло би се узети писмо папи Дамасу из

Антиохије или из Халкиде, Ер XV. У њему је показао спремност да следи па-

пу у свакој догми коју он прогласи правом. Текст о сну у пустињи Халкиди у

XXII писму несумњиво одсликава део његова скривена бића и несвесне по-

руке, али и оставља могућност да се открије његов свесни циљ и намера, а

она се да препознати, ако се писмо XXII посматра у светлу познатих догађаја

његова живота и ситуације у Риму 382. Премда није био теоретичар, није мо-

гао бити и није остао по страни у споровима у Цркви свог времена. У неким

случајевима је нападао јеретике, али више лично но у сфери христолошких

теорија и догме, у другим је био принуђен да брани своја тумачења библиј-

ских текстова, и најзад самог себе, као у дискусији са Августином или у су-

кобу око оригенства. Наведени текстови „снова" у писму XXII најпре би се

могли уврстити у реторске конструкције које имају свој циљ да га представе

јавности у Риму 384, када је постао секретар папе Дамаса. Он је сада човек

Цркве који даје предност прокламованом идеалу апостолске једноставности

над својом, како он жели да покаже, дубоком дотадашњом оданости кла-

сичним писцима и световној учености. То одрицање је реторски тако уобли-

чено да је цитатима из Светог писма и ранохришћанских писаца приближено

мартиролошкој литератури и учињено болним, а његово страдање типичним

и општим. То искуство у Маронеји, на ивици халкидске пустиње, сврставало

га је у мученике за веру на начин који се може чинити и парадоксалним: док

су ранохришћански мученици губили живот да би сачували веру, Хијероним

се одрекао онога што му је представљало духовно биће — да би спасао жи-

вот.31 Међутим, одрицање од класичне, паганске литературе приказао је као

тако велику жртву која је иста као и одрицање од живота. Она се од њега

очекивала и на њу је био принуђен, уз велику телесну патњу (с. 30), која је

већа од оне кроз коју се пролази при одрицању од телесних задовољстава (с.

7). ЕгиаЧНо је оно што је суштина његова духовног бића, али он је показао

спремност да се и ње одрекне да би постигао аскетску зтрИсИаз. Прва је не-

избрисива и, премда у РгаеГ. ас1 Оа1. тврди да 15 година није читао паганске

писце, онога што је научио није се одрекао, јер је део његова духовног бића.

Нападнут да се не држи датог обећања и заклетве из 384, он ће око 404. свој

пустињски „доживљај" прогласити за сан, а оно што је у сну доживљено тре-

ба презрети, Еа соп1етпе диае зотт зип1, како он формулише, у коментару у

Есс1е8. 5, 6 ССХХИ 293. 32 И у сну, он се одрекао читања класичних писаца

тек на захтев са „вишег места". У томе је преношење одговорности на Бога,

али свесно и намерно: то је жртва која се од њега захтевала.

1'АпПцш1е (атшуе еп ОссМет, 41 вц. О монахологији Хијеронима уп. Р. АпИп, \л топасћкте

5е1оп 5ат1 Јеготе, и МомсћоЈодо ае 5ат1 Јеготе, оба у КесиеН виг 5аии Јегбте, СоНесиоп 1л-

1отш> ХСУ (1968) 102 и 137

31 ГеккНп%ег, ор. ск., у нап. 8, 126.

М Уп. и Оаше!. 4, 2; Сотт. ш Мат. 12, 36; Сотт. ш Негет. 23, 25, С5Е1. 59, 286.
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ЈЕКОМЕ'б "ШО БКЕАМб Ш ЕР. XXII

Јеготе'8 (\уо дгеатз, ^ио(ед т а 1е((ег (о ЕибгосМа, Ер. XXII 7 апд 30

девегуе аОепНоп, сопсејуед еИћег аз ћ15 аШћепНс ехрепепсе дипп§ тз 5(ау т

Магопеја оп (ће ћогдег оГ Ље дебеН оГ Сћа1к1б по( Гаг Ггот АпНосћ т бупа, а(

(ће Нте \ућеп ће ригзиед ап азсеНс апд топазНс \уау оГ НГе, ог аз гће(опс

разза§е сопз(гис(ед аз опетс рћепотепа 1а1ег т Коте, т огдег (о зћолу рић-

Пс1у ћЈ5 оггћодоху. 1п ћо(ћ сазез (ћеу геПест (ће аи(ћог'б регбопаШу. Тће дгеат

ш XXII 30 \^аз дЈбсиббед ш (ће АпН^шгу апд (одау ћесаибе оГ Јеготе'5

гепишпаНоп оГћЈб с1абб1са1 едисаНоп Гогти1а(ед ш 11. Аб ће ргопПбед (о геад (ће

с1а551са1 \уп(егб пеуег а§ат т (ће б(огу деГтед ћу ћ1тбе1Г аНеглуагдз аб а дгеат,

апд ћу (ће тодегп аи(ћогз а1бо аб а дгеат, а У1510П ог еуеп аб а т§ћ(таге

ргоуокед ћу ап Шпезб, ће \уаз ехрес(ед (о сопзесгаге Мз т(е11ес(иа1 еГГоНз оп1у

(о (ће бспрШгез. Во(ћ дгеатб ћауе ћееп 5(шПед ћу рзусћо1о§1з(з (В. РекћНп^ег

апд Р. Сох МШег) аз дгеатз (ћа( геПес1 Јеготе'б тпег 5(ги§§1е ће(\уееп Мб аз-

сеНс апд регз13(еп( ргоГапе дезНез. ТћегеГоге 1ћеу сопз1дег (ћет аз (езНтотеб

\ућкћ сои1д ће изед аб аитепНс Гог гесопб(гисНп§ Јеготе'5 рбусћо1ошса1

роПгаН. Рог В. Ре1сћНп§ег 1ће тат сопГНс( т Јеготе'з регзопаШу \уаб ргоуокед

ћу ћ1б деУоНоп (о с1абб1са1 едисаНоп оп опе б1де апд б(пс( азсеНс дЈзарПпе оп

те отег. бће сопсејуед (ће дгеат т Ер. XXII 30 аз геПесНгш ћ1з ргеоссираНоп

т з1пут§ го ригзие 1ће абсеНс 1деа1. Аб ће \^аб ипаћ1е (о сопГгоШ \уИћ !ће

сћап§еб т ћ15 регбопаПту ћесаибе оГ ап ипдегдеуе1оред е§о апд (о таке Мб о\уп

дес1б10п, ће (гапбтШед П 1о Сод \ућо арреагб т НПз (ех( аб (ће б(пс( апд беуеге

Сод оГ (ће 01д Теб(атеп( шћо ршНбћез апд а1бо аб 1ће Сћг15Пап тегс1Ги1 Сод

геаду 1о 1пди1§е. 1п ћег гезеагсћ Сох МШег згаПб Ггот те 1ех1'з 51дп1Псапсе

\ућ1сћ 15 тдерепдепг оГ те аиЉог'б 1п1епНоп, апд деуотез ћег зШду 1о Ше ггапб-

Гогта11оп оГте рћуб1са1 ћоду \ућ1сћ ргоујдез 1ће сеп1га1 дгоипд оГ1ће биГГепп§

1о а тегарћуб1са1 апд уегћа1 опе. Вот, В. Ре1сћНп§ег апд Р. Сох МШег ассер!

1ће дгеатб 1П Ее1ег XXII аб ап аитепПс апд тоУ1п§ ехрепепсе Гог Јеготе аз

^иогед 1П 1ће 1еиег го Еиз1осћ1а 1о зегуе аз ап ехатр1е 1о те уоип§ Котап 1аду

Гог ћег ра1ћ 1о те азсеНс НГе. Тћеу до по1 д1зсибз 1ће аитеп11с1гу оГ те дгеатб,

ћи1 ассер! те ује\^ ће1д ћу К.е11у апд На§епдаћ1.

Тће ргоћкт оГ аигћепНагу оГ Јеготе'б дгеатб 1П Ер. XXII зеетз 1о ће

ЈтроПапг е11ћег из1п§ Јеготе'б б1огу аз 1ће ћаз18 Гог рбусћо1о§Јса1 гевеагсћеб оГ Шб

бићсопбсјоиб 1п те дебегг 373/377 ог Гог бгиду оГ ћ1б сопбсјоиб ргеоссираНоп т

Коте 1п 384. 1п ргебет-дау гебеагсћеб 1ће аи1ћепНс1гу оГ Јеготе'б дгеатб ћаб

ћееп ассер(ед бтсе На§епдаћГб зШду оп 1ће ЕаНп Га1ћегб апд те с1абб1Сб. И 15 ће-

Неуед 1ћах ап тпег сопШс1 ех1б1ед ћегл^ееп ћ1б едисаНоп апд ћјб абсеНс епдеауог

\ућјсћ Гоипд 11б ехргеббјоп т дгеатб. Опе оГ 1ће Ге\у \^ћо ипдегвтод 1ће дгеатб аб

гће1опса1 рабба^еб \уаз Р. де ЕаћпоИе. Тће Пгз! го ассибе Јеготе оГ ће1п§ тбјп-

сеге т ћ1б рготјбе пог 1о геад СЈсего, У1г§Н апд о1ћег ра§ап аитогб \уаб ћха соп-

1етрогагу КиГтиз. Јеготе ћ1тбе1Г \уаб јпсопзециеп! 1П ћ1б аиИиде: ћу \упНп§

аћоиЈ ћ1б дгеатз т те Ееиег XXII Јп Коте агоипд 384 ћгз 1П1еп110п \уаз 1о соп-

утсе 1ће геадег (ћа( (ће дгеат 1П Ер. XXII 30 \^аз по( 1П81§п1Г1саНуе, \апа
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зотта, ћит ботеШт§ ШаТ ће ћас! ехрепепсед т Ше дебеН; 1а1ег, аћоиТ 404, т

гезропзе то КиПпиб' туесНуе, ће ргос1аЈтед Мб бТогу То ћауе ћееп а дгеат, ш

огдег То детопбТгаТе ТћаТ поћоду сои1д ћ1ате Шт Гог \ућат ће дгеатб.

Тће циоТед ТехТб ш 1еТТег XXII \ућеШег сопсегуед аб дгеатб ог поТ, тау ш-

деед ћауе геПесТед Јеготе'8 регбопаШу. Тће теашп§ оГ Тће раб5а§е т Ер. XXII

30 сои1д ће дјзсизбед тдерепдепНу оГ аиТћог'б тТепТтп апд аб геПесТт§ Шб т-

пег сопШсТ ћеи^ееп Мб с1аббјса1 едисаНоп апд Ше детапдб оГ абсеНабт. Моге

1трогТапТ Тћап (ћа(, 14 беетб 1о д15ск>бе 1ће Јеготе'б сопбстиб шТепНоп. Тће аи-

Тћог оГ Тће ргебепТ рарег б1геббеб Т\уо ротТб т ћег гебеагсћ: ПгбТ, Тћеге 1б геабоп

1о доићт Ље аиШепНсПу оГ Јеготе'б дгеатб т 1хТТег XXII; бесопд1у, га1ћег Тћап

геПес!т§ ап ипсошстиб тпег сопШсТ, Ше рабба§еб сопсетт§ дгеатб тау ће т-

Тефге1ед аб геуеаПпд Јеготе'б сопбстиб тТепНоп. Ргоћаћ1у ће \уап1ед То ротТ оиТ

ш Коте 384 Ше сћатЈеб т бртТиа1 ћет§ аб \уаб ехресТед Ггот опе \ућо риг-

биед Ше абсеНс апд топабНс \^ау оГ НГе апд \ућо \уаб Ше Роре'б бесгетагу. Тћеге 1б

геазоп То доић! по! оп1у Ше аиШепНсиу оГ Тће дгеатб ћи! а1бо Ше бтсепгу оГ

Јеготе'б оаШ. Не \уеапед ћјб гепипааТтп оГ ра§ап НТегаТиге т а ШеТопса1 Гогт,

ибт§ Тће уосаћи1агу оГ тагТугдот То дебспће Тб биГГепп§б, аз N. Адкт сопбј-

дегед. 1Т 15 по! ћ1б Нгегагу техрепепсе, ћи! га1ћег ћ1б т1егтоп То ргебеп! ћ15 биГ-

Гепп§ аб ћет§ 51гш1аг 1о Ше биГГепп§б оГ Ше еаг1у СћпбПап тапугб. 1п Ннб \уау

ће 1депНПе5 ћјб ехрепепсе ш Ше дебеП аб опе Ша1 18 соттоп 1о а11 таггугб, апд

1ћгои§ћ дПб ће ћесотеб опе оГ Шет. Не ћад 1о ехр1а!е Шб 1оуе оГ ра§ап НТегаТиге

апд рћПоборћу апд ассотрПбћед ћ1б ТгапбГогтаНоп оп1у ћу ћет§ \\1ирред ћеГоге

Сод'б гпћипа1. т Нпб \уау Тб ћоду ћесате шбггитеп! Гог гиб бртгиа1 ггапбГогтаНоп.

КиГтиб \уаб пф\ \п адтоп15ћ1П§ Јеготе Гог циоНп§ с1аб51са1 аишогб оп еуегу

ра§е ће \уго1е тегеаГхег. Јеготе адтјиед 1ћ1б; ћ1б а1т \уаб по 1оп§ег 1о ргебеп:

ћшбе1Г аб а тагхуг апд опе \ућо геадб оп1у 1ће бспрШгеб. ЕгиАШо \уаб аб тисћ

ап 1деа1 1о ригбие аб ггадШопа1 СћпбНап зтрИсИаз. 1п огдег 1о деГепд ћ1тбе1Г

Гог ћаујп§ ћгокеп ћ1б уо\у, ће ргос1а1тед те ехрегјепсе 1П гће дебеЛ аб а дгеат

апд ^иогед те В1ћ1е'б шогдб Еа соМетпе ^иае зотт зип1. N0 опе сап ће ас-

сибед Гог \ућа1 ће дгеатб, ћесаибе 'ЧГ уои дгеат оГ Г1ут§, уои саппо: ехрес!

\У1п§б оп уоиг бћои!дегб; по опе сап ће ћгои§ћг 1о 1па1 Гог соттЈШп§ адићегу 1п

а дгеат, апд те \угеа1ћ оГ 1ће таг!уг сагтог ћг1п§ опе 1о ћеауеп".

И тау ће 1гие тћа( Јеготе \уаб поТ ипаћ1е То аббите гебропбЈћШТу Гог ћ1б

дес1бшп поТ То геад Тће с1аббка1 аитћогб еуег а^ајп. Еуеп 1Г Тће тех! 1п Ер. XXII

30 1б 1пТефгеТед аб ћјб сопбсшиб 1пТепТЈоп, ће ргебепТед 1Т аб 1Г ће ћад допе бо

ипдег ргеббиге, апд ћу огдег оГ Оод. ВиТ Шеге 1б а д1ГГегепсе ш Ше теапт§ оГ

Шб гепипс1аТ10П 1П Тће дгеат апд јп геаНТу. Аб дгеатб ћоТћ рабба§еб Ер. XXII 7

апд 30 сои1д геуеа1 Јеготе'б ћ1ддеп регбопаИгу; 1Г тТефгеТед поТ аб дгеатб, ћиТ

аб гћеТопс шкћ \ућ1сћ Јегоше ГоптдаТед Шб 1пТепТЈоп, Тћ1б ехатрк ће {»1Уе5 То

ЕибТосШа 1П Ше 1еттег XXII 30 тибТ ћауе апоТћег теап1п§: Јеготе \уапТед То

бћо\у ТћаТ ће \^аб геаду еуеп То таке бисћ а шГПсић баспПсе аб То гепоипсе ћ1б

бр1пШа1 еббепсе апд бТор геадјп^ С1сего апд оТћег ра§ап \упТегб ћесаибе 1Т ћад

ћееп огдегед ћу Оод. 1Т шаб, аб ће \У1бћед То ће ипдегбТоод, ћгз баспПсе То Тће

ГаНћ, \^Шсћ ће ециаТед \уић Тће баспПсеб оГ Ше еаг1у СћпбТЈап таПугб.
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СОИбГОЕКАТГО^ ОР А БАТТЈМ РКОМ

Д1НГН212 ПЕР1 ТНЕ АПАХ ЕОФ1А1

А поПсе Ггот 1ће апопутоиз Д1Г|7"Поч<; лер! тђс, Аугас, Еоф(а<; — Патрш

КоуотауТ1УогшбА.е<о<; ађои( 1ће гећеШоп оГ 1ће Апапз апд 1ће сопЛа§га(шп оГ (ће гооГ

оГше о1д сћигсћ оГЗ(. 5орћ1а ш Соп$(ап(шор1е ћа$ ћееп апа1угед Ггот (ће а$рес( оП($

сћгопо1о§у апд сотрагед (о $оте о(ћег зоигсе ассоип($. Тће ге$и1($ 1еад (о (ће а$зитр-

(гоп (ћа( Сш$ поНсе \уаз ћазед ироп (ће таззасге оГ (ће Оо(ћ$ т Сопз(ап(тор1е (400).

СопПгта(гоп оГ Лиз а$$итр(гоп 1Ш§ћ( ГшТћег соп(пћи(е (о ап$^епп§ (\уо цие$(шп$

аћои( (ће таззасге оГ (ће Оо(ћз — (ће ЈдепНПсаНоп оГ (ће сћигсћ т жћшћ (ће Оо(ћз

$ои§ћ( зћећег, аз \уе11 аз (ће с!апПса(гоп оГ (ће ассоип($ оп (ће таззасге 1еГ( ћу

ППћ-сеп(игу сћигсћ ћЈ$(опап$.

Патрт КшУотаутгуогЈлбХЕах;^1 ћ1б1опса1 уаше 18 ботеитеб сопбШегес!

"сНпЧсић ш <Н$1ш(>ш$ћ Ггот те СошгапппороШап 1еј>епсГ.2 Тће еУ1с1епсе шг

бисћ а $1а1етепг 1$ геас! т те ће§тпт§ оГ те Апопутоиб' раП Дгтјупогс, лер1

тту; Ау1ас, 1оф1ас,:

'"Еу бе тоТс, хро^ок; 0еобоо1о1> тои цеуаХои е1<; ттгу беит^рау оиуобоу

тт|у еу Кшуотаут1Уог)лбА.е1 уеуоиеут|У отаокхоауте<; ог 'Арешуо! катефА.е!;ау

ттгу ахеут\\ ттј<; аитп«; цЕуаХлгс, еккХт|ошс„ оутос, латртрхои №ктаршг) тогј

аукотатог) еу ттј ауш Егртјутг т/д паХаш кавЕ^оцЕУог), ка1 агтгу

аут|уЕ1рЕУ б ЦЕуас, КшуотаутТуос,."3

(1п 1ће ћтеб оГ Тћеоскшоб Ље Огеа1, с1ипп§ 1ће бесогш" СоипсП та1 1оок

р1асе ш Сопб1апНпор1е, 1ће Апапб, ћаујп§ геће11ес1, ћигпес! те гоог" оГ (Мб §геа1

сћигсћ И. е. Ајгда борћја — N. 2./, \ућНе те тоб1 ћо1у рагпагсћ №с1апоб \уаб

1 Патрт КшуатаутлуогжбХешс,: Дгтг/ткпс, пер! тт|<; Ауга<; Хофгас,, ш ЗсНрШгез опрпигп

СопзшпНпороИшгит, /азсгси1из рпог, ед. Тћеодог Рге§ег, 1,ејр21§: 1п АедЉиз В. О. Теићпеп,

1901 (ћепсегопћ: Ра(па), 74-133. Аћои( (ће репод оГ(ће Ра(па'$ опјјш сГ. О. Оајр-оп, СопзШпНпо-

р1е та&пмге: ЕшЈез зиг 1е гесиеИ Ле Ра1па (Рапз: Ргеззез Шјуег51{а1ге8, 1984) (ћепсеГогш: Оа-

8гоп).

2 А1ехапдег Кагћдап, "Ра(гја оГ Сопз(ап(шор1е", ш ТИе Ох/ога" ШсЧопагу о/ВугаШшт, уо\.

2 (ОхГогд: ОхГогд 1Јп1Уег81(у Ргез5, 1991) (ћепсеГог(ћ: ООВ), 1598. ТИз 18 зиррог(ед Ггош еуегу-

\ућеге ш (ће Апопутоиз' (ех(, е. Ра(па, сћар(ег 2, ра^е 75, Нпез 16-17. А1бо зее соттеп(агу т

Оаегоп, 212, п. 11.

3 Ра(па, 1, 10-11, р. 74-1, 1-5, р. 75.
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беаГОд ш 1ће о1д сћигсћ оГ 1ће Но1у Реасе, (ће опе \ућкћ \уаз а1зо ђиШ Бу

Сопз1ап1те 1ће Огеа!).4

Еуеп а сазиа1 ехатша1шп сопГитпз 1ћа1 1ће Апопутоиз папаГОб ап еуеп1

та1 15 уегу ћагс! 1о деГОгтте. боте боигсеб ћеапп§ оп сћигсћ апд зеси1аг ћЈбГОгу

т те ите оГ Ра(пагсћ №с1апоб (381-397) тепггоп а 81ггп1аг оссигепсе т те

ВугагШпе сарка1, ћи! по1 дипп{> те бесопд Еситетса1 СоипсП.5 ТћегеГоге,

Тћеодог Рге§ег, 1ће едИог оГ Патрш Ксоуатаутгуоитг.бЛ.есос,, сопзЈдегб 1ће

\ућо1е ассоиШ ГО ће \\топ§, \\тИе С. Оа§гоп, соппес1т§ 11 ш(ћ 1ће 8есопс1 (1еро-

зШоп оГ Јоћп СћгузозГОте,6 ргоробеб 1ће ћигтп§ оГ Ш1б сћигсћ ГО ћауе оссигед

оп Јипе 20, 404.7 Оп 1ће о1ћег ћап<1, те \угШп§з оГ сћигсћ Га1ћегз, 1ћа1 15 оГ

бокгагез, боготепоз, РћПозгогшоз апс! ТћеодогеГОб оГ Суггћоб, аб \уе11 аб 1ће

ШбГОгу оГ 1ће ра§ап 2оз1тоб, до гесогд а бЈтПаг еуеШ ГО ћауе ћаррепес! дипп§

1ће ге1§п оГ Тћеодозгоз' 80П апс! ги1ег оГ 1ће ЕабГОгп рагг оГ 1ће Етрјге, Агсадгоз

(395-408). Но\уеуег, дпз еуеп1 18 да!ед а Ге\у уеагз ћеГоге 1ће уеаг ргорозес! ћу

Оа§гоп.8 ТћегеГоге, Пнз рарег \уШ агсетр! ГО гесопзШег те да1е оГ те еуеп1 де-

зспћед т Ра1па. бићзециегШу, дезрке 1ће ј»епега1 доић! аћои! (ће Апопутоиз'

ассоип1, диз рарег \уШ агјше т Гауоиг оГте геПаћШГу оГ НПз рагНси1аг разза§е.

4 Оајггоп, 21 1—212, п. 1, аћои( (ће ргеГегаћ1е Нте оГ(ће Пгб( сопб(гис(шп оГ1ће 'Ау1а ЕосрСа

дигшј> 1ће геЈЈт оГ Етрегог Сопб(агШоб (337-361).

5 бокга(еб, НШопа есскхЈазИса, ЕтШбћ (гапб1аПоп. 1п Шсепе апЛ ро$1-М1сепе /а1кег$: 5е-

1ес1еЈ Шзгагу о/ 1Не СкгШгап сНигсН, \о\. 2, 5есопс1 бепеб, едкед ћу РћШр бсћаГГ, О. О., IX. О.,

апс! Непгу \Уасе, V). О. (Реаћоду, Мабб: Непдпскбоп, бесопд рпгШтЈ 1995) (ћепсеГоПћ: бокга(еб):

5. 13 аћои( (ће Апапб ехсШп§ а (итик ш Сопб(ап(тор1е, »Шсћ епдед ш ћигшшЈ ше Т1ои5е'оГ (ће

рагпагсћ Нес(агЈ05. Ро11о\ут§ бокга(е5, (ће еуеп( 15 да(ед 388, 5Јпсе ће теп(10П5 1( а5 51ти1(апеои5

\уј(ћ (ће Етрегог'5 сатрадо а§ајп5( (ће ивигрег МахЈтшив [сЈигЈп^ (ће соп$и1а(е оГТћеоЈозш *ј(ћ

Супе§ш5]. Ношеуег, по( геГетп§ зресЈПсаИу (о (ће сћигсћ ћигпес!, 1ће ассоип( оГ 5окга(е5 15 по(

соп51с1егес1 ћеге. ШепИсаПу јп боготепоз, НШопа есс1е51азпса, Еп^Ивћ (гап51а(10П \У1(ћ соттеп-

(агу ћу А. С. 2епо5, О. Т). 1п Шсепе апа" роз1-Шсепе /а<Неп: 5е1ес1еа' Цкгагу о/ 1Не СкгиНап

скигск, \о\. 2, зесош) кепев, есћ(ес1 ћу РћШр бсћаГГ, О. О., 1,1*. V., апА Непгу ^асе, О. О. (Реа-

ћоду, Ма55: НепсЈгЈсквоп, 5есопд ргшгш^ 1995) (ћепсеГоПћ: боготепов): 7. 14.

6 А5 сап ће Гоипд 1п Тћеос1оге1о5 оГ Суггћоб, НШопа есс1епа$Чса, Епећбћ ггап51а(Јоп. 1п М-

сепе апЛ роз1-И1сепе /а1кегз: 5е1ес1еЛ Пкгагу о/ 1ке СкгШГап скигск, \о\. 3, бесопд бепеб, есћ(ес1

ћу РћШр бсћаГГ, О. О., \Љ. V)., апд Непгу ^асе, О. О. (Реаћоду, Ма55: Непдпск^оп, 5есопд рпп-

(1П8 1995) (ћепсеГопћ: Тћеодоге(05): 5. 34. Рог Гиг(ћег геГегепсе аћои( (ће деровМоп, сГ. ЉШ, п. 4.

бокга(е5, 6. 18 тепиопв 1ћЈ5 еуеп( 1П а уегу всагсе таппег, оп1у јп геГегепсе (о (ће 'Јоћапт(е8' »ћо

5е( Пге 1о 1ће сћигсћ (ћи( по(ћт^ аћои( 1(8 гооО-

7 Ра(гја 75, по(е: Рака 1гаЛИ аис1ог; Оацгоп, 213, п. 5. Оавгоп'б ортЈоп 18 вирроПед ћу (ће

ассоип( оГ бокга(е8, 6. 18 (с/. зирга п. 6) апд оГ боготепо5 оп1у а( Пг8( §1апсе. боготепоб, 8. 22

доеб теп(1оп (ће сопПаегаПоп оГ а сћигсћ 1п соппеспоп \у1(ћ (ће деробКшп. А1(ћои§ћ (ће пате оГ

(ћ18 сћигсћ 15 по( теп(Јопед, 1( 15 дебспћед аб а сћигсћ \У1(ћ (ће Ђоибе оГ (ће 5епа(опа1 соипсП'адја-

сеп( (о 1( Ггот 1(5 8ои(ћегп 81де (сГ. бокга1еб, 1ос. сИ. теп(10П1П8 (ће Пге (ћа( \уаб бргеад (о (ће 5епа(е

ћоибе Ггот (ће сћигсћ ћу (ће 'еаб(егп' \утд, (ћиз по( песеббагЛу геГеггЈпе (ћа( (ћебе (\уо ћи11д1П§8

»еге јот(). Но\уеуег, (ћеге 18 по! а бш§1е теп(10п (ћа( (ће сгошд сои1д ћауе (акеп (ће гооГ оГ 1ће

сћигсћ дипп^ (ће по(б. 1п Гас(, боготепоб доеб по( еуеп сопбЈдег (ћа( (ће сћигсћ \уаб сопПа^га(ед

ћу (ће 'Апапб', аб геГеггед 111 Ра(па, 1ос. сИ. Оп (ће сопггагу, ће а11етр(б (о јибНГу (ће го1е оГ (ће ог-

дшагу реор1е дипп^ (ћ15 еуеп!, аббитш§ 1ћа( (ће сћигсћ \уаб сопПа8га(ед Ггот (ће Неауепб.

8 ЕдШопб ибед аб Јп зирга, п. 5 апд 6. 2оити5' НШогу, (гаг)б1а(ед \У1(ћ соттегКагу ћу

К. Т. КЈд1еу, бесопд едШоп (бЈдпеу: ВугапПпа аиб(гаћепб1а, 1984) (ћепсеГоЛћ: 2обЈтоб).
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Тће ћигшп§ оГ а сћигсћ, гће пате оГ \ућ1сћ 18 ипкпо\уп ассогшп§ 1о 1ће

аГогетегШопесЈ \\гкегб, 18 тегШопегЈ ш соппес1к>п \уНћ те "таббасге оГ те

Оо1ћ8" (ћа( ћаррепегЈ т Сопз1ап1тор1е оп Ји1у 12, 400.9 Тће агситз1апсез 1ћа1

ћас! 1ес1 1о Нпб ћ1оос!бћес1 оГ ОоПис бокћегз ипсЈег те соттапЈ оГ те та§151ег

тИИит, Оатаз, а Оот апс! Апап ћнп5е1Г, аз \уе!1 аз гЈегаПз аћои! к, зеет уегу

оћзсиге. 2оз1тоз, Гог тзгапсе, рот1з ои! (ћа( Сатаз 1еГг 1ће сар1(а1 апс! \уепх

аћои! 40 з1а<На а\^ау Ггот 11, тоз1 ргоћаћ1у т 1ће пгз1 ћа!Г оГ Ји1у 400, "рге1еп-

шп§" 1о Тгауе ћееп Гогсес! ћу Шпезз'.10 Тћиз Оатаз \уаз ассизес! 01" ћаугпј*

р1аппес1 1ће сЈерозШоп оГ Етрегог Агсашоз.11 Наут§ сћзсоуегес! тек 1еас1ег'з

аћзепсе, те тајогПу оГ те Оотз Го11о\уес1 Оатаз. ботећосЈу зеп1 а 81§па1 1о

тегг сотрашопб т 1ће СНу. Тће 31§па1 \уаз Шбсоуегео! ћу 1ће С11у §иагс15.12 Ве-

Гоге 1ће Котап агту ћас! ћееп а1еПес1, /лштоб' б1огу тегШопб, те бггее1б оГ

Соп51ап1тор1е \^еге Ги11 оГ огшпагу реор1е, \ућобе педаНуе аШгигЈе (о^агсЈз 1ће

Оо1ћб ћас! а1геас!у ех151е<1.13 Аћои! 7000 Со1ћб Гоипс! тетбе1уеб аПаскес!, по!

оп1у ћу б\уогс1б, ћи1 ћу б1опеб Ггот те сго\\гЈ аб \уе11.14

Тће уегбтп §1Уеп ћу те сћигсћ шзгопаш 1б сопбр1сиоиб1у 1ебб (1е1аПе<1.

Ассогсћп§ 1о бокга1еб, Сата'б сотрашопб, Го11о\у1ШЈ ћпп 1о ргауег т те сћигсћ

оГ 81. Јоћп 1ће АробПе (7 тПеб Ггот те сарка!), ћаут§ ћагЈ теп ћјсккп б\У0гс1б

с1е1ес!ес1 ћу 1ће Ску §иагс1б, б1аНес1 1ће П§ћ1. Тће с1ау аЛег те §иагс1б ћас! ћееп

б1ат, те Со1ћб \^еге аиаскес! ЈгшсЈе те СНу, 'пеаг те сћигсћ оГ те бсугћеб'.

Нау1п§ ћао* тигс!егес1 '1о1 оГ 1ћет', те Котапб бе1 ППб сћигсћ оп Пге.15

9 СНготсоп РахсНа1е, т МопитепШ Сегтатае НШопса Аис1оге$ АпИдиизтГ, \о\. 9

(ћепсеГонћ: МОН АА): а<1 апп. 400; Тдааууои 'Аупох&шд (Јоћп оГ Ап(тсћја) Чахорга Хроуисг), т:

РгарпеМа НШопсогит Сгаесогит, уо1. 4 (Рапв, 1885): &. 190, 611; СНготса СотШ МагсеШт,

т МСН АА 11, раг! 2, о!а1ез 1ће еуеп! 1о 1ће ргеседт^ уеаг, 1ће опе оГ 1ће соп5и1бћф оГ Тћеоаоге

апа Еипарјов, 399. Оте1јап Рп(5ак, "Оотз", ООВ 2, 862 Ја(е5 (ће еуеп( т(о Ји1у 11/12 400.

10 2озипов, 5. 19. 1. Сћгопо1о§у оГСата'$ Јераггиге ггот (ће Сарј(а1 ш (ће Г1Г5( ћа1ГоГ Ји1у

\уаз тас!е ћу (ће (гап51а(ог оГ 2о51ти5' шогк, Т. КЈсИеу. ЕипарЈ05, "РгартеШа", јп НШогШ Сгаесг

Мтогез уо\. 1, ес!1(е<1 ћу ^и<1у18 ОтЈогГ (^ејргј^, 1870) (ћепсеГоПћ: ЕипарЈов): &. 75, 2, орепб а

р055ЈћШ(у (ћа( ОаЈпаб \уа5 тс1еео! Ш оГ '5(опе5 Јп (ће 5р1ееп'. бупе5105, Пер1 ттјс; лроуо1а1;, РО 66:

2. 1 бауз ОаЈпаб ћао! 1еГ( (о (ће сћигсћ оГ 5(. Јоћп (ће Вар(15( \уНћ оп1у а Те\у 5о1с>1ег5', лућИе бого-

тепов, 8. 4. 5(а(е5 Сашаз, ћаујпв 1еЛ (ће сарј(а1, \уа5 тоујпе (о (ће 5ои(ћ *1(ћ а раг( оГћЈ5 агту.

РћПо5(ог[»105, НШопа ессГезхазгка, есИ(с(1 ћу Ј. ВЈаег, геуЈбеЈ ћу Р. Мпке1тапп (ВегНп, 1981):

11. 8 15, ћо\уеуег, (ће оп1у чт\Ах \ућо 5(а(е5 (ћа( Сашаз длА по( ео ои( оГ (ће СЈгу а( а11.

11 2о51то5, 5. 18. 10.

12 Мо5( гесеп( ш(егргеШ10П оГ (ће та55асге и ^јуеп ћу О. А1ћег(, О/е Сохеп т КогШапНпо-

ре1: 1Јп1ег$исНип1>еп гиг о$1гбт15сНеп СезсН1сН1е ит а"а5 ЈаНг 400 п. СНг., т ЗшИеп гиг Се$сН\с-

к(е ипЛКиНиг Лев АНеПитз, N. Р. I. КеЉе: Мопо%гарМеп 2 (Рааегћот, 1984): 98-103. Оп раШси-

1аг ргоћ1ет5 сГ. ЕтШегше Обтеиеео!, Ое ГипНе а 1а Лтвшп Ле 1'ЕтрЈге готат 395-410: Еззаг

1иг 1е %римегпетем трепа1 (Раг15: ЕЈћгаЈге о"Атепцие е( д'Опеп(, 1951), 256 5Ц.

13 2о51то5, 5. 19. 3. Аћои( (ће ап(ј-Оегтап аП1(иае оГСоп5(ап(тор1е сИиеш, апс! (ће геавопв

Гог (ћЈ5 сГ. 5упе5105, Пер\ тђд ВатХегад, РС 66: 20. 9-11.

14 2о5Јто5, 5. 19. 3-4. Тће питћег оГ пеаг1у 7000 Со(ћ5 кШес! дигјп§ (ће тазбасге сап ће

зирропес! сотрапп§ (ће ассоигП оГ 5упе5105, Пер! тђс, лрбуогас;, РО 66: 2. 2, \ућо соип(5 35 000

5о1шег5 ипаег (ће соттапс! оГ Сашаз апа (ће ассоит оГ2о5Јто5, 1ос. сН. \ућо (е115 аћои( 'опе ППћ'

оГ (ће Оо(ћ5 т (ће СКу аПег Сајпа5 ћас! 1еГ(.

15 5окга(е5, 6. 6. И 15 1троПап( (о по(е (ће 5и§@е5(еа 1осаПоп оГ(ће Оо(ћк сћигсћ: "(геа(1п§

тт [ј. е. Јоћп Сћгу505(оте, (геаПп^ СаЈпав — N. 2.] \укћ сћагас(ег15(1с гис!епе55, ћесаизе ће [и е.
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боготепоз ассизез Сатаз оГ р1аппт§ изиграМоп шћПе 'рге(ептп§ 1о §о (о ргау

т (ће сћигсћ оГ 81. Јоћп (ће Вар(18( ш НећсЈотоп'. боте оГ ћ1з сотрашопз ге-

татеО" т (ће сар1(а1, \ућПе о(ћегб ГоНо^егЈ ћ1т. Тћеп соте8 (ће зате б(огу

аћои( (ће ћ1гЈсЈеп агтв апо" (ће б1аи§ћ(ег оГ (ће СНу диагЈб. И 1б уегу ЈтроНаШ (о

по(е (ћа( боготепоб' ассоип( бисЈсЈеп1у ћесотеб уегу §епега1. Не оп1у тегтопб

(ћа( 1ће СКу ч/&5 'ГШесЈ \уј(ћ зсгеатб'; (ће Етрегог огЈегео" (ће таббасге оГ 'а11

(ће ћагћапапб ншсЈе (ће С1(у'; 1ттеша(е1у аАепуагсЈб, (ће 'сћигсћ \уШсћ \^аб

патесј аГ(ег (ће Оо(ћб' \^аб бе( оп Пге. К 1б 1трог(ап( (о по(е (ћа( ће согшсЈегб (Шб

сћигсћ (о ће 1гшсЈе (ће Сгсу.16 РћПоб(ог§тб' пагга(10п 1б бЈтПаг (о боготепоб'

уегбтп, ехсер( (ћа( 1( 18 тоге гЈе(аНес1 аћои( (ће сго\усЈ агоипгЈ (ће СИу §а(е.17 Не

1б а1бО бПеп( аћои( (ће ехас( 1оса(тп оГ (ће 'бсуНпап' сћигсћ. Ву би§§ез(т§ Нш

сћигсћ (о ће ЈгшсЈе (ће СПу аб \уе11, ТћеоОоге(оз аоез по( шТГег Ггот (ће аГоге-

теттпесЈ есс1езНса1 \уп(егб.18

Ке(игтп§ (о 2об1тоб' уегбтп, опе раг( оГ (ће Со(ћб бои§ћ( бће1(ег ш а

'сћигсћ пеаг (ће ра1асе'.19 б1§шГ1сап(1у, 2об1тоб сЈоез по( геГег (о ј( аз (о (ће

бсуНпап — 1(8 1оса(10п пеаг (ће 1трепа1 ра1асе соппес(б (Шз ассоип( \уНћ (ће

рабба§е Ггот Рагпа. То сопНпие, Етрегог Агсашоз, оћутиз1у (гут§ (о ргеуеп(

(ће ОоНис геасПоп, 18 за1сЈ (о ћауе огсЈегесЈ (ћеп- ех(еггшпа(тп. Кпо\ут§ (ћа(

сћигсћ абу1ит \уои1сЈ ће ут1а(есЈ ћу а((аскт§ (ће Оо(ћб 1Пб1(1е, (ће Етрегог 18 ас-

сибеО" оГ огоептЈ (ће гетоуа1 оГ (ће сћигсћ гооГ аћоуе (ће аКаг. Тћеп, (ће \\шо1е

ћш1шп§, (о§е(ћег \укћ (ће Оо(ћб т к, \уаз зе( оп Пге Ггот аћоуе.20 Тће Ет-

регог'б У1о1а(10п оГ сћигсћ азу1ит, аз ГоипсЈ т 2оз1тоз, 1ш§ћ( ехр1ат \ућу Нпб

еп(1ге еуеп( 1б тлззин* т сћигсћ ћ1з(опеб. То ћ1сЈе бисћ ап еуеп(, Н беетб робб1-

ћ1е (ћа( (ће Оо(ћб, Сћпб(1ап Апапб ћу геИ§10п апд (ћиб ћеге(1Сб, \уеге ћ1атесЈ Гог

(ће ћигшп§ оГ (ће сћигсћ. Тћиб, П беетб по( (оо тТЛсиИ Гог сћигсћ Шб(опапб (о

"гер1асе" (ће 'сћигсћ пеаг (ће ра!асе' \У1(ћ (ће 'бсуНпап' опе.

Сашаз — N. 2.] ћас! ргезитед (о гециез( (ће етрегог (о а551§п (ће Апапб, \уј(ћ \ућот ће авгеед ш

ЈепПтеШ, опе оГ (ће сћигсћек \ујтјп (ће сЈгу."

16 8оготепо5, 8. 4: "N0 воопег \^аз 1ћ15 тапс!а1е 15биес1 [ј. е. 1о кЈН а11 1ће СоЉЈс боМЈегб —

N. 2.], (ћап (ће зо1шег8 гизћед ироп (ће ћагђагјапз, апс! б1е\у (ће @геа(ег питћег оГ шет; шеу (ћеп

8е( Пге (о (ће сћигсћ и>ћјсћ иод патед аЛег (ће Оошз; Гог а$ \уа$ си$(отагу, (ћеу ћад соп§ге§а(ед

(ћеге 1п (ће ћои$е оГ ргауег, ћесаибе (ћеге \уаз по о(ћег геГи§е, 81псе (ће §а(еб шеге 8ћи(."

17 РћПоБ^огзшб, 1ос, сИ.

18 Тћеодоге(05, 5. 30: "Не [Јоћп Сћгуб08(оте — N. 2.] изед &е^иеп(1у ћјтзе1Г (о У1бЈ1 Л [\. е.

ше '8су1ћЈап сћигсћ'— N. 2.] апд ргеасћ шеге ... Пш шаб ћ18 соп$(ап( ргас(1се ш (ће сј(у" ... СГ.

Јоћп Сћгу$о$(оте, Ери1о1а Х^, РС 52, со1. 727, 1п. 29, \ућо теп(10п$ а Сошк сћигсћ ои(31де (ће

С1(у \уа11б. N0(6 (ћа( (ће едЈ(ог оГ Тћеодоге(о$' (Тћеодоге(о$, 5. 30 п. 1) Ги11у ассер($ Тћеодоге(о$'

ассоип(, 1деп(1гут@ Мз сћигсћ \№1(ћ (ће опе оГ б(. Раи1.

19 2оз1тоз, 5. 19. 4. К 13 тоб( Нке1у (ћјз раг( оГ ХозЈтоб' ассоип(, Ггот \ућеге Н. \Уо1ггат,

НШогу о/1ке Со/Лј, (гапз1. ћу Тћотаз Ј. Оип1ар (^05 Апее1е5 — 1_опдоп: 11п1Уег5Ј(у оГСаНГотЈа

Ргебб, 1988 аб геујбед Ггот (ће ЗССОПд едј(10п јп Оегтап): 149 (по адд1(10па1 геГегепсе ^јуеп) бир-

робеб (ћа( (ће Со(ћз Гоипд зће!(ег ш ап оЛћодох сћигсћ, по( 1п (ћегг Апап.

20 2обЈто5, 5. 19. 5. Аћои( азу1ит п^ћ^ сГ. боготепоб (у. зирга п. 16): "Гог аз ша$ сиб(от-

агу, (ћеу ћад соп§ге8а(ед (ћеге ш (ће ћоизе оГ ргауег, ђесаизе (ћеге шаз по о(ћег геги^е, зјпсе (ће

ј»а(еб \уеге бћи(". Тће цио(ед раг( ргоуев (ћа( боготепоб \уаб ГатШаг чн(ћ (ће Гас( (ћа( (ће Етрегог

дЈд по( гебрес( (ћј$ п^ћ(, ђи( Гог $оте геа$оп ће д1д по( теп(Јоп ј( д1гес(1у.



СопЈЈсЈегаПоп оГ а Оашш Ггот Диггпок; ЛЕр! гпс, 'Ау{ас, 109101; 47

^ћПе зуп(ћез1зш§ а11 (ће ассоип(з §1Уеп, (ће Го11о\ут§ де(аНз етег§е аз

згтНаг т а11 \уп(т§з. ПгзПу, опе сћигсћ тзШе (ће СНу 18 тепНопед ш соппес-

Ноп \уј1ћ ћигпт§ дипп§ сеНат по(б т Сопб(ап(тор1е. 8есопд1у, Оатаз' Оотз

аге 1деп(Шед аз Апап ћегеНсб. ТћичНу, Н 18 31§шПсап1 (ћа( де(аНб аћои( Ље

сћигсћ-ћигшпд зеет (о ће деНћега(е1у отШед Ггот (ће есс1е51аз11са1 ассошКб.

РтаПу, 2о81тоб' де(аП аћои( (ће сћигсћ гооГ 18 5игрп5т§1у ргеазе ш сотрап-

боп \уј(ћ (ће зПепсе оГ (ће сћигсћ ШбШпеб. Апопутоиз' атаакхааутес, о1

'АрЕ1ауо1 катефле^ау ттју атеупу тђс, аигђс, иеуаХпс, ^кк^ца^ас; соп(ашб а11

тебе рош(б. Могеоуег, 11" ипдегб1оос1 аб а геГегепсе (о ше ОоНпс таббасге, ииз

ассоип( пи§ћ( ће аддШопаПу ибед (о дјбсоуег (ће 1оса(шп оГ(ће ћигп( сћигсћ.

Тће 1деа (ћа( Апопутоиз' разба§е 15 ћабед оп (ће тавзасге оГ (ће Оо(ћб сап

ће гиПћег зирроПед ћу еуа1иа(т§ ћјз сћгопо1о§у. Ассогдт§ (о ћип, (ће Пг5(

ћиПдт§ 01" (ће Ау1а Хоф1а 1аз1ед 74 уеагз. Зић(гас(т{» гШз питћег 01* уеагб

Ггот 381, 1ће уеаг оГ(ће Зесопд Еситетса1 СоипсП, опе атуез а( А. 307,

(ћиз 5и§еез(ед (о ће (ће уеаг оГ Ау1а Гоф1а'з сопб(гис(шп ћу Сопб(ап(те (ће

Огеа(. Ношеуег, а( (ћа( (гте Сопб(ап(те (ће Огеа( (324-337) \уаз оп1у а( (ће

уегу ћеј>тшп§ оГ ћ1б Г1§ћ( Гог (ће (ћгопе апд (ћегеГоге ипаћ1е (о огдег (ће соп-

б(гис(тп оГ апу ћиНдш§. Оп (ће о(ћег ћапд, \ућеп бић(гас(т§ (ће бате Нте брап

оГ 74 уеагб Ггот (ће уеаг оГ (ће таббасге ш Сопб(ап(шор1е, А. Т). 400, (ће

геби1(т§ уеаг А. Б. 326, регГес(1у та(сћеб (ће сопб(гис(10п еросћ т (ће сарНа1

тШа(ед ћу Етрегог Сопб(ап(те. Еуеп (ћои§ћ (ће сћигсћ сопбписНоп ипдег

Сопб(апНпе (ће Огеа( 15 дећа(аћ1е,21 Апопутоиз' сћгопо1о§у, 1Г еб(аћНбћед Ггот

(ће уеаг 400, 15 аћбо1и(е1у ассига(е т да(т§ еуеп(5 оГ (ће М#а гећеШоп (о 532. 22

То сопсшде, а1(ћои§ћ (ће тајогИу оГ соп(етрогагу аи(ћогб до по( ргес1бе1у

тепНоп (ће сопЛа§га(шп оГ(ће о1дег сћигсћ оГАуш Еоф!а ог 1(3 да(е, П зеетз

(ћа( (ће тат 1деа оГ Апопутоиз' рабба§е т (ће Д^упац лер1 ттјс; Ау1ас,

Еоф1а<; \^аз (о ге§1б(ег И аз а де(аП Ггош (ће СоНПс таззасге ш А. В. 400. К

пп§ћ( ће ГиПћег агјшед \ућу 1( \уаз (ће ра§ап уегзЈоп оГ (ће таззасге, §1Уеп ћу

2об1тоб, (ћа( \^аз оћушш1у ргеГепед ћу Апопутоиз. 8исћ ап аг§итеп( Ш1§ћ(

а1бо ореп апо(ћег дећа(е шће(ћег (ће '8су(ћ1ап сћигсћ' \уаб 1пдеед шб1де (ће СИу,

апд \уће(ћег (ћ1б сои1д ћауе ћееп (ће Пгб( Ау1а Еоф1а. ТћегеГоге, 1Г (ћ1б Апопу-

тоиб' рабба^е 1б §јуеп тоге геИаћПИу, ћ1з гесогд1п§ Ш1§ћ( ће ибед а( 1еаб( (о д1-

Ш1П1бћ (ће деНћега(е оћбсип(у оГ (ће есс1еб1аб(1са1 ассоип(б соппес(ед (о (ће

еуеп(з оГ А. В. 400.

21 V. зирга п. 2.

22 Ра1гја, 1, р. 75, 7-10: Меха бе рХР' хроиуои^ хоб веобоа^ог), 04' 4тшу б1еХ.6оутшу алб

тоЂ цеу(4Хо\) КоуатаутСуог), ец тоу лецлтоу хроуоу х% раочХеСа; '1о\)ат1У1ауо0 тођ цеуа-

Хои... Тће еЈпогз соип( Гог (ће шпе суспт, п. ЛТ., а!зо рош(5 л и ГоИошк, ђи( по( соттепћп§ (ће

р0551ћ1е $1§пШсапсе оГ (ће уеаг 400: 324 + 2 + 74 + 132 = 532.
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РАЗМАТРАЊЕ ЈЕДНОГ ПОДАТКА ИЗ

ДШГНВД ПЕР1 ТНЕ АПА2 ЕОФ1А1

Хронолошка анализа и поређење са извештајима црквених и других

историографа који говоре о истовременим догађајима у ромејској престони-

ци сугеришу да је одломку из анонимног Дглулак; лер1 хцс, Ау1ас, Ео(р1ас, —

Патрш Коуатаут1Уог)лбА.еа><; о нередима у Цариграду почетком V века могу-

ће указати више поверења него што је то досада обичавано. „Побуна

аријанаца" и паљење крова цркве — Аноним открива да се радило о старој

цркви Св. Софије — детаљи су Анонимовог писања веома слични вестима

црквених и паганских писаца о масакру над Готима аријанцима у престони-

ци (400). Хронологија, прецизна у односу на устанак Ника (532), такође ука-

зује на то да је поменуте догађаје потребно довести у везу са масакром Гота,

а не са свргавањем патријарха Јована Хризостома (404), како је до сада пред-

лагано. Следствено, анонимни одломак помогао би при идентификовању цр-

кве у коју су се Готи склонили од прогона, која је запаљена по налогу ромеј-

ског цара, а чије ближе одређење недостаје у другим изворним извештајима.

Коначно, сигурнија потврда везе Анонимових вести о нередима у престони-

ци са масакром над Готима свакако би била од помоћи за употпуњавање ма-

гловите представе коју су о крвопролићу 400. године оставили црквени исто-

риографи.
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1УО ООЈ-ОбТЕГК (2а§геђ)

НСМ ТНЕ ВУ2АИТЊ[Еб МАБЕ 1ЈбЕ ОР ТНЕ АОК1АТ1С бЕА

Ш ТНЕ \УАП АОАШбТ ТНЕ ОбТКОООТНб Ш 535-555 1

Тће аитог апа1уге5 (ће \уау т ^ћјсћ 1ће ВугагШпез тас1е иве оГ (ће АЈпаис беа

с!иппј> (ће ууаг а§аш$( 1ће 08(гос$о(ћз. Не сопс1ис1еб 1ћа1 (ће Вугамтеб ивес! (ћеЈг ас1-

уап(а§е оГ зиргетасу а1 зеа ш р1аппт§ ашЈ ехесиПп^ сатра1§пб, агш! 1ћ»5 с|геа(1у соп-

(пђи(ес1 1о (ћеЈг Ппа1 ујс(огу.

Тће беа р1ауед ап јтрогтапг го1е т таш1ашт§ Вугагите соп1го1 оуег сИб-

1апг оуегзеаз 1апдб: т те б1хт апд рагг оГте беуепт септгу ВугагШит \уаз те

пнИбрШаМе таб1ег 01* те Мешгеггапеап, \у№сћ шаб 118 Ша1аббосгасу.2 Но\уеуег,

\уе аге езресЈаНу т1егеб1ед т ћош Вугагтит изесЈ 1ће зеа хо \уа§е \уагб. Тће \уаг

а§атбТ Тће ОбТго§оТћб ш 1Та1у аббег1есЈ тће 'троггапсе оГ те еабтет АдпаТЈс

соаб! апсЈ оГ Тће Адпатк беа аб а \ућо1е.

Тће ге1§п оГ тће ВугапТте Етрегог Јибппјап I (527-565) \уаб опе оГ

тапу \уагб апд 1аг$;е-бса1е сопбТгисТтпб: опе оГ ћ1б §оа1б \уаб то гебТоге тће

Етрјге го 1ће §1огу апд Тће б12е 11 ћад епјоуед ш те с!аб51са1 репод оГКотап

МбТогу.3

А Гогта1 саибе \^аб песеббагу Гог Тће ВугапТте Етрјте то 1аипсћ а \^аг

а§атбТ Тће ОбТгојЈодис бтате т 1та1у апд Шупсит. \Мћеп Тћеодатиб кШед Тће

051го§о1ћ1с Оиееп Ата1абип1ћа т 535, те Етрегог бет ћ1Ш5е1Г ир аб рготесТог оГ

1 Тће (ех( 15 а ђгоаЈепес! апс! ех(еп<1ес1 уегешп оГа сћар(ег оГ(ће <1ос(ога1 Ш55ег(а(шп "Вугап-

иит оп (ће А<1па(1с Ггот Ји5(инап I (Ш ВавЛ I (6(ћ (о 9(ћ сепгипев)" \ућк:ћ ша5 скГепдес! а( (ће

ТЈтуегећу оГ Ве1§гас1е т 1988. РгоГеввог ВогШаг Регјапгјс" *а5 рге51<1еп( оГ (ће сотгш55ШП.

2 Н. Аћг\уеПег, Вугапсе е( 1е тег, Рап5 1966, 11; 5ее, а1во, Н. Ап(оша<1е5-ВтЈсои, Е(ис1е5

сПн5(о1ге тагШтс де Вугапсе, РагЈ5 1966.

3 Оп (ћЈ5 репоЈ, 5ее I*. Вгећјег, Ује е( тог( Је Вугапсе, РагЈ5 1969, 30-42; Сатђг^ее МесИ-

еуа1 Н15(огу IV, раг( I: ВугапПит апс! 1(5 НеЈвћђоигв, СатђпЈце 1967; А. А. УакШеу, НЈ5(01ге Је

ГЕтрЈге ђугап(1П, 324-1081, (. 1, Рапб 1932; Ј. В. Вигу, А Н15(огу оГ(ће 1*а(ег Котап Етрјге Ггот

(ће Оеа(ћ оГ ТћеосЈовЈив (о (ће Оеа(ћ оГЈивНшап (395-565), 2 уо1., Ј-ошЈоп 1923; Е. 5(ет, Н15(оЈге

сш Ва5 Етрне 476-565, (. II, Рап5 1949; А. Н. М. Јопеб, Тће ^а(ег Котап Етри-е 1-И, Сатђпдее

1964; С. 05(гоеог5ку, НЈ5(огу оГ (ће Вугапипе 5(а(е, 2пс1 еЛ., ОхГогЈ 1968; иејту Вугапсе, Ргаћа

1992, 63-74. Рог Ји$(1шап*5 геЈсЈп: Сћ. 6јећ1, ЈибПпЈеп е( 1а с1уШ5а(шп ђугап(Јпе аи ^1е 5Јес1е, Рап5

1901; В. Киђш, 2еј(а1(ег5 Ји5(Ш1ап5, Милсћеп 1960; К.. Вго\УптсЈ, Јизипјап апс! Тћеосшга, [д>пс1оп

1971. Рог Оа1таПа апс1 АсМаИс т Ји5(Јшап'5 (1те: Ј. Рег1ис;а, ^аттјпјби-агјопе ђЈгапПпа јп

Оаћшша, Уепегја 1978, 35-86.
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(ће 1еш(1та(е Нпе оГ биссебвшп4. Тћа( 18 ћо\у Ргосоршб оГ Саезагеа, 1ће тоб(

сагеГи1 сћготс1ег оГ 1ће \уаг а§атб( (ће Об^го^оШб, ргезеМед еуеМб а( (ћа( Нте,

б(П1 уегу тисћ т Гауог оГ ЈибНтап5: "Тћеодашб ... кШед Ата1абип1ћа, — ап ас(

\ућ1сћ дпеуед ехсеедт§1у а11 (ће НаНапз апд 1ће Со1ћб аб \уе11..." Тћгои§ћ Шб

епуоу Ре(ег, ЈибНшап шГогтед ТћеодаШб апс! (ће Оо1ћб "(ћа( ћесаибе оГ (Мб

ћабе деед (ћеге \уои1д ће \уаг \\Мћои( (гисе ће(\^ееп (ће етрегог апд (ћет-

бе1уеб"6. Сотез МагсеШпиб а1бо сНптед 1ћа( ЈибНшап \уаб епга§ед ћу 1ће тиг-

<1ег оГ Ата1абиМћа7.

Но\уеуег, ЈизНтап шс! по1 Јттеша1е1у а((аск ТћеодаШб ћпп5е1Гог (ће сеМег

оГ (ће 05(го§о(ћ5' б(а(е оп (ће Арептпе ретпбМа, Ш5(еад, Гог 5(га(ешс геазопз, ћ1з

Пгб! тоуе \^аз (о огс1ег Мипс1из, (ће 'б(га(е§05 оГ Шупсит', "(о тагсћ оп Оа1таНа,

\ућјсћ \уаз 5ићјес(ед (о (ће Оотз, апс! таке (па1 оГ ба1опа".8 Мипдиз апс! (ће агту

ешЈа§ед "\\ч(ћ 1ће Оо1ћз \^ћо епсоиМегед 1ћет (ћеге, деГеа(ед (ћет т (ће ћа((1е

апс1 (оок розбебб10п оГ ба1опа".9 А( (ће бате ите (ће \уе11-кпо\уп соттапдег

ВеПзапиз 1ес1 ап агту (о бкПу, (оок беуега1 сјиез, апс1 Гта11у сошшегед (ће епНге

1б1апс1 ћу (акт§ бугасизе. Тће Етрегог'з ЈМеМтп \уаз с!еаг: (о ауо1д апу зигрпзе

аПаскз Ггот (ће Папкб, ће Пгб1 ћас! (о зесиге 1ће геаг, апд оп1у (ћеп сои1д ће аИаск

те Ареппте ретпбШа. Тћа( 1б шћу (ће сћгопо1о§у апс! гипшпд оГ (ће согкшеб(

\^еге уегу 1ошса1 апс! ћагсНу ћас! апу аИегпаНуе — Нгб! погт АГпса \^аб (акеп т

533-534 аНег а \уаг а§ашб( (ће Уапда1б, (ћеп бкПу, апс! Мипдиб сопциегед

ба1опа, а 5(га(ешса11у 1троПап1 роЈМ оп (ће еаз1егп АдпаНс соаз1 апс! 1ће сарка1

оГ (ће Гогтег Котап рпмпсе оГ Оа1таиа. Тћ1з тасЈе 1ће сепгге оГ (ће Об(го{»о(ћб'

з(а(е еазПу ассезбЉ1е Ггот зои(ћ, пог(ћ апс! еаз(, р1ас1п§ (ће Оо(ћз ш а ујзе.

Тћеге ћас! ћееп тапу тс!исетеп(8 (о §о (о \уаг а§а1пз( (ће Оз(го§о(ћз, ће-

саизе (ће Котап рори1аНоп 1П Ка1у ћас! ћееп бћо\У1П§ (ћек ШбСОП(еп( б1псе (ће

(^епНеб, ћи( тШ(агу ап<1 б(га(ешс сопсПНопб Гог (ће сатра1§п \уеге по( пре ип(П

(ће т1с1-(ћ1г(1е5. Тће соШетрогагу зоигсе "Ехсегр(а Уа1еб1апа" (1( 1б робб1ћ1е

(ћа( (ће апопутоиб аи(ћог \^аз саПес! Уа1е51ап) сЈебспћес! (ће ги1е оГ (ће

Об(го§о(ћ1с Кјшј Тћеодепс 1п уегу Ппе \уогд5.10 Ношеуег, сопд1(10П5 де(епо-

га(ед а( (ће епд оГ ћ1б ге1§п (ће дјед ш 526), ебрешаИу аГ(ег 524 \^ћеп (ће

Котапб буттасћиб апд Вое(Јиб \^еге кШед.11

4 Тће зате ћаррепеЈ а уеаг ог г*о еагНег шћеп ОеНтег гетоуео! ПЈепс Ггот ро\уег ш 1ће

Уапда1 51а1е т погт АГгЈса.

5 Оп те еуо1ипоп оГ РгосорЈиз' а((1(ис1е (о Ји$(имап, зее I. Со1с18(еш, Н1$(опокгаГ$1и кп(епЈ1

Ргокорџа 12 Сегагеје (= 1,е$ сп(еге$ ћЈ5(опо§гарћ1цие5 Је Ргосоре с!е Сезагее), 2КУ1 24-25 (1986)

25-101.

6 Ргосоршв оГСаевагеа, III, Тће Со(1нс \Уаг (ВС) (ћоокв У-У1.15), 1*ое\> С1а851са1 ^Јћгагу,

1.опс1оп 1968 (Гоиг ћоокк аћои( (ће СотЈс шаг аге цио(ес1 ипгЈег те питћегк V (о VIII), Ргосоршз,

V, 4, 27-30.

7 "МоЛет Ата1а$исп(ћае Јтрега(ог 1и8(ш1апи8 и( (1о1и1(, 8Јс е$( иКи«" — МагсеПтиз, СотеЈ

V. С, Ех СаНапсШ Вш1. Мах. Уе(1., Ра(го1о§1а ^а(1па, (отих X, 941, Гог те уеаг 534.

8 РгосорЈиз, V, 5, 2.

9 Ргосоршз, V, 5, 11.

10 Ехсегр(а Уа1с81апа, гесешик Ј. Могеаи, 1лрбјае 1961, 17-21.

11 бее т §епега1: Н. \Уо1Ггат, Ос8сћЈсћ(е гЈег Оо(еп уоп деп АпГапЈеп ћ18 гиг М1«е де8

8есћ8(еп ЈаћгћипдеПб. Еп(луигГ етег ћЈ5(0П8сћеп ЕЉпоегарћЈе, Мппсћеп 1980, 353-411.
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Јид§ш§ Ггот Ргосоршб' героП, Мипдиб ибед оп1у 1апд ипИб а§атб1 ба1опа,

ћи(. (ће сопциеб! оГ(ћ1б сПу §ауе (ће Етрјге уегу 1трог(ап( адуап1а|>ез, рптагПу

а( 8еа. Тће го1е оГ (ће еа8(егп АдпаНс соаз( \^аб оГ сгис1а1 1тропапсе дипп§ (ће

(луепгу уеагз оГ \уаг. ТЈпНке >Јог(ћ АГпса апд бкПу, \ућ1сћ шс1 по( ћесоте 1трог-

1ап( геаг ћабеб ип(П (ће Ву2ап(те-Оз(го§о(ћ1с \уаг тоуед 1П(о (ће ех(гете зои(ћ

оГ Иа1у, ог (о (ће бћогез оГ (ће Тупћешап беа, (ће еаз1егп соаз( оГ (ће Адпа(јс

беа а11о\уед уегу еазу ассезз (о апу рош( оп 1ће НаНап соаз(. Соп(го1 оуег (ће

Еа81ега АдпаНс \уаз ебреааИу 1трог(ап( \ућеп (ће п§ћ(т§ сате с1обе (о

Иауеппа, 1ће уаПеу оГ ше пуег Ро, апа" Мопћегп Иа1у. Тћебе ге§тпб шеге шТП-

сиИ (о геасћ Ггот (ће бћогев оГ (ће Тупћетап беа.

Тгапб-АдпаНс сотшишсаПоп \уаз а1бо 1троНап( ћесаибе (гапзроП ћу беа

\уаб тсотрагаМу Габ(ег. Ргосоршб с1ајтб (ћа( И (оок 5 с!ауб 1о геасћ Коте Ггот

Ер1с1атпиб ((одау Бигагго ш А1ћата) 1ћгои§ћ (ће бггаИ оГ Меббта т а ГаН

\утд, \ућегеаб 11 1оок 1ће агту 40 дауб 1о тагсћ а1оп§ 1ће АдпаНс бћогеб, ј.е.

С1гс1е 1ће АдпаНс.12 \Ућа1 18 тоге, тегсћап! бШрб ргоћаћ1у 1оок баГег гои!еб апс!

1апдед апс! (гадед т соаб(а1 1о\УПб, \ућПе \уаг бћјрб (апс! бћјрб (ћа( \уеге раП оГ

у/аг орегаНопб) сћобе 1ће бћоНеб( апс! Габ(еб1 гои1еб.13

1ЈпГоНипа(е1у, (ћеге аге по де(аПед героПб аћои( еуеп(б оп (ће еаб(ет Адп-

аНс соаб(: а1(ћои§ћ ше согкшеб! оГ ба1опа апд соппес!ед еуеМб \уеге б(га1е§1-

са11у аб ЈтроПаМ аб ВеПбапиб' сопциеб( оГ бкПу. Ргосоршб оГ Саебагеа \уаб

ргасНсаИу (ће оп1у опе (о дебспће тет, ћи! ће §ауе тет шТГегеп! \уе1{Ни. Аб

ВеНзагшб' соипбеНог, ће (ћои§ћ( ћ1б соттапс1ег'б сатра1§пб апд ас(б тисћ тоге

ЈтроНаМ. И беетз 1ћа1 Ргосорјиб ипдегебНтагес! 1ће јтроПапсе оГ еаб!-

ега-АдпаНс б1гоп§ћо1дб т 1ће ГогНеб, 4оо, 1П те репод оГ 1ће Об1го§отб' соип-

1ег-оГГепб1Уе ш \ућ1сћ ВеНбагшб дЈд по1 1аке апу раП.14 Тће еаб1егп АдпаНс

соаб1 апд 1ће Адг1аНс беа \уеге тепНопед а§ат 1П 1ће еаг1у птез, \ућеп

ВеНбапиз апд 1ће §епега1б ипдег ћ1б соттапд 1оок 1ћ1б гои1е 1о Иа1у опсе тоге.

ОебрИе Ргосорјиб' бићјесНу1Гу, \уе ћауе по орНоп ћи1 го ге1у оп ћјб \уогкб 1п

апа1у21п§ ше Ву2ап1те-Об1го§о1ћ1с шаг ћесаибе ће \уаб ргасНсаПу те оп1у опе

\ућо дебспћед И. И беетб (ћа( Ргосоршб а!бо боте\ућа( еха§§ега(ед ше питћег

оГ боИЈегб.15 Ве 1ћа( аб 11 тау, (ћезе гезегуаНопз аге по( дес1б1Уе Гог оиг гебеагсћ

1П1о !ће го1е оГ ше АдпаНс 1П 1ће \уаг.16

12 Ргосорјиз оГ Саевагеа, V, Тће ОоЉјс \Уаг (ВО) (ћоокв УИ.Зб-УШ), ^оећ С1а58Јса1

огагу, ^паоп 1978, Ргосоршв, VIII, 18, 4.

13 АћпуеЈкг, Мег, 11.

14 Оп Ргосор1и5' 8ићјес1јуе рге$еп1а1шп оГ ВеНвапиз, 5ее Со1<15(е1П, Ргокорце, ор. сЈ1. Ех-

ћаи5(1Уе ћЈћНовгарћу оп Ргосорјив, I. ОоМ51еЈп, Н1$(опоегапја о Ргокорци 12 Сегагеје (=

Н1$(ог10§гарћ1е ићег Ргокорјоз аи$ Сае$агеа), НЈ$1опј$кЈ гћотјк 38 (2а@гећ 1985) 167-90.

15 К. Наппе$(ад, 1.е$ Гогсе$ тШ(аи-е$ Ј'арге5 1а §иегге ^оЉЈцие де Ргосоре, С1а$$1са е(

МсЈ1СУаМа, Кеуие Оапо1$е Је РћПок^е е( дТ11$[оЈге, уо1. 21, Гавс. 1-2, Сорепћа^ие 1960, 136-183.

16 Оп (ће соиг$е оГ (ће \уаг, $ее, М. НаПтапп, 1Јп(ег5исћипееп гиг Ое8сћ1сћ(е дег

ВугапПтбсћеп Уепуаиип^ ш НаНеп 540-750, ^егрг^ 1889; 2. V. ТЈдаГсоуа, ПаНуа 1 У^гагКЈуа V

VI уеке, Мо$со* 1959; аћои( (ће еабгет АдпаНс соа$(, 8ее, Р. §Шс\ Роуџе8( Нгуа(а и доћа

пагодшћ у1адага (= Тће НЈ8(огу оГ (ће Сгоа($ ипдег Сгоа(1ап Ки1ег$), 2а§гећ 1925 (2 ед. 2а^гећ

1990), 172-4; М. 8и1с, Роуџе$( 2адга I, 2адаг и агшс1 (= Тће Н1$(огу оГ2адаг 1, 2адаг т Атјцијгу),

2адаг 1980, 340-2.
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А1Шои§ћ Ше Оз1го§оШб ћапдед бЈсПу оуег \упћои1 апу згги§§1е, Шеу соиИ

пос а11о\у Ше зате 1о ћарреп т Оа1та(1а. Тћиз "а §геа1 агту ипдег Ше соттапс!

оГ Азтагшз апд Опраз апд боте оШегб" сате т1о Ш1б ге§тп.17 II \уаз ођутизгу

а 1апс1 сатрајјт, ћесаибе Ше ВугаШтез \уеге а1геас!у таз1егз оГ Ше АдпаНс беа

аХ Ша1 Нте, ог \уеге а! 1еаз1 а 51§шПсап1 Шгеа! 1о 1гапз-Адпа11с соттитсаПопз.

Тћеге \уаб ап епсоип!ег ћег^ееп а ВухапИпе гесоппо11епп§ раггу апс! Ше

Об1го§оШб т 1ће 1ттеша1е У1С1шгу оГ ба1опа т жћјсћ Ше Об1го§оШб \уеге у1с1о-

поиб. Тћеп 1ће тат ВугаШте Гогсе скбћео" \\аШ 1ће Об1го§оШб шШ ап тдес1-

б1уе ои1соте, дипп§ шћјсћ Ше соттапс1ег Мипдиб \уаб кШед. ВоШ Ше апшеб

1еЛ Ше ђаШеНеШ, апс! пекћег еШегес! ба1опа.18 14 беетб Ша1 Ше Об1гој>оШб кер!

боте б1гоп§ћо1дб пеаг ба1опа ("Шеу 1оок робзеззтп оГ Ше з1гоп§ћо1дб т Ше

пе1{Шћогћоод"), ргођађ1у КНб Ша1 дотта1ез Ше ба1ош1ап а§ег апд соп!го1з сот-

тишсаНопб т Ј1б 1ттед1а(е ћт1ег1апд.19 Тће ВугапНпеб ргођађ1у ге!геа1ед еаб1.

Аб бооп аб ЈибНгпап ћеагд \ућа! ћад ћаррепед ш Оа1та11а, ће огдегед Шб

соттапдег Сопб1агтапиз 1о "§аШег Ше агту ш Шупсит (...) апд таке ап а1-

1етр1 оп ба1опа, т \^ћа!еуег таппег ће ппјШ! ђе ађ1е".20 II \уаб по! ђу сћапсе

Ша1 ће "соттапдед ВеНбапиб 1о еп!ег 11а1у \У11ћ а11 бреед" а! 1ће бате Нте. 1п

Ше теапНте, Ше Об1го§оШз ипдег Ше соттапд оГ Спра беп! ћоШ беа апд 1апд

Гогсеб 1о Оа1та1Ја апд 1оок ба1опа. Сопб1ап11апиз сопсеп1га1ед ћ1б агту т

Ер1датпиб (1одау Оигагго т А1ћаша) апд ибед Ше пауу 1о еп!ег 1ће Адпапс

(1ћ1б \уаб Ше Пгб! Нте Ша1 Ргосоршб зресШсаИу тепНопед Ше пауу). Не саз!

апсћог ои1з1де Ерјдаигиз (тодегп Сау1а1 пеаг Оићгоушк), апд \уаз Го11о\уед ђу

зоте ктд оГ 1апд Гогсез. А\Шеп Ше Об1го§оШб кагаед 1ћа1 1ћехг епетјеб ћад

соте теу ге1геа1ед пог1ћ-\уеб1 оГ 5а1опа, 1о бсагдопа (Бкарбсоу).21 Моуш§ ои1

оГ Ер1даишб, Сопб1ап1Јапиб "ри1 т а1 Еубта, \^ћ1сћ 1б ап 1б1апд 1п 1ће §и1Г".22

"Еубта" (Л\)а1УТ1) \уаб ргоћађ1у 1ће 1о\уп оГ Нуаг оп 1ће 1б1апд оГ Нуаг.23 ТШб 1б

1ће Пгб1 теп^оп оГ 1ће ВухаШте пауу баШп§ а1оп§ Ше Адпагк соаз1б апд оГ ШеЈг

изе оГ 1ће Адпа11с соаб1а1 1те ог Ше тагШте Нтеб: Ер1датпиз-Ер1-

даигиб-Нуаг-ба1опа. II 1б по1 сотр1е1е1у с1еаг шћеШег 11 геаПу \уаб Ер1даи-

Шб-Сау1а1 1п Ш1з сазе, ог шћеШег 11 \уаб аћгеаду Каиз1из (4одау Оиђгоуп1к),

17 Ргосоршб, V, 7, 1.

18 Ргосоршз, V, 7, 2-10.

19 МосШо а1зо соп$1о!еге<1 1ћа( 11 »аз КНз, N. КоЈИо, Н1$(опја згеЈпјееа ујјека га пагоо'

ћгуа(5к1 1 бфбкј (= Мес1јеуа1 Н18(огу оГ(ће Сгоа(8 апс1 бегћз), ћоок III, 2а§гећ 1905, 379. Оп (ће

5(га(еј>1с 1трог(апсе 0ГКН5 Гог Вугап(Јит, ћи( 1п (ће 12(ћ сепШгу, 8ее, 1оапп18 Сјппатј Ер1(оте,

гес. А. Метеке, Воппае 1836, 170, 248-9, \\>ћо \уго(е аћои( (ће „@1опои5 С1(у оГКНб" — Гог а тоге

с1е(аНес1 ассоип(, 5ее, I. Со1с15(еш, Вугапгте Ки1е ш Оа1тапа ш (ће 12(ћ Сепшгу, ш: Вугапг ип<ј

05(тЈПе1еигора 950-1453, Вејггаее ги етег (аћ1е-гопс!е Је5 XIX 1п(егпа(шпа1 Сопеге55 оГ

Вугап(1пе 8(исНе5, Сорепћа^еп 1996, ћгб^. уоп С. Рппгтј; ипЈ М. 8а1атоп, МебћаЈеп 1999,

97-125. Оп о(ћег ро55Јћ1е 05(го§о(ћ1с 5(гоп§ћо1<18, 5ее, I. ВаћЈб, СгасНпе 1 ^отНе јгтеди Тго§1га 1

брП(а и ос!по8и па рпгосше ри(еуе, Ма(епјаН 16, Рес 1978, 61-67.

20 РгосорЈив, V, 7, 26.

21 Тос1ау'5 бкгасћп, 15 кт пог(ћ оГ §гћешк.

22 Ргосор1и8, V, 7, 32.

23 Рог а тоге с1е(аПед апа1у515, бее, I. Со1с15(е1П, ВЈгап( па Јадгапи (= Вугап(1ит оп (ће Ас1г1-

а(Јс), 2а§гећ 1992, 22.
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\ућобе 1трог(апсе ебрешаНу ^геш ш (ће 6(ћ сепШгу.24 Тћ18 „тапНте Нтеб" \уаз

а бепез оГ аћои( а ћипс1гес1 ГоПШсаНопб, тауће тоге, ћиШ а!оп§ 1ће еаб(егп апд

\уез1егп АдпаНс соаб(б а11 (ће \уау Ггот Сопб(ап(тор1е (ћгои§ћ (ће Ае§еап апс!

1ошап беа до\уп (о ВпгкИб1 ш (ће Гиг(ћеб( бои(ћ оГ 1ће Арептпе рептзи1а. Тће

зузтет шаз ргоћаћ1у б(аПед јп (ће ГоиЛћ апа" ГШћ сепШпез, апс! \уаз сотр1е(ед

ш (ће геј§п оГ ЈибНтап I.25

РтаНу, Сопб(апНапиб еп(егед ба1опа. бтсе (ће Об(го§о(ћб ћас! \У1(ћдга\уп

1о Кауеппа, (ће Вугапппез зићјесгес! а11 оГ Оа1таНа апс! ЛЛћигта.26 ТћЈз ћар-

репес! а( (ће епс! 536, апс! аГ(ег 1ћа1 по(ћш§ пе^ ћаррепес! оп 1ће АдпаНс апс! 1(б

зћогез Гог а Нте ћесаизе 1ће Об(го§о(ћб \уеге ћизу ћ§ћ(ш§ адат5( ВугапНпе а1-

Пе5, (ће Ргапкб, т погхћегп 1(а1у. А( 1ће зате Нте ВеНзапиз сате ир Ггот (ће

бои(ћ 1о №р1еб апс! Коте, апд (ћеп (оок бро1е(о апд РегијНа.27 Тћ1б теапз (ћа(

1ће Ггоп( \уаз б1о\^1у дга\ут§ с1обег (о (ће АдпаНс соаб(. А1 (ћа( тотеп( (ће

051го§о1ћ1с Кт§ УПНјНб 1оок ап а( Пгб( §1апсе ипгеабопаћк 51ер — тб(еад оГ

рге5егујп§ а11 ћ1б б(геп§(ћ Гог (ће с1азћ \У1(ћ ВеНбапиб'б аппу, "ће беп( 1о

Оа1таНа а §геа( агту \уИћ Абтагшб апс! 1ЈН{Пба1иб аз 1(5 соттапс1егб ш огдег (о

гесоуег Оа1таНа Гог 1ће ОоНПс ги1е".28 УННјНб ћас! п§ћ(1у јид§ед (ћа( 11 \уаз

уегу дап§егоиб 1о ће ипс1ег (ћгеа( Ггот (\уо 51деб — Ггот (ће Туггћетап беа апд

Ггот Оа1таПа, ј.е. (ће АдпаНс, бо ће \уап(ед (о ге(аке (ће еаб(егп АдпаНс соаб(.

Не огдегед (ће соттапдегб (о "§а(ћег ап агту оГ (ће ћагћапапб" ш "(ће 1апд оГ

бауја" ог "(ће (ет(огу агоипд пуег бауа".29 Азтагшб б(аг(ед оГГ Гог баУ1а, апд

1ЈН{П8а1иб сате оуеНапд б(га1§ћ( (о [лћипПа.30

24 Ргот 1ће М1дд1е А{»е5 1ће дс5спр(шп оГ 1ће оп@ш оГ Оићгоутк \\»а5 ћавед оп а 1еј>епд

(гап5пи((ед ћу Соп5(ап(ше Рогрћуто(?,ет(и5 (Оу. Могаус51к — К. Ј. Н. Јепктз, Соп5(ап(1пе

РофћЈгоеепЈгив Ое адпиш5(гапдо јтрепо (ОАГ), битћаггоп Оак5 1967, 29/217-236.), ш 1ће сћгот-

с1е "НЈ5(ола 5а1ош(ала" \упМеп ћу Тћотаз 1ће АгсћЈеасоп оГ 5р1и (1200-1268) (Тћотаз

Агсћ1с1Јасопиз, Н15(опа 5а1от(апа, Мопитеп(а 5рес(апПа ћ15(опат 81а\огит тепсИопаћит 26,

(ћ§е551( Р. Ка^кј, 2а§гећ 1 894, 30) апЈ т (ће сћгоп1с1е оГ (ће Рпе5( оГ Оос1еЈа (рор Оик1јап1п) Ггот

(ће 12(ћ сеп(игу (^е(ор!5 рора ОикЏапта, ес1. Р. §151(5, Ве1вгас1е-2аегећ 1928, 318 ГГ.). 1п 1979 (ће ге-

татз оГ а 6(ћ сепгигу ћазШса «еге сНвсоуегес! — Со1с)5(е1п, Вјгат, 35-39; К. Ка(јб1с, \Јг роЈегке

ћгуа(5кт роде(ака (= Сопсегпте (ће Ве§1ГШ1п§5 оГ Сгоаиап Ве^тптцб), 5рИ( 1993, 147 ГГ; I.

Со1с>5(с1п, Нгуа(5к1 гат 5ге(1пјј ујјек (= Тће СгоаПап Еаг1у М1с1с11е Аеев), Хаегећ 1995; (ће то5( ге-

сеп( рарег ћу I. Рг1епс1ег, "То(1и5 §еп(15 те(гороНт", НЈ5(опј$к1 гћогпјк 51 (2а§гећ 1998) 1-16.

25 2.. КарапЈс, 1*& соз1а опеп(а1с с!е1ГАс1па(1со пе1Га1(о тесћоеуо, беКЈтапе 8ро1е(о 30, 1983,

831-869; Со1с15(ет, Вшш(, 32-59; јЈет, Вугапппе Ргевепсе оп (ће Еа5(ет АдпаНс Соа5( 6(ћ-12(ћ

СепШгу, Ву2ап(то51ауЈса 57, 2 (1996) 257-264.

26 Ргосоршб, V, 31-6.

27 Ргосоршз, V, 16.

28 РгосорЈиб, V, 16, 8.

29 Ргосоршб, V, 16, 9; V, 16, 12. Ргосоршз' есћпопв оГ^оећ С1а551са1 Ућгагу апс! Тивси1ит

(Ргокор, Оо(епкг1е8е, Мипсћеп 1978, 127) (гап51а(е, \уј(ћои( апу соттет, "(ће 1апс1 (соип(гу) оГ

(ће биеуј", ј. е. "5иећеп1апсГ, ћо\уеуег, по(ћ1п§ јп 1ћЈ5 ге§1оп сап ће соппес(ес1 шј(ћ (ће 8иеУ1 ће-

саи5е (ће 8иеУ1 (оок а тисћ тоге пог(ћег1у гои(е (ћап (ће Рагшошап Р1ат т (ћејг тјцгаиоп Ггот

(ће еа5( оГ Еигоре (о 5раш. 1п апу саве, (ћеу агпуед Јп 5раш јп 409, \ућ1сћ теап5 (ћа( (ћеу ћад а1-

геаду ћееп Нујп^ (ћеге Гог 125 уеагз а( (ће Пте оГ(ће 05(го§о(ћ1с \уаг. ГоиаРга, ргоћаћ1у теапб

(ће агеа оГ (ће Гогтег Котап ргоујпсе оГ бауја ог Ршпоша 5ау1а шћобе сариа1 *а5 515С1а ((одау'5

5Ј5ак, 50 кт 50и(ћ-еа5( оГ Га^гећ), т о(ћег *огдб (ће 5ауа пуег ћа5Јп Ггот Етопа ((одау'5

ЦићПапа ш 51оУеп1а) (о (ће Раплошал Р1ајп, а ге§Јоп \ућа( \уа5 а( (ће (јте а1геаду ЈпћаћНед ћу уап-

ои5 ћагћагјап реор1е с1с51гои5 оГ \уагГаге.

30 ТћЈ5 \^аз (ће ^1ћигп1а оГ Агшцшсу, (ће (егг1(огу оГ Нгуа(5ко рптогје ((ће Сгоа(1ап ^ј((ога!)

апд погтет Оа1та(ја (ех1епд1п§ 5ои(ћ\уагд (о (ће пуст Кгка).
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1п 1ће теапНте "тапу Оотк бћјрб оГ\уаг атуед, т огдег (ћа( теу 1ш§ћ1

ће аћ1е (о ћеб1е§е ба1опа ћот ћу 1апд апд ћу беа".31 1ЈН{>15а1иб' адуапсе §иагд

\уаб деГеа(ед пеаг "1ће р1асе са11ед бсагдоп апс! (ћеп геНгед (о "(ће ску оГ

Вигпиб" (Вооруоу л6>лу)32 \уаШп§ Гог Азтапиз' (гоорз (о соте. ^ћеп (ће (\уо

05(го§о(ћ1с апшез те(, 1ћеу зе( ои( Гог ба1опа.33 Ехрес(т§ (ће аиаск,

Соп51ап11апиб сопсеп(га(ед 8о1сћег8 Ггот "а11 (ће ГоПб" (срроирш) т 8а1опа

\ућјсћ ргоћаћ1у ГипсНопед а1оп§ (ће 1апс1 апс! 5еа соттитсаНопб. А Пегсе ћаШе

ћедап, (ће Об(го§о1ћз ћез1е§т§ 1ће схгу Ггот 1апс1 апс! беа. 1п (ће соигбе оГ (ће

ћаШе (ће ВугаМтез "бис1с1еп1у аИаскед (ће епету бћјрб апс! Шгпед тет 1о

ГН§ћ(, апс1 тапу оГ тет 1ћеу бипк". А1(ћои§ћ (ће ВухагШпеб ћас1 асћјеуед бире-

попгу а! беа, "1ће Оо1ћб шс1 по! гаЈзе 1ће зЈе§е, ћи! таш(ашед 11 У1§огоиз1у..."34

РтаПу 1ће Оо1ћз ћас! 1о ге1геа! апс! 1ћиз а! 1еаз( (етрогагПу аћапдоп 1ћеН р1апб

1о ге1аке Оа1таНа.

>Ућа1 ћаррепед 1а1ег бћо\У5 1ће ЈтроПапсе оГ 1ће еаз!егп АдпаНс соаб( апд

1ће АдпаНс беа, а1тои§ћ по тоге ћаШез 1оок р1асе т тат гејпоп. Тће Ггоп! по\у

тоуед а1оп§ 1ће Котап Уја Иагшша Ггот Коте 1о\уагдз 1ће АдпаНс, ј.е. (о

Апсопа, Кауеппа апд 1ће уа11еу оГ (ће пуег Ро. Тће ВугапНпез зићји{>а1ед

Кшпи, 1ћеп 1ће Оогћз ћез1е§ед К. 1п бипоипдед К1пНш (ће ВугапНпе сот-

тапдег Јоћп броке 1о ћ1з 8о1д1егз апд с1а1тед та( "\уе пеуег зизрес!ед та( \уе

\уои1д ће ћезје^ед т 1ће соип(гу а1оп8 1ће соаз!, зтсе (ће Котапб соттапд (ће

беа зо сотр1е1е1у, пог \уои1д опе ћауе бирробед 1ћа1 1ће етрегог'б агту \уои1д бо

Гаг пејПес! иб..."35 АКег §геа! еГГоПз ћу (ће ВугапНпе агту, за1уаНоп а§ат

сате ћу зеа: з1гоп§ ВугапНпе Гогсез заНед т апд дЈзетћагкед пеаг (ће ћез1е§ед

(о\уп. Тће гез( оГ (ће агту "тагсћед до\уп 1ће соазг, кеерт§ пеаг 1ћезе

бћјрз..."36 Тће Оз1го§о1ћз зиггоипдед апд апаскед (ће ВугапНпе §атзоп ш

Апсопа, апд а зћјр ћгш{Нш> зоте зо1д1егз атуед дипп§ 1ће з1е§е.37 Тће

Вугапгте тоуез оп 1апд апд оп зеа \^еге соогд1па(ед зо К зеетед, апд (ћ1з \уаз

1П 538/539, (ћа( Гта1 уЈс(огу \уаз уегу с1озе. бооп ВугапПпе §епега1 У11аНиз

ћЈтзе1Г аггјуед Ггот Оа1таНа \уЦћ ћ1з агту апд јо1пед орега1Јопб агоипд (ће

пуег Ро,38 аГ(ег ћ1т (ће бате гои(е \уаб (акеп ћу ап агту ипдег (ће соттапд оГ

Сопб(апНапиб апд Г1§ћ(1п§ ће§ап јп (ће ге§10п оГ Кауеппа.39 Тће Вугап(ше агту

§епега11у ибед Оа1таПа аб а геб(т§ р1асе апд геГи§е ћесаибе, Гог ехатр1е, (ће

соттапдег Уег§еп(тиб ебсаред Ггот ћез1е§ед МИап "(ћгои§ћ (ће 1апд оГ (ће

Уепе(1 апд (ће отег па(10П8 оГ (ћа( ге§1оп . . . апд ће(оок ћ1тбе1Г \У1(ћ Мб Го11о\у-

« Ргосоршв, V, 16, 10-12.

32 Тћ15 \уа8 1ће Котап сЈ1у оГ Витит пеаг К181апје јп ссп(га1 Оа1таиа.

» Ргосоршб, V, 16, 13-18.

34 Ргосоршв, V, 16, 16-18.

35 Ргосоршв, VI, 11, 21; VI, 12, 1-22.

36 РгосорЈив оГСаевагеа, IV, Тће СоиЧЈс \^аг (ВС) (ћоокх VI. 16-^11.35), ^оећ С1азбЈса1 И-

ћгагу, ^паоп 1979, Ргосоршб, VI, 16-17.

37 Ргосоршб, VI, 13, 5; VI, 13, 15.

38 Ргосоршб, VI, 28, 2.

39 Ргосоршб, VI, 30, 2.
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егз 1о Оа1таПа".40 А1 (ћа( Ите оп1у ВугаМшт соп1го11ед 1ће АдпаНс: "ђу 1ћ1з

Нте 1ће ћагћапапз ћад а1геас!у ће§ип 1о ехрепепсе зоте 1аск оГ рпмбшпб. Рог

1ћеу \уеге ипаћ1е 1о ћпп§ апу1ћт§ т ћу 1ће 1отап Ои1Г, бтсе 1ћеН епету сот-

тапдед 1ће зеа еуегудаћеге..."41

1п 540 11 зеетед 1ћа! 1ће у/аг шаз оуег: а11 1ћа1 1ће Оз1го§о1ћз \уеге зШ1

ћо1дт§ \уаз 1ће агеа попћ оГ 1ће Ро42 апс! 1ћеу ћас! по дНес! ассезз 1о 1ће Адп-

аНс. П 18 по! уегу ргоћаћ1е, аз боте гезеагсћегз би§§ез1ед, 1ћа1 !ће Оз!го§о!ћз

тат!атед соп!го1 оуег Глћигша апа" 1з!па п§ћ! ипШ !ће ПШез.43 А! !ћа! Нте 1ће

Оз!го§о!ћ1с Кт§ УП11§13 \уаз !акеп рпзопег ћу !ће ВугапНпез апд зеп! !о Соп-

з1ап1тор1е, \ућеге ће шес! т сарНуПу.44

1п !ће шМез а зеуеге зос1а1 апс! Гтапсја1 спзјз \уаз зћакт§ ВугапНит —

ћип^ег \уаб Ггециеп!, 1ћеге \уеге еаПћциакеб, апс! Гта11у т 540 те тоб! 1етћ1е

р1а§ие ерјдепис оГ 1а!е АпНцшгу з1шск 1ће ЕтрНе.45 1п 543 Сотез МагсеИтиз

\уго!е 1ћа! "а 1егпћ1е резШепсе ћаб с1еб1гоуес1 1ће 1апс1б оГ 11а1у, 1ће Опеп! апс!

Шупсит \^еге а1бо аГГес!ед".46

Тћеп 1ће Об1го§о!ћб сћобе ТоШа Гог кш§.47 АГ1ег 1ћа1 1ће бИиаНоп оп 1ће

ћаШеПеИ ^шск1у сћашЈед апс1 раП оГ 1ће ИаПап рори1а!тп ће§ап 1о бутратјге

\уНћ 1ће Оо!ћз.48 Ргот 1ће зиттег оГ541, апс! т 542 апс! 543, ТоШа 1ес1 1ће У1С-

1опоиз Оз1го§о1ћ1с агту Ггот Рауја т 1ће поПћ п§ћ1 до\\01 1о ^ар1ез. 5еуега1

ВугаМте з1гоп§ћо1дз оп 1ће ИаНап АдпаНс соаз! гез131ед 1ће опб1аи§ћ1. И

беетб 1ћа1 а11 оГ Оа1таНа а1бО гетатед ои!б1де 1ће геасћ оГ Ппз Оз1го§оШ1С оГ-

Гегшуе49, зо 1ће тат ВугаМте Гогсе ипдег 1ће соттапд оГ ВеНзапиз апд

УНаНиз, ј»епега1 оГ Шупсит, сои1д з!аП 1ће Пгз! 1троПаМ соиМег-оГГегшуе а1-

геаду ш 544. ТћЈз аппоипсед пе\у ВугаМше сатра^пз 1ћа! тападед 1о геуегзе

1ће Оз!го§о1ћб' оГГегшуе ш 1ће Го11о\ут§ уеагб апд Гта11у, ш 1ће ПШез, сот-

р1е!е1у деГеа! 1ћет. 1п 544 1ће ВугаМтез тоћШгед зо1д1егз т Шупсит, 1ћеу

геасћед 5а1опа апд Ггот 1ћеге р1аппед 1о соМтие 1о 1ће НаНап Ггоп!. ВеНзапиз

1ед ћјз агту 1о Ри1а, шћеге ће з!ауед Гог а зћоП ите апд ГтаПу \^еМ 1о Кауеппа.

40 Ргосоршб, VI, 21, 41.

41 Ргосоршб, VI, 28, 6.

42 Ргосоршб, VII, 2, 16.

43 б. Ал(о1јак, Оа Н је 1б(га иргауо 539. рогра1а род В12ап1 (= \^аз 1б1па 5иђјес1ед 1о Вугап-

1јит ш 1ће уеаг 539), 2КУ1 4, 1956, 31-45; Иет, Тлдлх ип1ег 05(@ог(15сћег НегтбсћаП, Отдога 6

(2аЈаг 1973) 207-220; Ј. Меа"1П1, Ргоушаа ^1ћит1а, ОЈааога 9, 2ас1аг 1980, 363-435; Гог (ће орро-

5Пе орш10п, $ее, Со1с1$(е1п, Вјгап(, 25-27.

44 Ргосоршз, VI, 30, 21; VII, 1, 2.

45 Зее, 8(еш, Ш$(01ге, II, 547-622; О. Оомупеу, ЕаПћ^иакев а( Соп$(ап(шор1е апс> ^1сјш(у,

АО 342-1454, 8реси1ит 30, 1955, 596-600; Ј. N. Вјгађеп - Ј. 1е СоГГ, 1а ре8(е (1апб 1е Наи(

Моуеп Ај>е, Аппа1е8, Есопот1е$, 8ос1е(е8, С1У1Н$а(шп, п. 6, Рап8 1969, 1489-1498.

46 Мопитеп(а Сегташае Н1б(опса, Аис(огеб ап(јци1551т1, 11/2, 107.

47 Ргосоршб, VII, 2, 18; VII, 3, 1.

48 бее, Ј. МоогћеаЈ, НаПап ^оуаИиеб Ригјп^ Јиб(Ш1ап'б Со(ћЈс \Уаг, Вугап(1оп 53 (1983)

575-596; Оп (ћјб регјод, Вгећјег, ^1е, 38-39.

49 УпНке (ће орјпјоп оГ ШаГсоуа, 1(аНуа, 355.
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Еа1ег ће гегитед Ггот Кауеппа уја БаЈтаИа 1о Ерјдатпиз.50 Тћ15 теапб 1ћа1 1ће

ВугапНпе Г1ее1 сопггоИед те АдпаНс апс1 1ћ15 §геа11у ће1ред 1о ташхаш ћа1апсе

т те \уаг. 1п те Го11о\\ап§ уеагз 1ће Со1ћз 1оз1 1ће \уаг тМаНуе: те тоз! јтрог-

1ап1 геазоп \уаб, оГ соигее, 1ће Етр1ге'б тсотрагаћГу §геа!ег 51ге апс! есопопПс

51геп§1ћ, ћи! 1асНса11у опе оГ 1ће еббепНа1 е1етеп1б \уаз 1ћа1 1ће Со1ћз сои1д по!

изе 1ће АдпаНс пог ргеуеп! 1ће ВугапНпеб Ггот ибјш* к.

Тће ВугапПпе пауу тападед 1о ће1р апс! 5иб1ат 1ће ВугапНпе ћеасћћеадб

апс! епс1ауе5 оп ИаНап 8оП. Тће ВугагИте \^аг досШпе геГ1ес1ед 1ће Гас! 1ћа1 1ће

Етрјге ћас! биргетасу оп беа: тапу Нтеб 1ће ВугапНпеб тапа§ед 1о еп!ег а Гог-

1Шед соаз1а1 1о\уп (ог опе 1ћа1 \уаз ге1аНуе1у с1озе 1о 1ће зеа) тИл зтаИ гогсез

апс! гез151 а тисћ 51гоп§ег епету. Тћеу а1\уау5 р1аппед гог биррПев апс! ће1р 1о

атуе ћу зеа, апс! ННз изиаПу ћаррепес!.51 Оп 1ће отег ћапд, а! 1ће епс! оГ 545 ППб

1асНс сћс! по! ће1р те ВугапПпеб кеер Аихтшб (1одау Об1то) пеаг Апсопа, \^ћ1сћ

\уаб аћои! 1 5 кт Ггот 1ће АдпаНс зћоге. А1 1ћа1 Нте 1ћеу сћс! по1 еуеп тапа^е 1о

кеер ћоМ оГ пеагћу 1о\УП5 оп те соаб!. Опе оГ 1ће 1трог1ап1 Гас1огб т ћгеакт§

ВугапНпе ге8151апсе т Ашитиз апд 1ће пе1§ћћогћоод шаз 1ће Оз1го§о1ћб' аИаск

оп 1ће ВугапНпе ит! 1ћа1 \уаз ћпшНп§ ће1р 1о 1ће ћебје§ед — 'Чћеу кШед 1\уо ћип-

дгед ВугапНпе зоШЈегз, зоте оГ 1ћет биссеедед т езсарјп^ апд Пеет§ т!о

Апттит (1одау Штш), ћи! 1ће Оо1ћз саргигед а11 1ће раск атта1з".52

1п 546 те Оз1го§о1ћз согнгоИед а11 1ће соттишсаНопб ш гће т!епог оГ

Па1у, апд ВеНзагшб ћад 1о геШгп аз Гаг аз Ер1датпиз Ггот Кауеппа ћеГоге ће

сои1д 5аГе1у сопНпие Гог Коте.53 Но\уеуег, а1 тоге ог 1е58 1ће зате Нте те

Ву2ап11пе Г1ее1 соШгоИед 1ће АдпаНс, ћесаизе \ућеп 1ће Сотз \уеге ћез1е§1П8

Опиз (1одау 01гап1о), а 1о\уп 1п Са1аћпа, Ггот 1апд, Уа1епНпиб сате ћу зеа 1о

гер1асе 1ће §атзоп апд, ћаУ1П§ допе 50, геШгпед 1о 8а1опа.54

1п 547 ТоН1а сопсеп1га1ед ћјб агту оп 1ће АдпаНс соаб1 пеаг Моте Саг§апо

1о Гоге51а11 ВугапНпе зиргетасу аХ зеа апд ћгеак оГГ ВугапНпе соттип1саНопб,55

ћи1 ће д1д пог зиссеед. Не дјд по1 тапа§е 1о сопциег тоб1 оГ те ВугапНпе еп-

с1ауеб, еПћег, апд зооп аЛег те ће§1пп1П8 оГ 1ће сатра1§п а 1аг§е ВугапНпе Г1ее1

зег заН Ггот 1ће зоит оГ Иа1у, Ггот 1ће 01гап1о бггаИ, апд аЛег а1тоз( репбћ1п§

ипдег те аПаск оГ ТоН1а'б Гогсеб 1П гће бои!ћ, а1 Сго1опе, раЛ оГ 11 ипдег 1ће сот-

тапд оГ Уа1епапиб реасеГиНу заНед ир 1ће АдгЈаНс беа п§ћ1 Јо Апсопа.56

РЈпаПу, т 549, То1На зеп! 1пди1Гиз "\У11ћ а 1аг§е агту апд а Пее! 1о

Оа1таНа".57 Не атуед 1п 1ће соаз!а1 1о\уп оГ Могпкоброу, ргоћаћ1у 1одау'з

Макагзка (50 кт зоит-еаз! оГбрН!). Не еп!егед 1ће 1о\уп ћу десерНоп апд 1ћеп

50 Ргосорш$, VII, 10, 1-13; VII, 11, 1; VII, 13, 19.

51 бее, Гог ехатр1е, 1ће 5Јеве оГ Апттит — Кјтјпј, а!геаЈу <Је5спћес1 ађоуе.

52 Ргосорш5, VII, 11, 28-31.

" РгосорЈи«, VII, 18, 5.

РгосорЈиЈ, VII, 10, 5-12.

55 РгосоршЈ, VII, 22, 22.

56 Ргосоршз, VII, 30, 9-17.

« Ргосор[из, VII, 35, 25.
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"кШед а11 реор1е 1ћеге апд 1оок а11 Ше уа1иаћ1еб аб р1иш!ег". Тћеп ће "дебсепдед

ироп апоШег Гогггебб бкиа(ед оп 1ће соаб1, ^Шсћ 1ће Котапб са11 1^аигеа1е

(Лаиреахл.). Не епгегед Ше 1о\уп апд б1е\у Шобе \ућо Ге11 оп Шб \уау".58 \Ућег-

еуег Лаиреахт) \уаб, пеЈШег И пог Могнксброу \уеге оГ апу б!га1ешс ЈтроПапсе.

Над Ше Об(го§оШб \уап1ед 1о ћш1 Вугагтпе зирр1у соттишсаНопз тоге беп-

оиб1у, Шеу \уои1д ћауе аКаскед ба1опа кбе1Г: ассогдт§ 1о Ргосоршб, Шеу дјд

по1 еуеп 1гу 1о до (Шб. Тће аКаск \уаб а гур1са1 га1<1 оГШе ктд Ша( ауо1дед 1аг§ег

1о\^пб апд §геа!ег сопсеШгапопб оГ 1ће ВугапНпе агту. А1 Ше пе\Уб оГ Ше

ОбггодоШк аиаск оп ^аигеаге Ше соттапдег оГ 5а1опа С1аишап бет

"дготопеб" а§атб1 1ће Об1го§оШб, ћи( ће \уаб оуегаће1тт§1у деГеагед. бо

1пди1Г апо1 Ше ОоШб геШгпед 1о ТоШа \у«ћ а11 Шеу ћас! сарШгес!.59

бооп аГгег 1пс1и1Гб ехредШоп хо ОаћпаИа, ТоШа аИаскед бк:Пу \\Шћ Ше

бате б1га!ешс тсегШопб. 1лке Оа1таиа, бк:Пу \^аб ап 1трог1ап1 боигсе оГ бир-

рНеб Гог Роте апд а11 оГ 11а1у апд Гог те ВугагШпе агту Шеге.60 Тће ВугагШпе

§агпбоп ш Рће^шт биггепдегед 1о Ше Об1го§оШз апд Шеу р1ипдегед Ше \ућо1е

оГ бкШу.61 №уегШе1езб, \ућеп Ше Вугапппе Пее: атуед оп Ше 1б1апд, ТоШа

еуасиатед Шб (гоорз.62

1п аћош 550 « \уаб оћушиб Ша1 ћо1ћ б1деб \уеге сотр1е1е1у ехћаиб1ед,

\уШсћ таде 1гауеШп§ а1оп§ Ше АдпаНс а §геагег ргоћ1ет Шап ћеГоге. Тће

ВугагШпе агту р1аппед 1о §о 1о Иа1у т 550 ћи1 11 ћад 1о брепд те \ут1ег т

ба1опа — Шеу сои1д по1 1тауе1 до\уп 1ће соаб! ћесаибе оГ ћад шеаШег, апд Шеу

сои1д по1 баН ћесаибе 1ћеге \уеге по бШрб.63

А1 Ше сппса1 тотеп! оГ Ше у/пг, ш 551, Ше ВухапИпе пауу опсе а§ат

бћо\уед 11б б1геп§т. А1 та1 шпе Апсопа апд Кауеппа "\уеге те оп1у сШеб \^ћЈсћ

\уеге 1еГ1 1о 1ће Вугапипеб јп те бои1ћ оГ 1ће §и1Г' апд а Г1ее1 оГ 38 \уагбћ1рб

сате 1о 1ће ајд оГ те ћеб1е§ед ВугапПпе §атбоп 1п Апсопа. П апсћогед јп ГгоШ

оГ пеагћу бепЈ^аШа. \Ућеп 1ће Об1го§о1ћб Гоипд оиг, "ргот1пеп1 Оо1ћб етћагкед

оп 47 \уагбћ1рб". бооп а Пегсе ћаШе ће§ап, 1ће Пгб1 а1 беа ш Ше Ги11 16 уеагб оГ

\уаг. И бооп ћесате оћујоиб 1ћа1 те Об1го§оШб \^еге пос ехрепепсед епои§ћ,

1ћеу а11о\уед 1ће ВугапПпеб 1о си1 ои1 сотр1е1е1у апд 1бо1а1е боте оГ 1ће1г бћјрб,

апд 1еГ1 Ше оШегб 1П §гоирб бо Ша1 Ше1г т1§ћ( сои1д по1 соте 1о ехргеббјоп. Тће

Об(го§оШЈс бћјрб еуеп соШдед \у1Ш опе апоШег: аб Шеу \уеге "еп§гоббед ш д1Г-

Псићјеб Шеу ћад \^1Ш еасћ о(ћег, Шеу \уеге Шетве1уеб Ше тат геабоп оГ Ше1г

58 Ргосор1и5, VII, 35, 27-8. II 18 по! с1еаг \ућа1 апд ^ћеге 1.аигеа1е ^ав — 1( кеетв 10 ће Јс!еп11-

са! Ш1(ћ (ће 1^аигеа(ит (ћа( 15 теп(шпес> ш 12(ћ (о 14(ћ септгу Јоситеп(5, апд 1ћц тес11еуа1 1осаН(у

15 а8$ите(1 (о ћауе ћееп пеаг брН( (вее, У12ап(18к1 јхуоп ха 18(опји пагода Ји§081аУ1Је I, Вео^ас!

1955, 41; С. Лгебек, ОЈе Котапеп јп Јеп 8(ас!1еп Оа1таПеп5 \уаћгспо' <)е8 МЈ(1е1а1(ег8 1-И, Тјеп

1901, В. I, 61). 8тсе ^аигеа(е 18 уегу шШсиИ (о ИепНГу, I Гт<1 ассер(аћ1е (ће аззитрИоп (ћа( К

>уа5 От15, а (о\уп 20 кт 5ои(ћ-еа5( оГ 8рН( (УЈ2ап115к1 јгуоп I, 41; N. МосШо, Н18(опја бгеЉјееа

ујјека га пагод ћгуа(8кј 1 8гр5к| II, 2а§гећ 1899, 450).

» Ргосоршв, VII, 35, 27-30.

60 бее, Ргосоршв, VI, 24, 14; VII, 6, 15; VII, 13, 7; VII, 16, 20; VII, 19, 13.

Ргосорш8, VII, 37, 18; VII, 39, 2; VII, 40, 9.

« Ргосоршв, VII, 39, 6-8; VII, 40, 24-29.

63 Ргосоршб, VII, 40, 10-11.
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епету'б У1с1огу..."64 Оп те отег ћапа\ 1ће Вугапипе бМрб \уеге соогоЧпа1ес1 т

гћеГг аПаск, апа" \ућеп теу поНсеа' апу сопГибтп т епету Ппеб с!ипп§ те ћаШе,

1ћеу сопсепгга1ес1 1ће1г аИаск т 4ћа1 шгеспоп. Рта11у те Об1го§от5 \уеп1 т1о а

"сИб§гасеш1 ге!геа1". Е1еуеп зШрб тападес! 1о ебсаре, ћи! а11 1ће геб! Ге11 т1о 1ће

ћапс1б оГ 1ће1г епету: тапу бо1сИег5 те Котапб б1е\у \укћ 1ћехг о\уп ћагкЈб, апс!

тапу о1ћегб 1ћеу (Јебггоуес! ћу $шкш§ 1ћет шт тејг бШрб. Тћобе е1еуеп бШрб

\уеге бе1 оп Пге \ућеп 1ће сге\Уб Шбетћагкес!.65 Тће с!еГеа1 оГ 1ће Об1го§оинс Пее!

теаги 1ће ГаПиге оГ те б1е§е оГ Апсопа апс1 епаМес! 1ће ВугапПпе агту Ш еп1ег

1ће епету'б сатр \^кћои1 а тап ш к.

А1 1ћа1 Пте ТоШа 5н11 тои§ћ1 1ћа1 1ће ВугапПпеб оп1у ћаа" епои§ћ бћјрб Ш

Геггу 1ће1г агту тШ Иа1у т бтаН дгоирб, \ућ1сћ 1ће Об1го§о1ћб соиИ сЈебИоу апа"

ћ1оск. Не егес1ес! ЈеГепбе буб1етб агоипа" боте поЛћ-ИаНап 1о\УПб §еШп§ геасЈу

Гог 1ће сгис1а1 геб1б1апсе. Не ћореО" 1ћа1 те ВугапПпе агту \уои1а" по1 ће аћ1е 1о

репе1га1е т1о 1ћа1 гешоп "ћесаибе оГ а §геа1 питћег оГ паУ1§аћ1е пуегб шћјсћ

таке те гоШе епНге1у јтраббаћк".66

А1 те бате ите 1ће пауа1 с1еГеа1 пеаг 8еш§аШа аппоипсес! 1ће Гта1 с!еГеа1

оГ 1ће Оо1ћб. А11ћои§ћ те \уаг ћао" ћееп а1тоб1 сотр1е1е1у \уа§ес! оп 1апс1, кб

оигсоте \уаб раг11у с1ес1с1ес1 ћу 1ће уеагб оГ сотр1е1е Вугапипе биргетасу аг беа.

1п 1ће Гта1 орегаПопб 1ћа1 епбиео", !ће ВугапПпеб сопсепгга1ес1 оп ге§атт{> 1ће

тоб! ассебб№1е (етЧопеб — те бои1ћ оГ Па1у, ир 1о 1Чар1еб апо* Коте, апс! те

поЛћегп гешопб, те пог1ћ-\уеб1ега бћогеб оГ те АсЈпаПс апа* Ље уа11еу оГ 1ће Ро.

И \^аб а! 1ћа1 !јте, а! Ље ће§тпт8 ог" 553, 1ћа1 те ВугапНпе Пее! ипдег 1ће

соттапо* оГТЧагбеб баНеа' ои1 оГ ба1опа 1гапброг1т§ а 1аг§е агту !о те ге§тп оГ

Уеп1се. Тћеге 1б по тепиоп оГ 1ће питћег оГ Котап 5о1тегб, ћи1 теге \уеге 2,500

ЕотћагЈб, 3,000 Еги1б — оп ћогбећаск, 400 Оераедеб, "тапу Нипб" апа' беуега1

отег ћагћапап соттапсЈегб \У11ћ 1ће1Г апгпеб. II беетб та1 11 \уаб по ргоћ1ет Гог

1ће Вугапппе пауу !о Геггу а11 оГ тет !о 1ће о1ћег соаб! оГ Ше АЈпапс.67

Тће тШапуе шаб оп !ће бЈЈе оГ те Етрјге, апд те Об!го§о!ћб' аПаскб ш

1ће шгеспоп оГ багсћта апс! Согбјса, апа' 1о\уага"б Сго!опе 1п 1ће боит оГ 11а1у,

епЈеЈ 1П ГаНиге.68 Тће Обггодошб' деГеа! а! Виб!а ОаНогат апд То!На'б ЈеаШ ш

552 \уеге 1ће 1о§1са1 епо1 оГ тебе еуеп!б. 1п 1ће пехг 1\уо уеагб 1ће Об!го§о!ћб

\уеге с1еГ1П1!е1у ћеа(еп. Иа1у \уаб по! ПпаНу ип11ес1 ипсЈег 1трепа1 га1е ипп1 563

\ућеп !ће Вугатше 5о1шегб Гогсес! те Ргапсб ои! оГ Уепе1о.69

Тће Ас1па(1с \уаб ап ЈтроПап! тШ1агу ге§1оп а1 1ће Нте оГ те

Ву2апипе-Об1го§от1с \^аг, ћи1 Н шаб а1бо а ге§1оп ш \ућ1сћ ћшИегб 1гауе11ес1 1о

64 Ргосорји«, VIII, 23, 4-34.

65 Ргосоршб, VIII, 23, 35-39. Вазесј оп 1ћЈ5 апо" о1ћег ЈпГогтаПоп 5(ет, Ш$(01ге II, 598;

ШаГсоуа, НаПуа, 144 ГГ. сопс1ис!е (ћа( (ће ћабк аЈуагКа^е оГ (ће Ву2ап(јпе8 \уа5 по( (ће питћег оГ

(ћеЈг 5ћјр8, ћи( (ћејг 5кЈ11.

64 Ргосор1и5, VIII, 26, 22-23.

67 Ргосоршз, VIII, 26, 12-13. Раи1 (ће Оеасоп сопПгтз 1ћа1 1>отћагс15 ^еге (гапвропео' (о 1(а1у

&от (ће еа5(ет А&папс соа5( — РаиН Ојасош ћјб(опа ^ап^оћагдогит, бспр(огеб гегит

§егтап1сагит ех МОН, Наппоуегае 1878, II, 1.

« Ргосортв, VIII, 24, 31-37; VIII, 25, 24-26.

К. Се551, б(опа ш' Уепег^а, МНапо 1957, 26-27.
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ћиПд гогНПсаНопб, таб1ег аг11815 1о рат1 сћигсћеб ог таке тобајсб т 1ћет, тег-

сћап15 1о 1гас1е. ТМб \^аз а Нте \ућеп уегу тисћ ^аб §от§ оп, ћи: 1ће НтИед

брасе а1 оиг д1броба1 ћаб оп1у а11о\уед из 1о дебспће еуеШб ш соппесНоп \уић

^аггаге.

/уо СоШзШп

КАКО 51Ј В12АНТШС1 К0К18Т11Л ЈА01Ш^5КО МОКЕ

V КАТТЈ РК0Т1У ОбТКОСОТА 535-555. СОБШЕ

АШог паз1оЈ1 апаПгггаП па којј зи пабш В1гатта копбПН Јадгапбко тоге

и Оз1го§о1зкот гаШ. 1Ј р1атгапји 1 и копкгетој ргоуедћ1 ротогбкШ екзрешс1ја

В12апНпсЈ зи гпаН 1бкопб1Ш ргедпобН пеозрогае у1абН пад тогет. Ро§о1оуо је 1о

гпабајпо га Јадгап 1 га пје§оуи 1з1обпи оћа1и. 2а гагПки од бјеуете АМке 1 81с»-

Нје, које зи као рогашпзка ћага ћПе до кгајпозН ЈзкопзНуе 1ек и упјете када је

Ншја ћ12ап1бко-об1го§о1бко§ зикоћа ћПа па затот ји§и КаНје Ш па оћа1ата Тј-

гепзко^ тога, 8 151обпе оћа1е Јадгапа то§1а бе уг1о 1ако добе§пиН бУака гобка па

(аНјапбкој оћаН. Ро§о1оуо је у1аб1 пас! 1б1обтт Јадгапот ба сепггот и 5а1от ћПа

уагпа када би 5е ћогће рптак1е Каует, доНш пјеке Ро 1 бјеуеги КаИје.

В1гап1бка тогпапса је ибриеуа1а рота§аН 1 одггауаН ћЈгаШбке тоб1оћгапе

1 епк1ауе па 1аНјапбкот корпи. Оокгппа ћ1гап1зко§ га1оуапја ћПа је ргПа§одепа

бтјешш да Сагз1уо 1та ргеу1аз: па тоги: тпо§о би рШа ВЈгапНпш б таНт од-

гедот ибрјеН иш и пеко Шугдепо рптогзко тјез1о (Ш које је ге1аНупо ћНги

тога) 1 одирНаН бе тпо§оз1гико падтостјет перпјагеНи. 1Мјек је ћПо ргедуј-

депо да орбкгћа 1 ротоб бНге тогет, 1 и 1оте бе и§1аупот ибрНеуаш.
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1М1К05 01КОМОМШЕ5 (А(ћеп$)

А ШТЕ ТНЕ САМРА1СН ОР 5ТАТЈКАК10б

Ш ТНЕ РЕШРОг^ЕбЕ (783/4)

Тће ехресНпоп \уаз $1шЈ1аг (о висћ а ктс! оГ орега(шп$ а( (ћ1$ Пте: аГ(ег 1ће б1ауз

ћас! ћееп ри$ћес1 Ггот 1ће р1аш$ (о те тоигПатз апс! 1ћеп ђе$1е§ес1, (ћеу *еге ГогсеЈ 1о

$иггепс1ег дипп^ $еуеге \ут(ег сопш(шп$. Тћа('$ *ћу б(аигакш$, анег ћј$ уЈс(огу,

(гштрћаПу еп(егес1 Соп$(ап(шор1е т (ће тМсНе оГ 1ће тп(ег, т Јапиагу 784.

1п те уеаг 783, 1ће ВугагШпе Етрке ог§атзес1 ап 1троНап1 сатрај$т

а§атз1 те б1ауз оГ Огеесе, а сатрајјт \ућкћ 18 бееп ћу боте аз а Пгз! тајог

з:ер т те гесопцтзШ оГ те зои1ћегп Еигореап ргоутсез \у№сћ \^еге езсарт§

ггот 1ће шгес1 ги1е оГ Сопз1ап1тор1е. Оиг тат боигсе Гог И јз 1ће Сћгошс1е оГ

Тћеорћапеб 1ће СопГеззог, ап а1тоб1 соМетрогагу Ш11пебб, ^ћо \уго1е с1о\уп ћ1б

{ебитопу јиз1 тЈНу уеагб аГ:ег те еуеМб. Тће гебгппопу оГ отег ВугапНпе

сћгоп1с1егб 1б с1еуо1с1 оГ 1п1егеб1 ћесаибе ћабес! оп 1ће тГогтаиоп оГТћеорћапеб.

М1сћае1 1ће бупап а1бо тепНопк те бате сапцшјт апс! т 1егтб бЈтПаг 1о 1ћозе

оГ те СопГеббог, ћи1 а1бо соШатз §гоз5 тассигашез.1

„1п 1ћ1б уеаг [782/783] 1гепе [те Вухапипе етргебб], ћесаизе бће ћас! тасЈе

реасе \укћ те Агаћб, Гоипи ап орроПшигу 1о зепс! а 1аг§е Гогсе ипс1ег 1ће рагп-

С1ап апс! 1о§о1ће1е оГ 1ће 1трепа1 сЈготоз 51аигаклоз а§а1пз1 1ће бккујтап 1пћез.

Не \уеп1 1о Тћебза1отса апс! Огеесе, зићјес1ед 1ћет а11, апд тас1е тет 1пћи1агу

1о те Етрјге. Не а1зо еШегес! 1ће Ре1ороппезе, 1оок тапу рпзопегз апс! тисћ

ћоо4у апс! ћгои§ћ1 11 1о те Котап Етрке.

1п тјз уеаг, 1ће беуепт тшсПоп, т Јапиагу [784] б1аигакЈоз гегигпес! Ггот

те бкшујтаб апд ћеМ а 1питрћа1 ргосеззтп 1о те тррос1готе."2

1 Сћготдие Ле ШсНе1 1е Зупеп, (гап$1. Ј.-В. Сћађо( III, Рап$ 1905, 13, »ћЈсћ р1асе$ (ће

шћо1е еуеп( а( (ће ћеетшп§ оГ (ће оГ КЈсерћоги$ I: 5(аигасји$ Гп ипе 1пуа$10п Јап$ 1а г6§Јоп

аи Ре1оропе$е, ци1 Оал <1ерш$ 1оп§(етр5 аих тат$ Је5 Тајуауе [= агаће$]. II 1е $оитЈ( аих

Коташз, у е(аћћ( ипе §агп1$оп е( геут(, гатепап( саргјуе ипе потћгеи$е Гои1е Ае Тајуауб, о!е$

(гоиреаих е( де$ ћапде$ Је сћеуаих е( Је сћатеаих.

2 Тке Сћготс1е оЈТћеорћапез, (гап$1. Н. ТипЈеаоуе, Рћ]1ас1е1рћја 1982, 142. СГ. Тћеорћат$,

Сћгопо^гарШа, еЛ. С. де Воог, 1-Н, ^јрзјае 1883, 1885, I, 456-457: Тобтср тср С-ТЕ1 е1рт|уег)аааа

Е1рт|ут| цета хсоу 'Ар&рсоу ка1 абешу еиробаа &поахеХХ.е1 Етаиракшу тоу латргксоу ка!

Хоуоветт|у тоб б^ос; брбцои цета биуацесос; поХХђс; ката тсоу 2кХ.ар1Усоу ^Оуту. ка! катеХвсоу

^и! веоааХоу(кт|у ка! 'ЕХАаба ил^та^е лаутас; ка! илофбро^«; е^о!т|ае тђ РаогХеСа. е1ат|Х8е
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Мапу бсћо1агб ћауе д!бсиббед 1ћезе еуеШз апд (пед (о еуа1иа(е (ће1г 1трог-

(апсе Гог (ће 'б1ауш циезПоп' ш Сгеесе.3 II 1б (гие (ћа( (ћеге 15 а дЈГГегепсе ш (ће

ехргеззшпз изед ћу Тћеорћапеб ће(\уееп 1ће рабза§е сопсегшп§ Сгеесе апд (ће

опе сопсегпш§ (ће Ре1ороппебе. Ассогдт{> (о ЕетеНе, б(аигакшб \Уои1д ћауе

оћ(атед дес1згуе гезиКз ш Маседоша апд Сеп(га1 Сгеесе, \ућПе ш 1ће

Ре1ороппебе ће \Уои1д ћауе ипдеНакеп а 31тр1е га1д Гог ћоо(у, \\а(ћои( §от§

тисћ 1о (ће т(егшг апд \укћои( зићји{»а(т§ (ће б1ауз.4

I \уои1д Ике пгз( (о з(гезз 1ћа1 т (ће 9(ћ сепшгу Еа(т (гапб1а(шп оГ

Тћеорћапеб ћу Апаб(азшз ВЉНоШесагшз тз(еад оГ Тћезза1ошса, Тћебба1у 15

теп(шпед. Тћеге 18 по доић( (ћа( (ће сггу оГ Тћезза1ошса \уаз 1ћеп Ггпгду ш

ВугапНпе ћапдз апс! (ћа( тоз( ргоћаћ1у (ће геа1 сатра1§п оГ 5(аигакшз 8(аНед

аГ(ег ће ћас! раббес! (ћгои§ћ ипз 1аг§е С1(у, ш Тће58а1у апд сеп(га1 Огеесе, шћеге

б1аУ1с зе((1етеп(з аге \уе11 а((ез(ед. Тће Ве1е§е211а1 ш Тћебба1у \уеге оп доод

1егшб тш Тћезза1ошса дипп§ (ће 51аУ1с аИаскб оп (ће С1(у дебспћед ш (ће МЈга-

скб оГ б( Оете(пиб5 апд шеге зотећо\у тсогрога(ед т(о (ће етрјге, зтсе \^е

ћауе (ће УПКћ с. зеа1 оГ опе оГ гћегг агсћоп(еб, Тшћоппг, \ућо \уаб а!зо ап јтре-

па1 зраШапоз.6 Апотег агсћоп оГ Љлб (пће, патед Акаппгоб, геуоћед, оп (ће

З1де оГ 1ће НеПадЈкоЈ, 1. е., (ће 1пћаћ1(ап(з ог зо1д1ег8 оГ (ће (ћете оГ НеНаз,

а$»атз( 1ће Етргезз 1гепе7; опе ћаб (ће 1тргезбшп 1ћа1 Акапигоз, а( 1еаз( аГ(ег

(ће сатра1§п оГ 5(аигакшб, ас(ед аб а бићјес( оГ (ће Етрпе. Моге (о 1ће зои(ћ, ш

ту оршшп а( Ље уа11еу оГ Ље брегсћешз, а( а р1асе кпо\га ћу 1ће апс1еп1 апд

рори1аг пате оГ НеИаз, ЕПада, (ћеге \уаз апо(ћег ЈтроНаШ б1ауш агсћопНа, оГ

\ућшћ \^е ћауе а1 1еаз1 1шо зеа1б оГ агсћопшб, Ре1ег ћурашз (71ћ/8Ш с.) апд

Оаг^азкаћоз (8т с), ћо1ћ јббиед ћеГоге 1ће сатрај^п оГ б1аигак105.8 Тћ15 а1бо

8ћо\^з 1ћа1 а1 1еаб( боте б1аујс (гјћеб \уеге аћеаду, ћеГоге 783, 1псофога(ед т(о

бе ка! ПеХолоуут|а(р коЛ поХХт^у а1хцаХсоа{ау ка! Хаф-ира цуауе ттј тту 'Рсоцашу Раа1Х.^а.

Тогпср тф 2тЕ1 цт|у! '1ауогЈар1ср, {убгкттуос; кате^аРе Гтаирак^о«; б лроррт|8е1<; 1к та>\

ГкХаРгусоу ка! ^Оргац^еиое та 4л1У1К1а 4тс1 1лпоброц{ас].

3 I даШ цио(е оп1у зоте ге1а11Уе1у гесет рићНсаиопз, тећеге опе даШ пп4 1ће ге1еуап< Шега-

1иге: М. \Уе11ћтагш, О/в ^/оумсАе Веуд1кегип% аи/ Аег ^песШзсћеп НаЊгпзеГ, Мишсћ 1978,

120-121; Р. Зреск, Кагзег КопзШпНп VI., Мипјсћ 1978, 390; Ше Косћо«, Вугапх т 8.

ЈакгкипАеп т Лег 8кк1 а"е$ Тћеоркапеа, Вег1т 1991, 238-239; Н. ШПеп, Е1ктхске

УегзсМекип%еп гу/пскеп а"ег Ва1капкаЊШе1 ипа" К1ета$1еп, ВегНп 1993, 237-240; К.-Ј. \л\ж,

Вугапг имег ЕГгепе ипа" КопМапНп VI (780-802), Ргапкгигг ат Мат 1996, 172-173.

4 Р. Ј-етег1е, ^а сћгош^ие јтргоргетеп! дИе Ае Мопетуа81е: 1е соп(ех1е ћ18(опцие е1

^бепсЈаи-е, Кеуие Јех Ешдез ВугаМтех 21 (1963) 28.

5 Р. 1~етег1е, Еез р1из апаепз гесиеИз Јез тггаскз а"е 5ат1 Оете1гшз I, Рап$ 1979, 214-218

апс! II, Рапб 1981, 121-123.

6 \У. беЉ!, 5Је8е1 а1б РиеИе гиг би^епагсћоп^еп т Спесћеп1апс1, ЗтЖез т ВугапЧпе

б&Иовгарку 6 (1999) 28.

7 Тћеорћапе«, 1ос. С1(., 473-474.

8 N. СМкопогшскб, ^агсћоШе в1ауе Је ГНе11ас1е аи УШе 51ес1е, УиапИјзку Угетептк 55/2

(1998) 111-1 18; сГ. Са1а1о%ие о/ ВугапЧпе Зеак а! Е>итоаг1оп Оакз апЛ т 1ке Ро%% Мизеит о/

Ап, ед. Ј. КевћШ апЈ N. СИкопотМез, >Уа8ћ1П81оп 1995, 2.8.2. беЉ1, б1еее1 а1х 0ие11е, 29, сопмд-

егб (ћа( (ћеве &еа1$ сои1д а1$о а((е$( а $рес1а1 соттапд оГ а11 ше б1ау$ оГ (ће (ћете оГ Не11а$ — ћи(

(ћ1з даоиШ ћауе ћееп а ипјцис са$е, $1псе а11 о(ћег кпо\ит1 б1аујс агсћоп(е$ аге а( (ће ћеад оГ(пће$ ог

8тоир$ оГ а 1осаН$ед сћагас(ег.
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1ће Етр1ге апд ехегсјбед боте ктд оГ бе1Г-адт1шб1га1Јоп, ћи! ипс1ег 1ће аивркеб

оГ 1ће етрегог, тоб! ргоћаћ1у \укћт 1ће Ггате^огк оГте 1ћете оГНеНаб, \ућјсћ

ћас! акеаду ћееп сгеа1ео" ћеГоге 695. II 15 роббЊЈе 1ћа1 \уИћ 1ће атуа1 оГ пе\у ш-

1гп§гап1б (ћ18 Ггате\Уогк тј§ћ1 ћауе ћесоте Гга§Пе апс! 1ћа1 боте сћЈеГиипб

ггп§ћ1 ћауе д1б!апсед 1ћетбе1уеб Ггот 1ће 1трепа1 адпнтб1гаНоп. Ви1 1ћеге 15 по

с1оић! 1ћа1 1ће сатра1§п оГ б1аигакшб гету1§ога1ед 1ће ВухапИпе ргебепсе т 1ће

ге§шп апд оћН§ед 1ће б1ауб 1о рау 1ахе5 апд 1о оћеу огдегб — апд 1о Гее1 раг! оГ

1ће Етрне, аб 1ће ехатр1е оГ Акагшгоб беетб 1о бћош.

1п 1ће Ре1ороппе5е 1ћт§б \уеге дЈГГегеп!. I 1аке аб §гап1ед 1ћа1, т брИе оГ

боте га1д8 апд \уаг8, 1ће еаб1егп раг! оГ 1ће решпби1а ћад гетатед т ВугапИпе

ћапдб, аб \^е аге 1о1д т 1ће сћгошск оГ МопетћабЈа апд 1ће 1ех15 ге1а!ед 1о к

апд 18 аИе81ед ћу агсћаео1о§Јса1 Гтдб.9 Ви1 1ће сеп!га1 апд \уеб1егп Ре1ороппе8е

\уеге 1ћеп ебсарт§ Ггот ВухаШте соп!го1 апд 1ће сћигсћ \уаб по! оШслаПу герге-

беШед 1ћеге. Тћ1б ћесотеб оћутиб Ггот 1ће роб1-1сопос1аб11С поННае

ерГзсораШит, \ућкћ јруе 1о 1ће те1гороНб оГ Согш1ћ аШћопгу оуег п\е ћјбћор-

псб оГ 1ће Ре1ороппеб1ап тат1апд (Бата1аб, Аг§об, Мопетћаб1а, 2етата апд

Маш), а11 т Иб еаб!егп раП, 1о§е1ћег \У11ћ 1\уо 1б1апдб, Серћа1ота апд

2акуп1ћоб, бПиа1ед ћеуопд Пб \уеб1ега бћогеб, \ућПе Раггаз, \ућ1сћ \^аб ап агсћ-

ћјбћорпс апд ћесате а теггороПб т 1ће ћејиптп§ оГте 91ћ с, ћаб соп!го1 оуег

б1х тат1апд Мбћорпсб, а11 пе\у опеб, бКиа1ед т 1ће \уеб!ет раг! оГ 1ће репшби1а

(ЕакедаЈтота, Ме1ћот, Когот, Во1ата, Могеаб, Е1об).10 Тће пе\у ћ1бћорпсб оГ

1ће те!гороНб оГ Ра1газ деГте тоге ог 1ебб 1ће раг! оГ 1ће решпби1а \у№сћ \уаб

по1 ипдег дпес! 1трепа1 соп!го1 т 1ће 81ћ. с. Ви1 1ће 1б1апдб, тоге 1о 1ће \уеб1,

\уеге Пгтгу ш 1ће ћапдб оГ 1ће Етрне, апд по! оп1у ћад 1ћеу ћјбћорб (дерепдеШб

ироп 1ће д1б1ап1 те!гороН1ап оГ Соппт), ћи! 1ћеу ћад а1бо ћееп 1гапбГогтед т!о

а 1ћете, аб 1б бћо\уп ћу 1ће 81ћ с. беа1б оГ б1га1ејШ1 оГ Серћа1ота \ућкћ ћауе

ћееп ргебегуед11 — а 1ћете 1ћа1 \^аб ипдоић!ед1у опепШед 1о\уагдб 1ће беа ћи!

шћ1сћ а! 1ће ће§тшп§ тау ћауе а1бо ћееп сопсе1уед аб а \уау оГћапдПп§ 1ће аг-

пуа1 апд 1ће тсогрогаНоп т!о 1ће Етрне оГ 1ће 51ау 1тпн§гап($.

1Јроп 1ће атуа1 оГ б!аигакшб шИћ ћЈб ро\уегГи1 агту т 1ће Ре1орогтебе,

1ће б1ауб, \ућо ћад пеуег ћад а сеп!га1 ог§ашбаНоп гебетћПп§ а б!а!е, ћи! га!ћег

ГипсНопед аб а соп§1отега1е оГ тапу сћ1еГб, тиб! ћауе Ге11 1ћгеа1епед, евресЈаПу

бтсе Ггот 1ће \уеб! 1ће б1га1е§05 оГ Серћа1ота \уаб а1\уауб 1игкт§ апд сои1д 1аке

1ћет Ггот 1ће геаг. Согаегед аб 1ћеу \уеге, 1ћеу тиб! ћауе ри! ир ап еГГесНуе ге-

б1б!апсе, по! а11о\У1п§ 1ће деб1гисНоп оГ 1ћегг Гогсеб; апд 1ће орегаНопб дга§§ед

оп 1П Нте. Тће агшу оГ §1аигак10б шаб сег1ат1у рШа§1п§ апд деб1гоуЈп§ 1ће

соиШгубЈде — ћепсе 1ће 1аг§е питћег оГ рпбопегб апд 1ће ћоо!у шћјсћ ће

9 Аппа Аугатеа, /.е Ре1орппе$е Ли 1Уе аи УШе 5Ис1е: сНапј>етеп1$ е1 регзШапсез, Рапб

1997; еадет, Ау^кбоха цоА.иРб6роиХА.а алб та \прх6. тог) АруоХиссб КбХлог), Х\>цце1кта 10

(1996) 1 1-25; Уаббо Реппаз, Тће 151ап<1 оГОгет 1п те Аг§оН(1: ВЈбћоргЈс апд А<ЈтЈп15СгаПуе Сеп-

1ег, 5шаЧе$ т Вугапппе З^Шо^гарИу 4 (1995) 163-173; 1,етег1е, 1*& сћгопјцие, 1ос. си\, 29.

10 Ј. Оаггоигеб, ИоННае ерксораХиит есс1е$\ае сопзШпЧпороШапае, Рапв 1981, по. 7, 1.

488-495, 549-555. СГ. Р. Уаппорои1о5, Ме(горо1е5 с-и Р61ороппе5е тевоћугатјп: ип боиуепјг а"еб

шуа$10П5 ауаго51ауе5, ВугапЧоп 63 (1993) 388-400.

11 СГ. Са1а1о%ие о/ Вугамте 5еа1з, 2.1.
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ћгои§ћ( ђаск (о Сопб(агтпор1е. Ви1 ће сћс! по( ћауе 1ће орроПипИу 1о еп^аде ћ1б

епепиеб т а деаб1Уе ћа((1е, т жћјсћ а ге§и1аг агту \уои1д ћауе ћад тапу адуап-

(а§еб а§атб( ап агту оГ реабап(б ог оГ ре((у сћЈеЛатк.

А де(аИ т (ће Сћготс1е оГ Тћеорћапеб уућЈсћ $ћои1д, I (ћтк, а((гас( оиг а(-

(еп(шп 18 1ћа1 б(аигакшб гешгпед (о Сопз(агШпор1е ш Јапиагу оГ 784, \ућеп (ће

\ут(ег \уаз \уе11 адуапсед, апд 1ћеп ће1д а (питрћа1 ргосеббтп, по доић( ћесаизе

ће ћад асћ1еуед, опе \уау ог (ће о(ћег, ћјб оћјесПуез.12

Ви( кеертј* ап агту оп сатра1§п 1а(е т 1ће уеаг \уаб а уегу гаге рћепоте-

поп. 1Г б(аигактб геШгпед (о Сопб(ап(тор1е т Јапиагу, (Мз теапб (ћа( ће тиб1

ћауе 1еГ( 1ће Ре1ороппебе зотеите т Моуетћег оГ (ће ргеутиз уеаг: (ће јоиг-

пеу Ггот Сопп(ћ 1о Сопз(ап(тор1е погтаПу (оок Гог а зтаИ §гоир арргохј-

та1е1у опе топ(ћ. Тће дЈ5(апсе 13 арргох1та(е1у 1200 кт. Ап агту \У1(ћ ћа§§а§е

апд рпзопегб апд ћоо(у сои1д по(, оп ауега^е, адуапсе тоге (ћап 20 кт а дау,

ргоћаћ1у сопзЈдегаМу 1ебб ЈГ опе ћеагб т (ће ћад \уеа(ћег лућкћ 1б теукаћк аГ(ег

Остћег.13

Р1гз(, (ће ехрепбеб оГ (ће агту \уеге гиппт§ а11 (ће Нте (ћа( (ће бо1д1егб

\уеге а\^ау Ггот (ће1г ћазе; апд тапу оГ (ће зо1д1егз \^еге гесптед Гог (Мз раШси-

1аг сатра1§п, \уМсћ теап( (ћа( 1ћеу ћад 1о ће рајд Гог а11 (ће Нте 1ћа1 (ћеу \уеге

тоћШзед. Тћ1з \уаз а1зо (гие оГ (ће ћоШегз оГ ггпШагу 1апдз, шћо т ту орттп

ех18(ед а( (ћа( (ипе апд \ућо гесејуед а за1агу шћеп (актј» рал (о а сатрајјт

а\уау Ггот (ћеи" ћазе.14 1Г (ће агту сопз15(ед оГ тегсепапез, (ће Гтапс1а1 ћигдеп

шаб еуеп \^огзе. ОГ соигзе, опе сап биррозе (ћа( (ће агту Нуед оГГ (ће ћаск оГ (ће

1оса1 реор1е, шћо шШу-т11у рптдед Гоод апд ћоо(у. Ви( дт роНсу доез по(

песеззагПу шогк а11 (ће (лте, ћесаизе (ће епету изиаНу (акеб ргесаиНопз апд

рго(ес(з ћ18 тоуаћк ргореЛу ((ће оп1у ктд (ћа( сап ће раг( оГ (ће ћоогу) ћу (акт{>

1( \уКћ ћ1т апд рго(ес(1п§ П, ог ћу деб(гоут§ П бо аб по( (о 1еауе И Гог (ће ш-

уадег Ш изе.

Могео\ ег, (ћеге \^еге (ће ргоћ1етз розед ћу (ће \уеа(ћег. 1п Огеесе, гаЈпб

б(аг( а( (ће епд оГ бер(етћег апд (ће \уеа(ћег Шгпб геа11у ћад \укћ га1П јп (ће

р1атб, со1д апд еуеп(иа11у бпо\у 1п (ће тоип(аЈпб 1П ОсШћег-^оуетћег. 1п (ће

бои(ћегп Ре1ороппебе, (ће ауега§е дау(1те (етрегаШге 1п 8ер(етћег јз 23.3° С,

апд §оез до\га (о 18.9° ш ОсШћег, 14.9° т ^оуетћег апд 12.1° т Бесетћег.

Оипп§ (ће зате репод, (ће ауега§е ге1а(1Уе ћитЈд1(у §оез ир Ггот 64.9 (о

73.3. 15 Бесетћег апд Јапиагу аге уегу ћад топ(ћз Гог (гауе1Пп§. 1Г б(аигак1оз

12 М. МсСогтЈск, Е1егпа1 Угс/огу. Тгштрћа1 Ки1егвШр т 1.а1е АпИди11у, ВугапИит апЛ 1ће

ЕаНу МеЛеуа! Фез1, Сатђпдее 1986, [177-178 оГ ИаНап 1гап51а1Јоп].

13 СГ. I. ОЈткгикаб, Еубе(^е15 уга тт| бшркеш тшу хераагшу та^гбшу ка1 цЕтакгутјоесоу

ато ВиС^аутш (бо^-По«; акоуа^), Биццегкта 12 (1998) 7-42, е«р. 16-17 Гог 1гауе1 ђу ћеауу аг-

т1в8. бее а1«о I. 01пи(гоика$, Парахцрх\ое\с, охет1ка це то та^(б1 етстрофл^ то\) ЛгогЈтдраубои,

Хицце1кта 11 (1997) 68 апа I. ОЈпиСтоиказ, Кекеп ипЈ Уегкећг т кугапНтзсћеп Кекћ уот

Ап/апв а"ез 6. Јћ. 6« гиг МШе 4е$ 11. Јћ. I, Атепв 1997, 331 ГГ.

14 бее N. Счкопоппаез, МЈасИе-ВугаШЈпе Ргоу|пс1а1 Кесги1(5: 8а1агу апд Агтатеп!,

Соттоз, ШорШотс алЛ ВугапЧпе ЗшсИез Ргехемеа' 1о Л. С. ИУеМегтк аХ 75, еА. Ј. ОиГгу апа Ј.

Регааопо, ВиГГа1о 1988, 121-136.

13 81а!Ј5Пс5 ргоујаеа ђу те Сгеек Тоип5( Ог§ал15а11оп оп (ће 1п(ете(.
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б(ауе<1 т (ће Ре1ороппебе аб 1а(е аз (ћа(, ће тиб( ћауе ћас! уегу зегшиб геабопб,

§1уеп (ћа( ће кпе\у (ћа( оп ћГб \уау ћаск ће \уои1а ћауе 1о сгобб поНћегп Огеесе

га ћас! \уеа(ћег — апс! Ш1б \упћ а ћеауПу ецшррес! агту апс! ш шсгеабес! (гага оГ

ћа§§а§е.

1 (ћгак 1ћа1 (ће ехр1апа(шп оГтебе рагНсикпНеб тау ће бои§ћ( га (ће сат-

ра1§п8 а§ат5( (ће гећеНшиб 51аУб оГ (ће Ре1ороппебе га (ће 10(ћ с. Тће шГогта-

(шп сотеб Ггот (ће ћоок кпо\уп аб Ие ААтШз1гап<1о 1трепо оГ Сопб(ап(ше

Рогрћуго§еппе(05.

К \^а5 га (ће ге1§п оГ Котапоб I Еакарепоб, т (ће уеаг 92 1 . Тће (пћеб оГ (ће

МеНп§01 апа (ће ЕгегКаЈ, \ућо Нуес! оп Тау§е(об апс! ш (ће Не1о5 оГ Еакоша,

„гећеПед апа пеИћег оћеуед (ће б(га(е§об пог ге§агаеа (ће 1трепа1 тапс1а(е, ћи(

\уеге ргасНсаИу тдерепдеп( апс! бе1Г-§оуегпт§, пеКћег шд (ћеу ассер( ап

агсћоп [аррот(ед] ћу (ће б(га(е§об, пог а§гееа (о §о оп сатрајјт \У1(ћ ћјт, пог

\уои1д (ћеу ехеси(е апу о(ћег бетсе Гог (ће баке оГ (ће б(а(е". Тће б(га(е§об оГ

(ће Ре1ороппебе \^ћо гесе1уеа (ће огдег (о бићдие (ћет „ће§ап ћјб \уаг а§атб(

(ћет т (ће топ(ћ оГ Магсћ апс! ћигпед (ћеН сгорб апд р1ипдегед а11 (ћек 1апс1;

ћи( (ћеу геб1б(ес1 апс! \уеге аћ1е (о ћеаг (ћ1б бкиаНоп ипШ (ће топш оГМоуетћег.

Тћеп, 8ееш§ (ћа( (ћеу \уеге ћешв ех(епшпа(ед, (ћеу ће§§ед (о пе§о(1а(е Гог (ћејг

бићпиббшп ..."16 Ргот ППб рабба§е п 18 с1еаг (ћа( ироп (ће атуа1 оГ (ће

б(га(е§об, (ће 51аУ5 1еГ( Гог (ће тоип(ашб, \ућеге (ће агту сои1д по( геасћ (ћет

апс! \\теге геб1б(апсе \уаб роббЉ1е апд еабу. Оипп§ (ћа( Шпе, (ће 8(га(е§об ге-

тагаед га (ће 1о\у1апдб апс! р1ипс1егес1 апд <1еб(гоуес1 \ућа(еуег (ћеу ћас! 1еГ( ће-

ћгад. Ви( \ућеп (ће \уга(ег сате \\а(ћ со1д апа (ће гаеугтћк бћоПа^еб оГбиррНеб,

НГе га (ће тоип(ашб ћесате 1тробб1ћ1е, апа (ће геће1б \уеге оћН§ед (о пе§оНа(е.

I \тои1д би§§еб( а бгтПаг бсепапо Гог (ће сатра1§п оГ 5(аигакшб га (ће

Ре1ороппебе, \уШсћ оссигес! а1тоб( опе апс! а ћа1Г сепшпеб еагНег ћи( ш (ће бате

ге§шп, га (ће бате §ео§гарћ1са1 апс! сНтаНс соп(ех(. \^е с!о по( кпо\у ћо\у бис-

себбГи1 ћ1б пе§о(1а(1опб \^ои1с1 ћауе ћееп 1п 783. Ви( ћ1б сатра1§п \уаб регсе1уес1 аб

(ог \^аб бћо\УП (о ће) а §геа( биссезб ћу (ће Етргебб \ућо аи(ћопбес1 а еиписћ,

б(аигакшб, (о ћоШ (Шб рићИс се1ећга(шп, ибиаНу гебегуед (о етрегогб. К 1б зх^пЈГЛ-

сап( (ћа( боте уеагб 1а(ег а берага(е (ћете оГ (ће Ре1ороппебе \уаб сгеа(ес1, соп-

Г1гт1п§ (ће еГГес(1Уе соп(го1 ехегс1бес1 ћу (ће Етрјге оуег (ће решпби1а.17

16 Соп5(ап(1пе РогрћуговешШб, Ое ААттз1гап<1о 1трепо, еЛ. Оу. Могаусзјк апА К. Ј. Н.

Јепктб, 2пд е<1., \\га$ћш§(оп 1967, сћ. 50, 1. 28-32, езр. 42-45: с«р!;ацЕУ01; обу лоХ.ецегу абтогн;

а»6 цлу6? Март1о\) ка1 катакабаас; та в^рл а<)Т(ВУ ка1 Хт|1аацЕУ0<; лааау ттју ут)у а(>тшу,

Еохеу а-ито\х; аув10тац^о\)? ка1 оут^хоуто<; Ц^ХР\ цлуо^ МоЕцРр1о\), &л6 тбте бе 1б6утЕд тт|у

Еаитту ^4о*-оврЕ\)01У.. Рог ше да1е бее Соп$(ап(ше РогрћуговетшЈ, ЈЗе АЛтхтМгапАо 1трепо II,

Соттеп(агу еЛ. К. Ј. Н. Јепктз, ^опЈоп 1962, 186.

17 Рог (ће сгеа(10п оГ (ће (ћете оС(ће Ре1орогше8е, вее ше гесеп( згиЈу оГТ. 2.1Уко\И, Тће

Оа(е оГ(ће СгеаПоп оГше Тћете оГРе1ороппе8е, ГиццЕ1кта 13 (1999) 141-155 (\и(ћ (ће ргеујоик

ћЈћНовгарћу).
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Никос Икономидис

БЕЛЕШКА О СТАВРАКИЈЕВОМ ПОХОДУ НА ПЕЛОПОНЕЗУ

(783/784)

Ставракијев поход, описан у Теофановој хроници (еа\ Ие Воог I,

456-457), сматра се првим значајним покушајем Византије да обнови царску

управу у областима које су измакле њеној контроли због насељавања

Словена. Овакве операције спровођене су и у областима западно и јужно од

Солуна, где су и раније постојале словенске архонтије које су признавале

царску власт, али нарочито на Пелопонезу, чији су централни и западни

делови потпуно били измакли контроли државе, као што показује подела

епископија Коринта и Патраса. Ради контроле овог непокорног дела

Пелопонеза, у VIII веку је можда основана тема Кефалонија. Чини се да је

Ставракије на Пелопонезу применио исту стратегију коју ће и касније

примењивати византијске војсковође против Словена. Наиме, он је заузео и

опустошио равничарске пределе и опсео Словене у брдима, док их зимске

невоље нису принудиле на покорност. Стога је и схватљиво због чега се он у

тријумфу вратио у Цариград усред зиме, јануара 784. године.



Зборник радова Византолошког института XXXVIII, 1999/2000.

КесиеП аез (гауаих ае Г1пз(игп а'е(иае8 ђугапПпез, XXXVIII, 1999/2000

УДК 949.5 .02(093)"09":32 1.17.01 (495.02)(093)

ВЛАДА СТАНКОВИЋ

ИДЕЈНА НАЧЕЛА КОНСТАНТИНА ПОРФИРОГЕНИТА

И ДАЛМАТИНСКИ РОМАНИ

Основу овог рада чини приказ карактеристика византијске царске идеологије

у време цара Константина VII Порфирогенита. Полазећи од његовог објашњења о

етничкој и политичкој припадности становника византијске Далмације који се само

у Ое Адгтш51гапс1о 1трепо називају Романима, прати се развитак ставова самог ца-

ра, упоређен са неким особинама и идејним принципима писаца који су чинили ин-

телектуалну елиту његовог времена.

О проблемима које у себи крије можда најконтроверзнији спис у чита-

вој византијској повести, састављен по замисли цара Константина VII а по-

знат по називу који му је наденуо чувени Меурсиус, као и о њиховој разновр-

сности, најбоље сведочи количина расправа написаних о њему.1 Компилаци-

ја ках' О,охцу, она својим карактером некад приморава истраживаче да недо-

статак података замењују својим домишљањима, или да између два супротна

одаберу један, иако не постоји ниједан други извор за упоређивање. Из ка-

рактера дела проистекла је и нестабилност једном утврђених „истина", изве-

дених, или управо наизглед изведених, из података и савета цара свом сину

Роману, која и доводи до непрестаног преиспитивања, поновног ишчитавања

и тумачења истих вести.2

1 Почевши олЈ. Вигу, Тће ТгеагЈзе Ое аапи1ш(гап<1о јтрепо, В2 15 (1906) 524 (= Вигу,

ТЋе Тгеа(1$е), који је први детаљно обрадио овај спис, па до данас, литература је, углавном по-

свећена посебним проблемима, постала тешко прегледна и врло неједнаког квалитета, те нема

потребе оптерећивати текст њеним набрајањем. Довољно је упутити на њено навођење на по-

чецима различитих одељака у Соп$(ап(ше Рогрћугој>ет(и$ Ое аагшш5(гапао ипрепо, Уо1. II —

Соттеп(агу, 1л)паоп 1962 (= Соттетагу), где је дат исцрпан списак и старијих дела, као и у

Константин Багрннороднип, Об управлении империеи, Москва 1989 (= ОбУИ), 7 и д. За нашу

тему треба посебно погледати литературу наведену у: Б. Ферјанчић, Структура 30. главе списа

Ое асћштшп-апаЧ) Јтрепо, ЗРВИ 18 (1978) 67-80 (= Ферјанчић, 30. глава); исти, Далмација у

спису Ое ааппшб(гапао јтрепо — врела и путеви сазнања, ЗРВИ 29/30 (1991) 9-21 (= Ферјан-

чић, Далмација); Љ. Максимовић, Структура 32. главе списа Ие асћштб&апао јтрепо, ЗРВИ 21

(1982) 24-32 (= Максимовић, 32. глава). В. и даље напомене.

2 Довољно је само указати на конфузију која је постојала око царевих вести о досељавању

Словена на Балкан, чак и ако се изузму јасно тенденциозна мишљења која немају потврде у тек-
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Бе Адгшш8(гап(1о 1трепо је двоструко јединствен извор: по својим по-

дацима који се не налазе у осталим до нас стиглим, и по једином релевант-

ном рукопису насталом у XI веку. Уколико је тачна реконструкција Ђ. Мо-

равчика, наш, век млађи од оригинала рукопис не би био директан препис са

архетипа, већ копија једног изгубљеног, насталог после 979. г. Дакле, још

једна чињеница која усложњава проучавање, текст који је пред нама је ура-

ђен специјално за цезара Јована Дуку између 1059. и 1081. године.3 Исувише

добро позната, ова се чињеница ипак мора споменути као разлог за додатну

опрезност пре сваког почетка тумачења и проучавања овог дела.

Далеко од тога да буду лишени особина које „красе" БА1, главе о дола-

ску Словена на Балкан, и о ситуацији на Полуострву у наредним вековима,

могле би бити образац за све наведене карактеристике Порфирогенитове

компилације. И управо зато, осим сталне употребне актуелности која их пра-

ти, свеједно да ли се ставови и закључци преиспитују баш зато што се

слични процеси дешавају у срединама које су просторни (и духовни?) на-

следници Порфирогенитових насељеника на Балкан, главе 29-36 још увек

нису потпуно неинтересантне за истраживање. Управо прве две од њих, 29 и

30, могу послужити као добар пример за некохерентност списа у целини, те

очигледност њихових разлика захтева да им се приступи са више страна и,

пре свега, да се никад не посматрају издвојено од осталог списа.4

Различитост између ове две „далматинске главе" послужиће само као

полазиште, да не кажемо оправдање за поновно бављење овим списом, и на

њој ће се инсистирати само као на средству које може бити од помоћи да се,

можда, дође и до општијих утисака о духовном свету састављача — о ставови-

ма, светоназорима, и приступу старим подацима. Поред испуштања каракте-

ристичних уводних свеза у 30. глави и њеног реторског увода,5 као и кључне

сту, уп. само најновије прегледе са лит., Б. Ферјанчић, Долазак Хрвата и Срба на Балканско полуо-

стрво (осврт на новија тумачења), ЗРВИ 35 (1996) 117-151 (= Ферјанчић, Долазак Хрвата и Срба);

Љ. Максимовић, Покрштавање Срба и Хрвата, ЗРВИ 35 (1996) 155-174; С. Рајковић, Византијска

Далмација у спису Ое аагпиш(гапс1о Јтрепо, ЗРВИ 36 (1997) 221-232 (= Рајковић, Далмација).

3 Сопз1ап1ше РогрћуговешШз Бе а4тиш(гаш1о Јтрепо, еа\ Оу. МогаусзГк, еш»Н$ћ (гапзћтиоп

К. Ј. Н. Јепкии, Оитћапоп Оакз, \Уа5ћ1шг1оп Х>. С, 19672 (= ОА1), 33. В. и издање Г. Г. Лита-

врина и А. Ап. Новосељцева, у коме је преузет грчки текст Моравчиковог и Џенкинсовог изда-

ња, ОбУИ. Осим тога, у којој мери је Константин Порфирогенит лично учествовао у компили-

ран>у извора, чијим је сакупљањем, то је неоспорно, сам руководио, немогуће је утврдити. Ње-

гови сарадници се такође не могу са сигурношћу идентификовати, тако да ће и само коришће-

ње имена Константина VII бити помало условно, увек подразумевајући, осим самог цара, и ње-

гове сараднике на припреми ОА1.

4 Управо је расправа проф. Ферјанчића, Структура 30. главе, јасно показала да, упркос

покушајима другачијег тумачења, ова глава по својим карактеристикама одговара целини дела,

уклапа се у начин на који су подаци прикупљани и редиговани, и не издваја од многих других

делова списа који су такође неусклађени и неуједначени.

5 Који тешко да има конкретне алузије на садржину приче и на однос ове две главе, како

то тумачи Р. Новаковић, Нека запажања о 29. и 30. глави Ое ас1гшш$1гап<1о гарепо, Историјски

часопис 19 (1972) 5-55, равз. (= Новаковић, Нека запажања). Уводу 30. главе је врло сличан и

почетак додатка Ие сегетопш аи1ае ћЈгашшш, еа\ /. Леикгш, Воппае 1829 (= Ое сег.), 455-456,

где се такође помиње корисност знања и сл.
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разлике у различитом именовању „далматинских становника пре доласка

варвара, о чему ће се још говорити, постоје још бројне разлике, као што је

употреба византијске војне терминологије у 29. и њен изостанак у причи о

истим догађајима у 30. глави.6 Међутим, избегавајући замку да задржавањем

само на детаљима замаглимо општу слику, морамо послушати апсолутни ме-

тодолошки императив кад је у питању било какво проучавање овог списа, ко-

ји се састоји у његовом целовитом посматрању, као неопходном предуслову

да би се сваки појединачни податак правилно уклопио у целину.

Као згодно место за почетак упоређивања података о Ромејима/Романи-

ма, у главама 29-36, може послужити конјектура једног од приређивача нај-

бољег издања БА1, ученог Р. Џенкинса, симболишући у исто време значај

који је за садржај и изглед списа какав је стигао до нас имао његов саста-

вљач. Ради се, дакле, о исправци коју је Џенкинс и једино он, није наодмет

напоменути, учинио у 36. поглављу, променивши тсоу 'Рсоцшсоу у тсоу 'Рсо-

цсхусоу.7 У свим осталим издањима и, што је много значајније, у нашем глав-

ном, једином византијском рукопису, стоји — Ромеји. Овако предочена, ова

измена сама за себе не говори много, али је врло индикативна за читаву те-

му. Одговор на питање зашто је Џенкинс сматрао да је потребно, и правилно,

да овако исправи оригинални текст, и који му је смисао тиме желео дати, мо-

ра се, дакле, налазити у самом ВА1 и односу који Константин Порфирогенит

успоставља између термина Ромеји и Романи.

С једне стране, чини се да је све поприлично јасно када су у питању Ро-

меји. Константин Порфирогенит се може узети као један од најмарљивијих

„пропагатора" византијске идеологије, који је, иако четврт века насилно

одвојен од вршења царске дужности — или управо због тога — можда чак и

претерано био свестан њеног јединственог достојанства, непрекинуте тради-

ције која је из Рима прешла у Нови Рим.8 Обликујући идеологију, као једно

од важних упоришта моћи и надмоћи царства, њему је било јасно да је он Ро-

6 Још је Вигу, Тће (геапзе, 560, тврдио да је аутор, по њему убачене, 30. главе само прера-

дио иста документа из своје збирке далматинских материјала, а не како је Иоваковић, Нека запа-

жања, на више места, схватио да је једноставно прерадио главу 29. В. о структури и неким особи-

нама ОА1, Соттешагу, 1-8, 94-101; ОбУИ, 24 и д., 363; Ферјанчић, 30. глава, на више места.

7 ОА1, 164, 36/4. Није објашњена ни у издању ни у посебном коментару ова Џенкинсова

исправка, те се само може наслутити да је учињена по угледу на нека друга места из наших по-

главља, о којима ће бити речи касније.

8 Узвишеност самог цара и свега што га окружује, што је свом намеснику Творац предао,

јасно се види у опису како треба одбијати настојања варвара да дођу до царских ствари, па би-

ла то и грчка ватра, или женидба са царским родом, кроз који је ненаметљиво али довољно ја-

сно дата критика „необразованог" и „нецарског рода" цара Романа Лакапина, ОА1, 13/24 и д. В.

и увод у Ое сег., 3 «ц. Уп. и О. Ох1го%ог5ку, Тће ВугаШше Етрегог ап<1 1ће Н1егагсћ1са1 >Уог1с1 Ог-

дег, Тће 51ауошс апа" Еаб(ет Еигореап Кеујеж XXXV, N0. 84 (Оесетћег 1956) 1-14 (= СД 5,

263-278); Р. 1етег1е, Ј-е Ргепиег Нитатзте ћугап(и1, Рапз 1971 (=1ете/7е, Ниташбте), 279. О

идеји 1гап$1а(ш ипрет, и једном од извора на којима је заснована, уп. и Н. АћтеИег, И\А&Ло%\е

роНпцие <1е ГЕтриге Вугашт, Раш 1975, 49 8ц. (= АћпчеИег, 1^'1о!ео1о(>Је); Р. А/ехапЈег, Тће Бо-

па(шп оГ Сопз(ап(ше а( ВухаШшт, ЗРВИ 8-1 (1963) 11-27, као и расправљање Лиутпранда из

Кремоне о тој идеји у Цариграду, УшЈргапш' Ашароаовј«, еа\ Ј. Вескег, Наппоуег-1-е1рг1ј> 1915

(= Уидрпшш АпСарчхкжи), 202-203.
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меј, да се задржимо само на неким примерима из ОА1, исто као што су то би-

ли они Римљани који су владали Шпанијом, или као римски војсковођа

Квинт који је у исту ту Шпанију послат против побуњених Лузитанаца.9 Не-

прекинутост Царства и пратеће идеологије има јасну последицу — Римљани

су сви житељи Царства, небитно када и где живели, без обзира на то да ли је

то било у време старе престонице или пошто је она пренесена на Босфор. Ле-

по обликовану потврду оваквог мишљења даје нам сам наш извор, на почет-

ку 27. главе која говори о Лангобардији:10 „Треба знати да су у стара времена

читавом облашћу Италије, и то Напуљом, Капуом и Беневентом, и Салерном,

Амалфијем и Гаетом, као и целом Лангобардијом владали Ромеји, наиме ка-

да је царска престоница био Рим. Али, кад је престоница пренесена у Кон-

стантинопољ, читава ова територија била је подељена на две области за које

је цар у Константинопољу слао два патрикија." Састављач је управо оваквим

објашњењима јасно показивао да његова схватања, свет идеја чији је за-

точник, не потичу из непознавања правог стања ствари и односа, већ супрот-

но, да је свестан и да добро зна разлику између некадашњег царства у Риму и

његовог босфорског наследника. Али, такође, и да та реална различитост не

представља препреку за идејну јединственост, која је баштињењем царства

само ојачана. Па опет је сматрао да је његовом читаоцу, па макар био он и

млади цар, потребно објашњење које ће уклонити могућност забуне, као и ја-

сно временско разграничење између „римског" и „цариградског" царства.11

Објашњавајући, у уводу биографије Василија I, разлог за писање, цар-писац

каже да је хтео да запише историју Ромејског царства у Византу, и достојна

дела царева, архоната, стратега и осталих значајних људи.12

Очигледно је да се разлог дихотомији између Ромеја и Романа налази у

специфичности подручја где се она јавља, дакле у Далмацији у обиму који је

имала у римско време, односно у каснијој византијској теми Далмацији у

областима које су јој суседне.13 Све до Далмације Порфирогенит је имао ја-

сну ситуацију, а онда је сучељавање са чињеницама о специфичности ромеј-

ских поданика у Далмацији, које су Словени сатерали уз саму морску обалу,

довело до потребе да се такво стање појасни да би се избегла забуна. У скла-

ду са чињеницом да је читав спис био тајног карактера, намењен за интерну

дворску употребу, стоји и потреба да се објасни тачна ситуација „на терену".

9 ОА1, 23/14, 23/29, 24/5-8; ОбУИ, 28.

10 ОА1, 27/3-9.

1 1 Говорећи у последњој глави ОА1 о Херсону, цар каже да се после Констансове смрти

„зацарио у Риму Константин, његов син" који је дошао у „Византион", ОА1, 53/124-125. Тако

је једном успутном примедбом ипак јасно наглашена прекретница у животу Царства. Уп. и

укратко, али прецизно приказане идеје византијске идеологије, Су. МогауаГк, Вц^&упоу еЦ тб

католтроу тшу буоцатшу тог>, Ас1а АпПциа АсаЈегшае 5сЈеп1Јагит Нипдапае 16 (Виаарез! 1968)

455-465.

12 Тћеорћапез Соп(шиаШ5, еа\ /. Веккег, Воппас 1838 (= Тћеорћ. Соп1.), 211-212.

13 Римска Далмација у свом пуном обиму спомиње се на више места у главама 29-36, не-

где само лапидарно као у 29/14-15, а негде опет са изузетно прецизно оцртаним границама као

у 30/7-11.
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Цар није имао намеру да суштински мења карактер података које је прику-

пио и управо у том настојању да се дају што прецизнији подаци, који ће омо-

гућити успешно конкретно деловање, лежи сва суштина списа ОА1.

Од свих списа чије је састављање повезано са Константином Порфиро-

генитом,14 и као што ћемо видети то није случај само са царевим делима, је-

дино се у БА1 помињу Романи. Како су они окарактерисани и зашто су из-

двојени од осталих царевих поданика?

Идући редом од главе 29 до главе 36, већ на самом почетку предочава

нам се специфичност провинције Далмације, или, боље речено, њених ста-

новника: „Цар Диоклецијан је много волео земљу Далмацију и зато је, довев-

ши народ из Рима са њиховим породицама, населио њих у овој земљи Далма-

цији; они беху названи Романима, јер су из Рима пресељени и тај назив носе

све до данас."15 Ово је објашњење којим треба избећи сваку забуну, али ко-

лико су састављачи у томе успели? Иако је на први поглед очигледно и ло-

гично да се пресељеници из Рима називају Романима, ипак је несклад у тео-

рији приметан. Јер и становници нове престонице су такође Римљани, и за-

што је онда потребно правити разлику између једних Римљана и других?

Али, да погледамо прво остала објашњења у нашим главама. У 31, хрватској

глави, информација је идентична јер се каже да је Романе „цар Диоклецијан

из Рима довео и населио, због чега су и названи Романи, пошто су из Рима

насељени у ове земље".16 Врло слично објашњење, али са једним изузетно

значајним додатком, налази се у глави 33, где се прича о Захумљанима. Зе-

мљу коју су они населили, наиме, „раније су држали Ромеји, мислим Романи,

које је цар Диоклецијан преселио из Рима, као што је речено о њима у исто-

рији Хрвата".17 Права потврда тог колебања појмова Ромеји-Романи налази

се у 35. глави о Дукљанима,18 где се каже да су и њихову земљу „раније др-

жали Романи" и даље све као и у 33. глави, чак и позивање да је то већ рече-

но у историји о Хрватима. Сличност је још упечатљивија на грчком, с тим

14 В. о делима Порфирогенита К. Кгитћасћег, Ос5сћ1сћ(е с5ег Вугап(шј$сћеп 1лПега1иг,

МОлсћеп 18972, 253-255; 258-264. Византиски извори за историју народа Југославије II (обрадио

Б. Ферјанчић), (= ВИИНЈ II), 2-6. 1.етег1е, Ншпашзте, 270 Н. Нип%ег, 0\е ћосћбргасћНсће

ргоћпе, ЈЈКегаШг <Јег Вугап(шег, I, МОпсћеп 1978 (= Нип$ег, ПКегаШг), 340, 360-366.

" ОА1, 122, 29/3-5; ВИИНЈ П, 9.

16 ОА1, 31/11-13; ВИИНЈ II, 39.

17 ОА1, 33/3-6; ВИИНЈ II, 59. Чини се да је у нап. 205, на истом месту, погрешно схваћен

или протумачен смисао Порфирогенитове напомене да је то речено у историји Хрвата. Јер се

ту каже да се „о насељавању романског становништва говори у 29 и 30 глави", па се онда ова

„грешка" са спомињањем Хрвата наводи као потврда да су наслови касније укључени у главни

текст. Да се о насељавању „Романа" говори у глави 29 већ смо видели, али у следећој о томе

нема ни помена, на страну што се тамо Романи јављају само једном узгредно споменути и без

објашњења. И не само то него се управо у „историји Хрвата", односно у глави 31/1 1-13 прича

о пресељењу Романа које је извршио Диоклецијан. И даље, у глави о Дукљи, 35/3-5, где се, као

што ћемо видети, спомиње иста прича, компилатор текста такођс наглашава да је то већ испри-

чано у „историји Хрвата". Дакле, аутор није направио никакву грешку, управо супротно, њего-

во знање о предмету којим се бави и о текстовима којима располаже је врло прецизно и тачно.

" ОА1, 162, 35/3-5; ВИИНЈ II, 63.
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што су Ромеји избачени из 35. главе (о Дукљанима) и прихваћено је објашње-

ње из 33. главе које је изједначило Ромеје и Диоклецијанове Романе. И тако

стижемо до Џенкинсове конјектуре у последњем нашем поглављу, 36, где се и

за земљу коју насељавају Пагани каже да су је некад држали — Романи по

Џенкинсу, а по рукопису (и осталим издањима) Ромеји.19 На страну колико је

ова исправка тачна, чини се да није ни претерано потребна, нити да се до ње

може доћи само здраворазумским тумачењем ранијих примера, јер је и сам са-

стављач списа често недоследан или колебљив у употреби термина. Дакле, од

осам поглавља, прича о Диоклецијановом пресељавању становника у Далма-

цију не налази се у специфичној 30. глави, а такође ни у 32. и 34. у којима се

говори о Србима, односно Травуњанима и Конављанима. Ипак, у 32, српској

глави, помињу се Романи у нешто другачијем — готово истоветном као у 30.

глави — контексту, али имајући на уму исту популацију. Каже се да су Авари

опустошивши земље које су касније населила словенска племена из њих из-

гнали „Романе који сада станују у Далмацији и Драчу".20

У многим горњим примерима уочљив је процес усклађивања података,

у коме је важно место заузимало њихово прилагођавање званичној византиј-

ској идеологији. Константин Порфирогенит, или неки други компилатор, на-

лазио се пред тешким задатком обраде података из прве руке, њиховог ускла-

ђивања и довођења, ако је то икако могуће, у међусобну повезаност. Јер, чини

се да је очигледно да Порфирогенит није никако другачије могао доћи до по-

датка да се становници теме Далмације називају Романима осим преко директ-

них извештаја из саме провинције. Такође је незамисливо да би он могао уве-

сти такву дистинкцију, јер за то није имао никаквог разлога. Осим тога, она се

и не уклапа потпуно у идеолошке принципе Царства. Назив Роман(и) мора по-

тицати из извора којима се служио. То је латински термин преузет директно

из Далмације. Сам, пак, термин, као и читава прича која га прати а која се од-

носи на Римљане које је Диоклецијан преселио, више је имао сврху, у крају

одакле је потекла, да одвоји новопридошле варваре од староседелаца него што

је био на било који начин повезан са грчким становницима Царства.21 Сам са-

стављач је остао збуњен пред још једним називом за Римљане, очигледно не

знајући да такав облик долази из латинског језика. За употребу, односно знање

или незнање латинског имамо неколико сликовитих примера из ових погла-

вља, који показују да га Константин VII није познавао.22 И нашавши се пред,

заиста, нимало лаким задатком, Порфирогенит је, преузевши далматинску

причу о пресељењу породица из Рима, био принуђен да их бар на идеоло-

•» ОА1, 164, 36/3-5; ВИИНЈ П, 64.

20 ОА1, 32/24-25; ВИИНЈ II, 49.

2" Уп. и ОбУИ, 361.

22 Причајући о Паганима и правилно преводећи њихово име као аралпатог, Порфироге-

нит не зна да они своје име дугују латинском, као што не зна за латински облик имена Неретве,

в. ОА1, 36/1 1; ВИИНЈ II, 64, нап. 234, 235; уп. И. Ђурић, Ромејски језик и ромејски говор Кон-

стантина VII Порфирогенита, ЗРВИ 24-25 (1986) 116-1 17 (= Ђурић, Ромејски језик). С друге

стране, име града Задра је доведено у везу са латинским „\ат ега", које је правилно преведено

на грчки, уклопљено у несумњиво локалну причу о старости овог града, в. ОА1, 29/273; ВИИНЈ

II, 23; Ђурић, Ромејски језик, 121; Ферјанчић, Далмација, 16.
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шком плану поистовети са Ромејима,23 иако је често остављао податке да

сведоче сами за себе, без објашњења — као у 32. глави.

Непотпуна усклађеност јасно се, готово егземпларно, испољава у 30. по-

глављу. За њеног аутора са Аварима ратују и Дунав прелазе искључиво Ро-

меји, али зато су, после словенског пустошења, у тврђавама/градовима (та

каотра) остали Романи који су обрађивали острва.24 Осим тога, почевши

причу описом римске Далмације, он је у истом стилу и наставља, говорећи

да су се у Салони, као престоници Далмације, окупљали коњаници из оста-

лих далматинских градова и ишли на Дунав да стражаре због Авара.25 Међу-

тим, начин на који су ови термини употребљени — ек тсоу Хдплсоу каотрсоу

ДеА.цат1а<; отрат1сота1 еср171ТГО1.../о1 ДеХцатшс, — као да сугерише да је

аутор, улепшавајући свој текст, овде подразумевао провинцијску војску не

дајући њеним припадницима етничко обележје.26

Долазак Франака на ово подручје донео је, с друге стране, ново посма-

трање истих прилика и, могло би се рећи, прецизније и јасније, идеологијом

неоптерећено одређивање етникона на далматинском подручју које нам мо-

же помоћи да боље протумачимо и званичне цариградске ставове. И после

Ахенског мира 812. остао је проблем разграничења у Далмацији између Фра-

нака и Византинаца. Зато је 817. године цар Лав V слао цару Лудвигу два по-

сланства због уређења граница између различитих етничких група у Далма-

цији, која се поклапала са границом две државе. Ајнхардови Анали и У\1а

гИисктс! 1трега!ОП5 називају становнике ове области, по провинцији, Дал-

матинима, али очигледну разлику која међу њима постоји не превиђају, па

ове Далматине деле на Романе и Славе.27 Романи су живели у „тагШте

стсасе" и они су у разграничењу припали Грцима,28 док су Словени у сусед-

ству приморских градова припали Францима. Три деценије касније, бенедик-

23 В. Ћурић, Ромејски језик, 125, 133.

24 ОА1, 30/121; ВИИНЈ II, 26 и д. ФерјанчиН, Далмација, 18, сматра да је до промене Ро-

мана у Ромеје дошло у најужем царевом кругу у Цариграду, управо из идеолошких разлога. Та-

ко и Рајковић, Византијска Далмација, 225.

2' ОА1, 30/19, 23, 51. ВИИНЈ II, 28-29. В. /. СоШет, Вггаш па ЈаЈгапи, 2аегећ 1992 (=

СоШет, Вјташ), 85.

26 В. преводе у ОА1, 142, 143, и ВИИНЈ II, 28; на стр. 29 је било немогуће превести тту

ДгА.цат1У<оу било како другачије осим „Далматинаца", што никако не значи да су Порфироге-

нитови Романи из 29. поглавља овде једноставно прекрштени у Далматинце, како то изгледа у

СоШиет, ВЈгаШ, 85. В. такође ВИИНЈ II, 29, нап. 78 и 79. У првој се каже да се „становници

Салоне" у 30. глави „нигде не називају Романи, већ ДеХцат1Уо1", што није потпуно прецизно,

јер је за н>их, као што је речено, употребљен облик о! ДеА.иат{ас,.

27 ЕшћагсН Аппа!е$, МОН, I, Наппоуег 1826, 203; Тћеј»аш Уиа Н1ис!оујсЈ Јшрега1оп$, МОН,

II, Наппоуег 1829, 621. Уп. К. Јиричек, Романи у градовима Далмације током средњег века,

Зборник Константина Јиричека 2, Београд 1962 (= Јиричек, Романи), 52.

28 Етћаг11, УПа сагоИ Маеш, еа\ РН. ЈајЈе (е1 гУ. ШиепоасН), ВегПп 1876, 38. Јиричек, Ро-

мани, 52. За идеологију Византијског царства називање њених поданика Грцима има значај

оспоравања права на коришћење универзалног назива Римљана. Без обзира на помало подру-

гљиви призвук који прати термин Грци још из антике када је био супротстављен називу Хелен,

на Западу у ово време царска идеологија није била толико развијена, па можда ни византијске

„свернмске" претензије нису биле јасно схваћене. Ајнхард дели цркву на Римску и Грчку (Ап-

па1е$, 145), Франци закључују мир са Грцима (Агша1ез, 196), али за византијског цара не каже
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тинац Готшалк каже да Трпимир „1с!е и ћогћи рготју пагосЈа Сгка".29 Питање

да ли је Готшалк овом приликом мислио на становнике далматинских градо-

ва,30 или је био толико конкретан и прецизан дајући опис експедиције визан-

тијске флоте под њеним заповедником,31 што би му с друге стране дало пуно

право да припаднике војске назове грчким народом мада би његов исказ ти-

ме за нашу тему изгубио значај, није ни много релевантно. Још једно сведо-

чанство истог Готшалка показује да је он, ипак, имао јасну представу о ста-

њу у Далмацији, како етничком, тако и правно-идеолошком. Он наводи као

становнике Далмације „1јис1е Ј^аНпе рос!уг§пи1е сагзгуи Сгка (ћопнпез ^апт

Огаесогит тћПћопитз 1трепо зиђјеси)".32 Па то је управо иста слика какву

нам покушава приказати и Константин Порфирогенит, само што је у век ста-

ријем Готшалковом извештају добила други колорит. Ради се о разлици из-

међу етничке припадности и политичке, или, још прецизније, политичке и

идеолошке припадности једне исте личности, па тако и једне исте групације.

Очигледно је да се налазимо пред два различита критеријума када су у пита-

њу становници византијске Далмације. То је јасно и из извештаја бенедик-

тинца Готшалка и из Порфирогенитових вести у ОА1. По етничком мерилу

они су Латини — Романи, гледано политичко-теоријско-идеолошки — они су

Грци — Ромеји. Када је у питању Готшалк, он са идеологијом нема проблема,

већ једноставно предочава стање у провинцији. На мукама су се нашли Кон-

стантин VII и његови сарадници. Како уклопити Романе у идеолошку једин-

ственост Царства чији су поданици, без обзира на националну припадност,

Ромеји? Успостављајући делове мозаика свесног идеолошког напора Кон-

стантина VII, И. Ћурић је дошао до закључка да је цар ромејским језиком

равноправно сматрао и грчки и латински, и самим тим би Ромеји морали би-

ти, да се задржимо на нашим случајевима, и становници теме Далмације. Ти-

ме је успостављен пар Ромеји-Романија, а никако не Романи-Романија.33 Да-

кле, очигледно је да су Романи „уљези" у идеолошкој конструкцији Констан-

јтрега(ог Сгаесогат већ редовно користи ознаку <1е Сопз(апПпороН (Аппа1е$, 190, 191, 203 е(

разв.). Сам Порфирогенит био је веома обазрив да тај термин не употреби, свестан н>еговог

уског значења, далеког од идеолошких постулата и конструкција које је спроводио. Па ипак,

всроватно опет повучен документом, он је пренесен и у ОА1, додуше само на једном месту — у

причи о Пелопонезу у посредном, узгредном спомену, ОА1, 49/6. С друге стране, управо су

далматински Романи представљали једини проблем у том смислу, са којим се цар сусрео, што

ће се видети и по томе што није имао узора за употребу термина Романи у византијској истори-

ографији. Такоће, да се термин Грци у етничком, националном, али и идеолошком смислу пот-

крадао византијским писцима, в. даље о Лаву VI.

29 I. КаИс, Закзопас Оо((зсћа1к па дуога кпега Тпмпнга, Робеђш оПбак В1НАСА, 2аегео

1932 (= КаЧс, Оо«5сћа1к), 8: „Сшп ешт Тпрегшгаз, гех 8с1ауогшп, п-е( сошта §еп(ет Сгаесогит

с( ра(псшт еогит..." /. СоШиеш, Нгуа($кј гат згестјг угјек, 2а§гео 1995, 132.

30 Како мисле КаНс, Со(1$сћа1к, 15, 16, и СоШиеш, Нгуа1$кј гат згеапј, уџек, 132. Остаје

сумња кога је Готшалк подразумевао под $>еп5 Огаесогат, односно да ли би се §еп8 у овом слу-

чају могло поистоветити са грчким Хабс, са значењем војска. У наставку своје приче о сукобу

хрватског кнеза са овим Грцима он за Трпимирове трупе користи стандардни израз ехегс1(ш>.

31 Ј. Ферлуга, Време постанка теме Далмације, ЗФФБ 3 (1955) 64; исти, Управа, 60, 66.

32 КаНс, Со(($сћа1к, 9; Со/Љ/еш, Нгуа($к1 гаш згеЉј. уцек, 132.

33 Ђурић, Ромејски језик, 125.
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тина Порфирогенита. О томе сведоче и ауторови напори да ситуацију поја-

сни, односно нагласи да су ти Романи у сваком случају и Ромеји, тј. цари-

градски поданици, као што се видело из примера 33. главе о Захумљанима.34

Можда није на одмет и видети да је збрка око Романа толико збунила препи-

сивача БА1 из 1509. године, Крфљанина Антонија Епарха, да је Ираклију, за

кога је у тексту речено само да је цар, преправио титулу додатком Романа, те

је он постао цар Романа.35 Да је помен Романа заиста једна од карактеристи-

ка ОА1, јединствена појава у византијској историографији, и тиме директно

зависна од извора, докумената и извештаја које су цар и његови сарадници

имали, може се видети и по томе што се у једном савременом делу, такође

под руководећим оком цара писца, компилацији која наставља Теофана, Ро-

мани не спомињу, чак ни када се ради о словенским племенима у залеђу која

су отпала искључиво од „ромејске" власти.36 Боље речено, у овим одломци-

ма се становници византијске Далмације посебице и не спомињу. Осим пода-

така Теофановог Настављача који су посвећени отпадништву словенских

племена (Скита!, како су овде скупно названи, чему нема ничег сличног у

ОА1), једино када се говори о неуспесима за владавине Михаила II аутор ка-

же да је „лаоа т) АаХцатСа ттјс, тшу 'Р(оца1соу алеотт) тбте РаогАегас,, ка1 уе-

уо\ат\ алаутес, гбшрибцос те ка\ агпокефаА.01 це%р1 ттјс, тоО Ваогл-еши

тоО шнбфсо Рао1Ле1ас,"37 не прецизирајући на колику се територију тачно

мисли, односно на коју Далмацију, римску или византијску. Нити спомена

било каквих Романа нема ни код једног од царевих интелектуалних штићени-

ка — Јосифа Генесија, чије дело садржи, уосталом, и многе друге занимљиве

особитости о којима ће бити речи касније.

Да се Порфирогенит налазио пред новим задатком укључивања Романа

у ромејску историју, види се из неких података старих писаца. Уколико би

цар, покушавајући да се обавести о Романима из својих докумената, узео да

прегледа угледног Прокопија, видео би да су се Готи, много година после

Диоклецијановог „пресељења становника из Рима", око Салоне борили са

Ромејима.38 С друге стране, уколико је Константин Порфирогенит бар и мало

читао Прокопијеву историју готских ратова, било би му јасно колики је зна-

чај за провинцију Далмацију имала Салона. Она је била кључна тачка визан-

тијске одбране и готских напада у Далмацији, центар око кога су се водиле

34 ОА1, 33/3-6: 10x1 г| хту 2ахХог>цшу Х&Р01 лара хту 'Ршцтшу лрохероу ^крахеГхо, Тсо-

цошшу бл отјс, алб 'Ртцпс, Д1окАлх1аубс, б РасиХеи<; цехшккзеу.

35 ОА1, 29. Занимљиво је, такође, да је исти копист Романе споменуте само на једном ме-

сту у 30. глави, у складу са тенденцијом читавог поглавља, једноставно преправио у Ромеје, ка-

ко је и остало у свим издањима до Моравчиковог и Џенкинсовог.

м Тћеорћ. СоШ., 84/2-5, 288/17-289/2, 291/1-14; уп. ВИИНЈ II, 79-80.

37 Тћеорћ. Соп(., 84/2-5. Ове вести нема у Византиским изворима за историју народа Ју-

гославије I, Београд 1955 (= ВИИНЈ I), ни у ВИИНЈ II.

38 Ргосорп Сае$агеп515 орега отша, уо1. II, Ое ће!Н8 1Љп У-УШ, е<1. Ј. Наигу, ^ехрг^ 1963

(= Ргосорш$), 34/2-9; уп. ВИИНЈ I, 31-32 (обр. Ф. Баришић); такође, Јиричек, Романи, 26, где

је ше Котапеп преведено као „Романи".
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најбројније и најжешће борбе. И често, само помињање Далмације код Про-

копија прати и спомен Салоне.39

Читајући дела старих писаца могао је наићи и на податак да су се ста-

новници Сирмијума, грчевито се борећи са Аварима, и погледујући ка другој

обали Саве, узалуд надали да ће им у помоћ стићи нека ромејска војска из

Далмације.40 Такође, могао би сазнати да је река која је представљала важну

граничну линију одбране Царства од варвара, од Гота па надаље, била Сава,

коју он у „далматинским" поглављима не спомиње, утврђујући као Нтез Ду-

нав, иако очигледно за њу зна.41

Јасно је, дакле, да цар није упоређивао податке својих извора о Далма-

цији са старим историчарима који су писали о истим просторима, иако их је,

наравно, познавао, и користио у ОА1. Тако је у 29. глави, али не у причи о

Далмацији, већ о Солдану, убачен мотив управо из Менандра Протектора,

који говори о точку као симболу за променљивост људске среће.42 Кад је

Прокопије у питању, изгледа да није уопште користио његов текст о готским

ратовима, иако је употребљавао онај о вандалским,43 што је још један пока-

затељ за начин којим је приступљено компилирању података о Далмацији.

Такође, такав однос при састављању ових осам поглавља као да упућује на

свесну жељу Порфирогенита да пружи податке у што тачнијем, огољенијем

облику, не правећи од њих класичну историју, и чинећи само по неко обја-

шњење где је то неопходно потребно.

Уопште, сва поглавља о Далмацији — најмање 32 и 34 која се разликују

од осталих и по неспомињању Романа и Диоклецијана44 — одају јаку обоје-

39 РгосоршЈ, 38. В. само неке примере повезаности Далмације и Салоне, сама Салона по-

миње се још чешће: Ргосоршз, 25/6-7; 32/25; 37/28; 84/20.

40 Тће Н181огу оГМепапоег Тће СиагЈвтап, еа". К. С. В1оск1еу (= МештаЧгг), 240/1-3: "Отг

&п\ треТс, пцерас, лоХецос, 'Ршцсиок; ка! Арароц аиуекротгјет!, цт|бец1а<; биуацесос, 'РшцаТктјс,

ката прос, ДаХ.цат!а ^есрирау ^тшрауе^агц;, уп. ВИИНЈ I, 97 Џ>. Крекић), где је ова реченица са-

мо препричана, и Јиричек, Романи, 28. Успут, ова Менандрова информација је само једна од мно-

гих које оповргавају став Р. Новаковића, Нека запажања, 16 и д., да је било немогуће очекивати да

би војска из Далмације могла ићи чак до Дунава да стражари, због велике удаљености. У истом

смислу Мепапдег, 226/92-93, где се каже да је у помоћ Сирмијуму, у ранијим сукобима, једна вој-

ска слата кроз Илирик а друга кроз Далмацију. Додуше, Новаковићу је та „невероватност" послу-

жила као доказ да је „граница" била на Цетини, не спомињући при том Саву.

41 Спомиње се само на једном месту у ОА1, када се говори о Турцима (Угрима) који живе

и између Дунава и Саве, 40/20. За разлику од Менандра који Саву (218/26, 31, 36; 220/46, 75 е1

раз5.) пише увек у акузативу — тоу Гаоу, што би сугерисало номинатив 6 Еаос,, код Порфиро-

генита је генитивни облик — тођ Хофа. Порфирогенитов Дунав у главама 29-36 може се схва-

тити не као Дунав у својој непрекинутој линији, већ као једна условно права линија коју чине

Сава и Дунав. Потврда таквог схватања могла би се наћи управо у ОА1, јер на овде наведеном

месту Угри живе између Дунава и Саве а у 30/21-22 се каже да су Авари живели „иза Дунава"

где су сад Угри. Међутим, у ВИИНЈ II, 10, нап. 6, каже се да је поменом Дунава јасно да је ви-

зантијска власт допирала до те реке. Тако царев Дунав схвата и СоШ$1ет, ВЈгап(, 85.

« Мепапоег, 66/227-234. У ОА1, 128/123-126, в. о томе ОА1, 340.

43 Тако по прирсђивачима ОА1, 340.

44 То је последица специфичности извора за ова два поглавља, нарочито за 32, који су

најмање далматински. В. Максимовић, 32. глава.
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ност локалном, далматинском традицијом. То се не односи само на јединствен

спомен Романа, којих нема у другим византијским изворима, већ и на неке

друге особитости које собом носе изворни подаци потекли из Далмације.

Кључна личност далматинске историје у ВА1 је цар Диоклецијан. Осим што је

преселио Римљане са породицама и населио их у Далмацији,45 цар Диоклеци-

јан је основао Сплит и у њему подигао своју палату,46 такође Салону47 (у њој

и хиподром и палату!)48 и Дукљу.49 Да је личност овога цара оставила најјачи

утисак на компилатора изворних предложака, толико да практично историја

(римске) Далмације почиње њиме, односно његовим симболичним гестом ко-

јим је Римљане довео на супротну јадранску обалу, јасно је из самог почетка

овог сегмента ОА1. Сав значај ове провинције потиче фактички из Диоклеци-

јанове љубави према њој, због чега је и палату у њој сазидао, и толико се бри-

нуо о њеном уређењу.50 Овај цар је остао усађен у дубоке слојеве историјске

свести становника византијске Далмације и, као један од основних појмова и

доказа традиције и значаја саме земље, његова историјска личност је све више

облагана слојевима митолошких наноса који су се увећавали са новим нара-

штајима. Ћудљивост и неправилан ток историјске свести обликовао је и цара

Диоклецијана у свести потомака његових некадашњих поданика. Ни сећање

на свирепа мучења цара Диоклецијана, које је прилично равнодушно изрече-

но,51 није могло умањити провинцијски понос житеља земље која је у тим тре-

нуцима трпела нападе различитих племена, а коју је цар „много волео".52

Да, ипак, историјско памћење није потпуно ишчилело у општевизантиј-

ској традицији која није претрпела регионалну обраду (која је у Далмацији

довела до тога да је Диоклецијан постао готово „наш [зс. далматински]

цар"), показује место из другог дела које је саставио Константин Порфироге-

нит. Реч је о, за време у коме је настала, поприлично неактуелној компилаци-

ји под именом Пер1 тшу вецатсоу.53 Далмације као теме у њој ни нема, што је

објашњено њеном припадношћу Италији.54 Међутим, да је Диоклецијан заи-

45 ОА1, 29/4-5; 31/12; 33/4-5; 35/4; 36/4-5.

ОА1, 29/8; 29/238; 30/15, 16.

47 ОА1, 30/14-15.

48 ОА1, 31/27-30.

4" ОА1, 29/11-14; 35/9-11.

50 ОА1, 29/3; ВИИНЈ II, 9: „Цар Диоклецијан је много волео земљу Далмацију..."; о царе-

вим бригама око уређивања палате, 29/237 и д.; ВИИНЈ II, 22.

51 ОА1, 136, 29/243-245. ВИИНЈ П, 22.

52 В. СоттеШагу, 124. Коментаришући појаву да се у 31. глави (зашто само у н>ој?) ста-

новници теме Далмације називају Романи да би се направила разлика од Ромеја, односно од

„становника Царства који говоре грчки уопште", Ф. Дворник примећује да је Диоклецијанова

улога пренаглашена али да то показује његов значај у сећању „Далматинаца", као и то да су

„Латини" из обалских градова били врло свесни својих веза са античким Римом. Цар Диокле-

цијан помиње се три пута и у последњој, 53. глави (о њеној специфичности в. СоттеШагу, Оп-

шти увод, 2. и д., као и 205) али без икаквих специфичних одлика.

53 Ое 1ћета1Љиб, ео\ А. РегШ1, Сига ае1 УаИсапо 1955 (= Ое шет.).

54 Ое тет., 94/35-36: 'Н ДаХцстсс тђс, '1таХ1ас, кахх. %и>ра.
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ста обележио ову провинцију посведочено је и овде, само што размишљања

састављача вести о Диоклецијану у ова два списа нису имала додирних тача-

ка. Овде се наиме каже да је из те земље Далмације поникао 6 тссхутсоу ау-

врсотссоу ауоочсотатос; ка1 ааереататос; Раа1>.е{><; ДшкАдтшуос;. Да би ствар

била запетљанија, и творац вести из сћетапћиб је имао на располагању

неке локалне податке пошто зна да је у Диоклецијановом завичају који се на-

зива Салона (земља а не град!) вода питка и слађа од свих других вода, „као

што причају они што су је пробали".55

Време и околина Константина Порфирогенита развили су, као специфични

облик зрелог византијског „хуманизма",56 максималистичку царску идеологију,

у којој су сва стварна оштећења која је Царство претрпело у догађајима током

векова уклоњена и избрисана. Као један вид универзализма Порфирогенитове

интелектуалне елите јавља се ромејски језик под којим се подразумевају и

грчки и латински.57 Да је у обликовање такве језичке „догме" уложен свестан

напор, и да цар није био преварен подацима из Далмације и збуњујућим слично-

стима и разликама између Романа и Ромеја, види се и по разлици коју су многи

аутори недвосмислено учинили пре тога, као већ помињани, и у Порфирогени-

товом кругу читани, Прокопије и Менандар. Прокопије наводи у свом грчком

тексту Сибилино пророчанство на латинском, али пошто није сигуран да су ње-

гови читаоци разумели шта значи Мипсшб и игру речи из које се сазнаје смисао,

додаје да то ттј Лат1усоу срсоутт, значи и коацос;, осим што је и име византијског

војсковође.58 И Менандру се чинило потребним да, с обзиром на знање латин-

ског у Византији краја VI века, објасни да се писма византијских и персијских

владара називају тг\ Лат1усоу бшХектш аакрас;.59

И време много ближе настанку БА1 показује велику неуједначеност у

терминима. Ако се погледа увод Прохирона, закона Порфирогенитовог деде

Василија I, видеће се да је он дао да се одредбе на ромејском (римском) јези-

ку преведу/прераде на грчки језик — тсоу бе рЧоцтксбу Х,е^есоу ттју ооу6г|кп,у

е!<; ттуу еХАаба уХ.соааау цетело1Т|аацеу.60 Да је постојало велико осећање

практичне различитости Грка и њиховог језика од Римљана посведочено је на

више места у Тактици Порфирогенитовог оца цара Лава VI. Ако се дистинкци-

ја између Хелена и Римљана, односно „нас" и Римљана из додатка може тума-

чити упоређивањем војски старих Македонаца, Хелена и Римљана,61 онда је на

55 1шо\, 94/38-39. Теофан кудећи Константина V каже за њега да је био лош али ипак —

обх г|Ттоу Д1окХ.г|Т1ауоО, Тћеорћашв СћгоподгарМа I, ео\ С. Ле Воог, 1^еЈр21ј> 1885, 448.

56 В., с друге стране, неприхватање могућности да се хуманизам повеже са духовним жи-

вотом Византије, С. Мапјјо, ВугапПшбт ап<1 КотапПс НеПешвт, Јошпа! оГ ше ШаЉиг§ апб Со-

иПаиШ 1шП11и1е8 XXVIII (1,опаЧ>п 1965) (= УК, ВугапСшт ап 1«5 1та§е, 1,оп<1оп 1984, I).

57 А. Тоупоее, Соп51ап1те РофћугоеепЈШв апс1 НЈ8 ШогМ, ^опЈоп 1973 (= Тоупкее,

РофћуговепЈШб) 552, који каже да је латински још увек називан ромејским језиком; Ђурић, Ро-

мејски језик, на више места.

58 Ргосоршз, 33-34.

59 МепапЈег, 62/163.

60 Ји5 Огаесо-Котапогат II, е<1. Ј. е(. Р. 2ероз, Атешз 1931, 116.

61 ТасПса ^еопјб, РС, 107, 1097 (= ТасИса).
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неким другим местима разлика одраз стања које није прерађивано да би се

уклопило у идеолошке премисе. Тако цар Лав, описујући свој труд при саста-

вљању једног овако преко потребног дела, каже да је: "Овеу татЗтас, лаА.а1ас,

ттјс, такт1ктјс, лоХА,ак1с, 'ЕХ.Х.т|У1кас, деу ЕоафТјУшадЕУ Хе^ек;, 'РшдаГкас, 5е

б1Т)рцт1УЕтЈоацЕУ.62 Разлика у нијанси значења између ових термина је очи-

гледна и тачна за конкретне случајеве, али није неопходно инсистирати на

њој, јер за идеолошку „неопрезност" Лава VI (гледано из половине десетог ве-

ка) имамо још упечатљивији пример. Наиме, многохваљени цар Василије учи-

нио је много за обнову моћи Царства, па је тако уредио односе и са Словени-

ма. Он их је одучио од старих обичаја, почаствовао светим крштењем, подвр-

гао их владавини „на ромејски начин", и „погрчио их" — ка1 Грагксооас,.63

Колико се нијанси крије у овом глаголу, и да ли је он повезан и са црквеном

политиком Василија I или се односи на увођење Словена у византијски поли-

тички систем, немогуће је утврдити са сигурношћу. Оно што је значајно јесте

да се ни у Лавовој Тактици, без обзира на које се тачно Словене мисли,64 као

ни код Теофановог Настављача не срећу Романи, односно становници далма-

тинске обале. Ту су једино Словени, који су, тек да се покаже како Лаву VI ви-

зантијска идеологија није била потпуно страна, „више волели да пропадну под

архонтима свог рода него да служе Ромејима и да буду под њиховим

законима".65 Наравно, служење Ромејима било је много боље него подложност

варварским вођама, па макар они били и из истог рода, па их је зато човекољу-

биви цар Василије, угледајући се, као што је ред, на јединог правог човеко-

љупца, „ослободио од служења својим архонтима".66

Учесник у универзалистичкој идеологији био је и један од „кандида-

та" за ауторство прве четири књиге Теофановог Настављача, припадник кру-

« 1Ш., 676.

63 ЊИ., 969, глава 101. У Софоклеовом речнику (Е. А. 5орНос1ез, Сгеек Т~ех1соп оГКотап

апс! Вугапгте РепоЈб, 1.опс1оп 1914), 338, налази се глагол урсакбго са значењем 1о таке Огсек,

(о сопуег! јмо Сгеек, и као једина његова потврда наводи се управо ово место из Лавове Тактике

(додуше са погрешним позивањем на главу 102) и са оградом, која се и нама намеће — И 1ће геа-

сћп{» 18 5оипа\ В. и Тоупоее, Рогрћуго§ешги8, 98, где је превод „СгаесЈгесГ, Д. ОМеп$ку, Тће

ВугаШше Соттотуеакћ, [.опЈоп 19742 (= ОМепзку, Соттоп\уеа1ш), 113, „ћауитј; таде Сгеекз

оГ 1ћет". И отац Константина Порфирогенита на овом месту, дакле, разликује етничку припад-

ност од политичке, јер су Словени стављени под „ромејски" начин власти, а погрчени су. Таквом

дистинкцијом Лава VI само је још јаче наглашено инсистирање на ромејству његовог сина.

64 Осамнаеста глава Лавове Тактике доноси многе податке о Словенима, дајући у крат-

ким цртама преглед њихове „историје" од преласка Дунава и ступања под „ромејску власт", па

до покрштавања за време Василија I, све то праћено детаљима о изгледу, нарави и обичајима

Словена. Већина ових података је преузета из Маврикијевог Стратегикона и односи се на вре-

мс када су Словени живели на левој обали Дунава и пре него што је највећи део прешао на Бал-

кан, уп. Оаа 5(га1ев>соп Јез Маипкшз, е<1. О. Т. Оептз, ХУЈеп 1981, 370/47 јц. Ипак, у овој глави

Лавове Тактике се налази доста занимљивих података, који су у складу са знањима која имамо

из ОА1. Они нису употребљени у детаљној студији — Б. Ферјанчик, Василије I и обнова визан-

тијске власти, ЗРВИ 36 (1997) 9-29.

65 ТасИса, 968.

66 969.
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жока окупљеног око Константина VII, Теодор Дафнопат.67 Дух времена у ко-

ме је састављао писма упућена Симеону у име Романа Лакапина, оличен у ја-

чању идеологије Царства која је своје упориште у том тренутку имала више

у духовном полету него у стварном ширењу ромејске власти, очитује се и у

њима. Комбинујући начелну непопустљивост и спремност на уступке на које

је Царство било принуђено, Дафнопат је вешто провлачио идеологију једи-

ног хришћанског царства. Управо као што је Царство изгубило Далмацију

због „млитавости и неспособности" (усобротлта ка! асреХеш)68 некадашњих

царева а нарочито Михаила II, и то никад није прежалило већ је чекало при-

лику да поново доведе одбегле провинције под свој „благи јарам", тако је би-

ло и са градовима које је Симеон отео и дрзнуо се да их сматра својима. Ме-

ђутим, Ромеји се нису навикли на њихову „окупацију" нити су то заборави-

ли. И „цареви који су тада то допустили" су због тога, по Дафнопатовим ре-

чима, „не мало куђени".69

Спровођење идеје римске сктеппа, која је у похришћањеној Византији

постала ср1Хау0рсотс!а, као типичног царевог начина деловања, и његове нај-

веће врлине, среће се често у делима овог времена.70 Сви царски поступци су

вођени њом, па тако и покрштавање нехришћана. Цар мора нарочито брину-

ти о добробити не само свог народа, односно Ромеја, према којима су сва де-

ла доброчинства, већ и о осталим хришћанима, посебно ако су истоверни.

Као једна врста заједничког старатеља над хришћанском екуменом, он стоји

под народима који су поређани у хијерархијску пирамиду.71 Што ближе вр-

ху, ближе су и, теоретски, благој царевој руци, чија је одговорност за њих та-

да све већа. Гледајући из Цариграда, Бугари су били управо у том положају.

Сам Порфирогенит, кога је свест о ромејској величини довела до тога да неке

народе осмотри са толико презира да је од модерне историографије чак опту-

жен за „расистичке" ставове,72 умањујући уступак Романа Лакапина Бугари-

67 Међутим, и овај аутор писама Романа Лакапина упућених бугарском цару Симеону

још увек представља само несигурну претпоставку, в. Кгитоаскег, СебсТсћ(е, 264-265; Нип-

%ег, 1лпегагиг, 340. Тћеоаоге ОарћпораСез, Согтебропаапсе, есш". Ј. Ваггоигез, I. С. ЈУемегтк, Ра-

П5 1978 (= Оарћпорасеб, Соггебропдапсе), 6 бц.

« ОА1, 29/59.

69 Оарћпора(еб, Согтебропаапсе, 65/122-124.

70 В. нпр. увод у Тактику Лава VI, ТасНса, 673 б^., где је и посао састављања војног при-

ручника вођен пре свега због бриге за мир и срећу поданика, јер се цар ражалости и над несре-

ћом само једног човека, а колико га онда више боле страдања миријада... Слично томе обрасцу

и Уј(а СагоН, 48, где Ајнхард, размећући се као и у другим случајевима знањем грчког, каже да

доброчинства која је Карло чинио сиромашнима „Сгаесј е1етобшат УосапС; уп. и Н. АктеИег,

1Лс!ео1о81е, 53, п. 2.

71 Уз поменуту расправу Г. Острогорског, в. и ОЈе ћугаМтЈбсће 8(аа(епћ1егагсћ1е, бетта-

гшт Копаакхшапшп 8 (1939) 41-61 (= СД 5, 238-263). В. и зборник 1л погшпе А\ „Котапо" (га

сШаатапга е ишуегбаШа, Оа Кота а11а (егга Кота, Ооситеп(1 е бгиаЧ II, №роН 1984, нарочито

/Ј. А. 2аку1кто$, Соп(шш(е ае ГЕппнге готат а Сопб(ап(Јпор1е 330-1453, 231-247. Такође, Акг-

учеИег, Г'Јс)ео1о§Је, ра$б.

72 АкгмеИег, 1Л&ео\о%\е, 51. Слично и ОШегику, Соттоп\уеа1(ћ, 158, који Порфирогени-

та убраја у „расне пуристе у Константинопољу".
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ма удајом унуке, каже за њих да су они „хришћани и са нама истоверни".73

Уопште, Бугари су заузимали специфичан положај у очима Византинаца.74

Први балкански сусед који је организовао своју државу, својим коначним

прихватањем цариградског хришћанства, где улога Василија I није без знача-

ја за посматраче прилика са Босфора, стекао је положај сличан оном који су

стари Македонци имали у очима Атињана, тако да је његов вођа — без обзи-

ра на ромејску крв коју је пролио — зван у Цариграду бетј^гесиб.75 Одатле

потиче и схватање Византинаца да је ратовање са Бугарима несвета ствар јер

се пролива „хришћанска крв", као и савети како да до тога не дође.76

И управо овај став послужиће нам као спона за упоређивање дела Кон-

стантина Порфирогенита, пре свега Теофановог Настављача и са спи-

сом једног учењака из „унутрашњег круга" самог цара — Јосифа Генесија.

Он, додуше, није делио савете царевима како да се односе према Бугарима,

али је пишући своје четири књиге о царевима — начин који је у складу са но-

вим утицајима у византијској историографији — нагласио како је Михаило II

одбио бугарску помоћ за време Томиног устанка јер је био брижан да не про-

лива хришћанску крв.77 Писац друге књиге Теофановог Настављача, о Миха-

илу II, знао је да је овај цар одбио бугарску помоћ против Томе, али он дода-

је, не без злобе, да не зна да ли је овај то учинио зато што се стварно бринуо

и смиловао својим истородницима, или зато што је штедео паре.78 Када упо-

редимо како је оснивач аморијске династије приказан код цара Порфироге-

нита а како код Јосифа Генесија, може се видети колику су „антиаморијску"

прераду морали претрпети подаци да би били уврштени у дела која су била

под директним надзором Константина VII.

У ОА1 је владавина Михаила II описана као најнижа тачка византијског

утицаја у Далмацији. Тада су се обалски градови и племена у залеђу осамо-

сталили од било какве зависности од Византије, а то се све десило због

73 ОА1, 13/160-161.

74 Ромеји су после Симеонове смрти живели са Бугарима у „заједници братске љубави и

слоге", бар по орацији Теодора Дафнопата која је требала да прослави мир склопљен 927, К. Ј.

Н. Јепкгпз, Тће Реасе м(ћ Ви1§апа (927) се1ећга(еа' ћу Тћеоаоге Оарћпора(е8, Ро1усћготоп.

Рез^сћпП Р. Об1еег гит 75. Оећигиие, НеЈаеЉепЈ 1966 (287-304), 289 (= Јепктз, Тће Реасе).

Уп. потпуна издања овог говора: А. Ставриду-Зафрака, 'О 'Аушуџцос, Хбуос, ,,'Ејп т.ђ тту Во\>Х-

уар<о\ ох>џ$аое\", ВУ2.АттА 8 (1976) 343-407; /. Оијсеу, Оп (ће Тгеагу оГ927 \У1(ћ 1ће Ви1-

8аг5, ООР 32 (1978) 219-295 (= Меашеуо ВЈ2ап(то-51ауо, 1У-2, бопја 1996, Х1Л1); ОШепзку,

СоттотуеаИћ, 118, 159. АИгнеИег, 1Лаео1оЈ>1е, 52-53.

75 1лиаргапаЧ Ап(ароао515, 87/21-22.

76 Тас(1са, 956. В. такође писма патријарха Николе I, №сћо1а5 I Ра(пагсћ оГ Соп5(ап(тор1е

1.е((ег5, еоМ. Л. Ј. Н. ЈепкШ — I. 0. У/еМеппк, \Уа5ћт§(оп О. С. 1973. Као последицу оваквог,

специфичног, идеолошког становишта према Бугарима, могуће је тумачити и то што Дафнопат

за Симеонове поступке најрадије бира реч (ЗслоотаоЧа, Јепкгт, Тће Реасе, 29 1 . Тако Јован Ски-

лица карактерише и каснију Самуилову побуну, 1оапш5 8суН(2ае 8упор515 НЈ5(опае, еЛ. Н.

ТНигп, Вегћп 1973, 256/80, 328/58.

77 1о5ерћ1 Оепебп Кедшп \Љх\ ОиаМиог, е(1<1. А. 1е$тие11ег-№егпег е( /. ТНигп, ВегНп —

1Ме* Уогк 1978 (= Сепевшв), 29.

78 Тћеорћ. Соп(., 64.



82 Влада Станковић

„млитавости и неспособности тадашњих царева, а нарочито за Михаила Му-

цавог из Аморија".79 Та „млитавост и неспособност" провлачиће се кроз чи-

таву причу о Далмацији у ОА1, као симбол свега што се у тој провинцији де-

шавало за време Аморијаца, од којих је најгори био оснивач династије. Под-

стакнут толико наглашеном негативном карактеристиком Михаила II, док о

његовом унуку у далматинским поглављима, примера ради, нема ни помена,

и комбинујући западне изворе, Ј. Ферлуга је дошао до закључка да је у њего-

во време, вероватно због примораности цара да брани свој тек освојен трон,

заиста смањена византијска активност у Далмацији. Михаило II је једино на-

стојао да се одлуке Ахенског мира „како-тако одрже", не постављајући ника-

кве веће захтеве.80 Како је овог „млитавог и неспособног" владара описао Ге-

несије а како Теофанов Настављач? Осим што се бринуо да не пролива хри-

шћанску крв, Михаило II је својим великим трудом одбранио острва која би

иначе сва потпала под власт Агарена: Кси бп ектоте катакекратлуто &\ пар'

АуартЈУШУ а1 утјочн, е1 цт) Мгхат^А. 6 е^ Аиорши еохеу ф1А.оуе1к6тероу еХет>

вер1аае1У аитас,.81 То је само најдрастичнији пример начина на који је код

Генесија описан оснивач династије из Аморија, а који је довео до питања не

само о изворима које је користио већ и о томе колико је Константин Порфи-

рогенит, као наручилац дела, могао бити задовољан.82 У складу са особинама

поглавља о Михаилу II је и Генесијево ћутање о Далмацији за време његове

владавине. А реч је о два дела чији су ствараоци потицали из истог интелек-

туалног и политичког окружења. Теофанов Настављач, односно писац њего-

ве друге књиге посвећене Михаилу II, изградио је сасвим различит однос

према овом цару. И пре описа његове владавине, већ само Михаилово поре-

кло и карактер довољно говоре какав је став аутор имао према њему: он је

потицао из Амориона у коме цветају јереси, које је и сам прихватио;83 учи-

нио је зло свом првом доброчинитељу Вардану и другом Лаву, који му је и

сина крстио;84 био је јеретик, изругивао се слављењу светих празника, и, сла-

» РА1, 29/58-66; ВИИНЈ П, 14.

80 Ферлуга, Управа, 63. Ту је такође речено да су односи Цариграда и царске Далмације

били тешњи до почетка н>егове владе.

81 СепезшБ, 34.

82 Р. ВагШс, Сепе5105 е1 1е Соп(шиа(еиг ае Тћеорћапе, Вуг. 28 (1959) 119-133; исти, 1,е5

$оигсе5 ае Сепе5Ш5 е( 1е Соп(шиа(еиг Је Тћеорћапе роиг Пи5(01ге <1е Мкће1 II (820-829), Ву2. 28

(1961) 257-271. Издавачи Генесија (Сепе8Ш5, XII) с правом одбијају као неосновану претпо-

ставку да је Порфирогенит дао да се напише наставак Теофанове хронике пошто је био незадо-

вољан Генесијевим делом, али је цар ипак могао иматн замерке на податке и начин како их је

Генесије прснео, нпр. он именује Василија I као убицу Михаила III (Сепе5Ш5, 80/81-83) — на-

равно, примораног опасношћу по сопствени живот. Код Теофановог Настављача Василије сс

више не спомиње као убица (нарочито уп. Уаа Ва.чПм, Тћеорћ. Соп(., 245). Ипак, мора се бити

опрезан код оваквих потпуних домишљања јер се и код самог Порфирогенита, у додатку првој

књизи Бе сег., 457, Михаило III помиње као христољубиви господар, а и његови отац и деда се

наводс бсз икаквих лоших епитета. Уп. и А. П. Каждан, Из истории византиискои хроногра-

фии X в. 3. „Книга цареи" и „Жизнеописание Василил", ВВ 21 (1962) 95-118.

83 Тћеорћ. Соп(., 42.

84 ЉнЈ., 46.
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бо образован, презирао грчко образовање;85 муцао у говору,86 и био нечасни-

ји чак и од ћопавог варварина и бунтовника какав је био Тома.87 Какви су мо-

гли бити резултати владавине таквог цара, није тешко претпоставити. Не

улазећи у стилску разлику између Јосифа Генесија и, с друге стране, прве че-

тири књиге Теофановог Настављача, Уј1а ВазПи и ОА1, које су, иако и саме

међусобно различите, ипак писане упечатљиво једноставнијим језиком,88

потпуно несугласје неких њихових података мора се тумачити различитим

изворима и намерама аутора. Чини се да Генесије није познавао никакве из-

ворне податке о Далмацији, чак ни о тамошњој активности Василија I. То по-

нешто говори о карактеру тих извора, који изгледа нису били лако доступни

или јавно познати, већ су чинили део царске архиве.89 Осим тога, непомиња-

ње Романа у осталим делима ове епохе, такође надгледаним од стране Кон-

стантина VII, још једном издваја ОА1 као спис специфичне намене, чији су

извори дошли до нас једва нешто мало прерађени половином десетог века.

Да су, с друге стране, стари писци чија је дела Константин Порфироге-

нит прикупио имали утицаја на обогаћивање књижевног стваралаштва ове

епохе,90 види се по томе што се и сам цар угледао на њих. Тако је Живот Ва-

силија I писан по угледу на касноантичке и хеленистичке енкомионе и Плу-

тархове животописе, где је оснивачу македонске династије намењена улога

Августа. Трагови утицаја писаца чије је дело до нас дошло само у изводима

који су направљени по заповести самог Порфирогенита — Николе из Дама-

ска, писца биографије „првог Цезара", тј. Октавијана Августа — могу се наћи

у царевом приказу живота његовог деде.91

» ПиА, 48, 49.

« 52.

87 1Ш., 53.

88 В. наглашавањс Порфирогенита да ће писати обичним језиком — каквим се говори у

ОА1, 1/10-15. Уп. 1л:тег1е, Ншпашзте, 276, 278.

89 О начину на који је Константин Порфирогенит прикупљао податке говори увод у рас-

праву о ратној вештини која је додата првој књизи ГЈе сег., 455 и д. Ту се каже да није нашао

ниједан такав спис у палати, па је тек после тражсња по читавом царству успео да дође до јед-

ног у Сигријановом манастиру који је писао магистар Лав Катакилас, сада монах. Занимљиви

су и термини које употребљава за необразовање и лошу писменост магистра Лава: он је био цо-

иочкђс, 'ЕХХппкђс, 6:цетохос, лоХХа [ЈаррЧхра те ка! абХогка ка! аагта^ас, т| тоитои аиу-

ура<рг| лериТхеу. В. и 1етег/е, Нитагште, 273; уп. Ј. Оаггоигез, Ер15(оНегз БугаШтЈ ди Хе 51е-

с1е, Рапз 1960 (= Оаггоигез, ЕрјхтПегз), VIII: 1/12-13, 3/5-6, 5/15-17, 7/1 и д., где сам Порфи-

рогенит за своју необразованост користи дословно исте термине, (ЗарРарос, и обХо1кос„ који се

понављају из писма у писмо.

90 О карактеристици историографије X века, новом приступу посматрању историјских

збивања, и разлици у односу на претходну епоху, осим општих прегледа, в. А. П. Каждан, Из

истории византиискои хронографии X в. 1.0 составе так називаемои хроники Продолжателн

Феофана, ВВ 19 (1961) 76-96; исти, Из истории византиискои хронографии X в. 2. Источники

ЛЂва Диакона и Скилици дл^ истории третт.еи четверти X столети*, ВВ 20 (1961) 106-129; 127.

91 В. Ехсегр(а Је ишсШз, еЛ. С. Ле Воог, ВегПп 1905, 33-58, Ехсегр1а 6!е уптштиз е( унмз,

ес!. Т. ВпИпег-МоШ, ВегИп 1906, 353-361. Н. Ј. Н. Јепктз, Тће С1а$5Јса1 Васкегоипа оГ1ће 5спр-

1огев Ро51 Тћеорћапет, ООР 8 (1954) 13-30 (= VII, К. Ј. Н. Јепктз, бгишев оп ВугаШЈпе НЈ5«огу

оГ те 9т апд 101ћ Сеп1игје5, ^опдоп 1970, IV). Исти аутор је, тумачећи портрет Михаила Ш у
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Константин VII допринео је да се корпус извора увећа, овековечивши

тако нека документа за која није неумесно помислити да су била предвиђена

само за очи високих царских достојанственика. С друге стране, овај цар

„грчког царства", како би то рекао, не без ироније историје, први модерни

истраживач овог доба,92 био је препоносан на своју ученост. Он је могао до-

зволити себи, управо још једном истичући своје образовање познавањем пра-

вила епистолографије,93 да се у писмима свом пријатељу Теодору — еписко-

пу Кизика, непрестано жали на своје необразовање, „које није скривено и те-

шко приметно, већ очигледно и јасно".

У1аа"а ЗШпкоуЦ

ШЕОШ01САЕ ТЕИЕТ5 ОР СОН5ТММТПЧЕ РОКРНУКООЕМТШ

А^ ТНЕ ОАЕМАПА^ КОМАК5

Сотрок1П§ тбписПопб Гог Шб боп Котапоб, кпошп аб АЈттШгапдо

Јтрепо, Сопб1ап1те Рофћуго§еп1Шб по1еа а*о\уп зоте бресШс тГогтаНоп

аћоШ Оа1таНа апс1 1(5 тћаћИапхв. Тћеу \уеге геГеггеа 10 аб Котапб ОРсоцауог).

Тће аи1ћог \уаб Гасеа" \унћ 1ће 1абк оГ тсофогаип§ тебе Котапб, Гог \ућот ће

с1а1тес1 1ћа1 теу ћаа" ћееп тоуеа" Ггот Коте ћу ОтскНап, т1о 1ће ВухапНпе

1ћеогу ассогшп§ т \уМсћ а11 бићјес1б, ге^агаЧебб оГ теп паНопаНгу, \уеге

КотаШ ('Рсоцоиог.). Тће ргоћ1ет Гаст§ Мт \уаб еуеп 1аг§ег бтсе оШ Вугапипе

\^п1егб, бреакт§ оГ те бате рори1аиоп апа* те бате ге§тп, таО"е ехс1иб1Уе

тепиоп оГ КотаШ. Оћутиб1у по1 кпо\У1П§ 1ћа1 ипб етпопут \уаб оГ" те Еаип

ргоуепапсе, ће \уаб Гогсеа" 1о ШепиГу 1ће Котапб \укћ те КотаШ оп те ^ео-

1ошса1 1еуе1. Тћиб, а аЧбНпсНоп \уаб таае ће1\^ееп те ешшс аГППаиоп ассогЈ-

т§ 1о \ућ1сћ теу аге Котапб (т те бате таппег аб 1ћеу аге 1,а1шб т \уебсегп

боигсеб) апа те роНиса1 аШПаиоп 1о ше Вугапипе ишуегбаПбНс етрпе, ас-

согшп§ 1о \\ш1сћ гћеу аге КотаШ (Огеекб 111 1ће \уеб1). Тће Вугапипе 1с1ео1о§у

\^ћ1сћ ехрепепсес! §геа1 абсеп! ш 1ће ите оГ Рофћуго§ешп1б ћаа" Иб Нп§шбНс

Порфирогенитовим делима дошао, другим путем, до истог закључка — да је Василије I „био"

Октавијан Август, из јасних идеолошких разлога, пошто је Михаило III приказан по угледу на

Марка Антонија, К. Ј. Н. Јепкгпз, Соп5(ап(те У1Гз Рогсгаи оГМЈсћае1 III, Ви11е(т Је 1а С1а55е с!е5

1*е(сге5 е1 Јез боепсеб тога1е5 е1 роНпциек, Асааеппе Коуа1е Је Вс1у1цие, 5е »епе XXIV (1948)

71-77 (= УК, К. Ј. Н. Јепктз, б(исИе$ оп ВугапПпе Н1з(огу оГсће 9(ћ апЈ 10(ћ Сепсипев, 1-опЈоп

1970, 1). Сам Василије I је у Тактици свог сина, уза све своје заслуге, само латг|р ка\ 'Ршцшсоу

аитократор, ТасПса, 969.

92 А. НатНачЈ. 17Етр1ге егес аи Хс 5Јес1е, Рапб 1870.

93 Оаггоигез, Ер15(оНег5, 60; VIII: писма 1, 3, 5, 7. Нип^ег, УПегаШг, 206-207, 214-233.
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сотропеги. Сопб1ап!те VII сопб1б1епНу согшдегед ћо1ћ ЕаНп апд Сгеек Ш ће

опе "Котап" 1ап§иа§е, шћПе ћјб §гапдГатег ВазП I апд Гатег Еео VI тас1е а

с1еаг шзипсПоп ћеи^ееп 1ћезе 1\уо 1апј>иа§е5, де51§паНп§ оп1у ЕаНп аз "Ко-

тап".

1п аддШоп, 1ће 1оса1 Оа1таНап 1гадШоп ргезегуез а §оод тетогу оГ те

Етрегог Отс1еНап ^ћјсћ \уав (гапбГепед тт ОА1, сотгагу 1о те таппег ће

\уаз гететћегед т те геб1 оГ те ВугапНпе з1а1е апс! т те СћпбНап \уог1д, еуеп

ш те \гогк Бе гћетснЉиз ћу Соп51апНпе VII ћнпбе1Г.

Аб 1ће раггоп оГ §геа1 Шегагу сгеаНопб апс! бсћо1аг1у асћ1еуетеп1б,

Рофћуго§етШб §а1ћегед агоипс! ћ1тбе1Г а с1гс1е оГ 1еагпес1 теп \ућо бћагед

тапу У1е\У5. Тћиб, дебрке \уагб апс! Ше ргопоипсес! раггош2т§ атшде, 1ће Ет-

регог апс! Тћеодоге БарћпораШб ује\уед 1ће1г пеЈ§ћћоиг5 Ви1§апап5 аб СћпбНап

ћгоШегб оГ Ше бате оп§т. 1п таг, 1ћеу сопНпиед ше ВугапНпе 1гадШоп, Гог ше

ТасПса оГЕео VI а1бО адуосаШб 1ће бате б1апдрот1 1ћа1 \^а§т§ \уагб шт Ви1-

§апапб апс! бћеддт§ СћпбНап ћ1оос1 ои^ћ! т ће ауојдед. №уепће1е55, боте сћГ-

Гегеп1 У1е\Уб а1бо ех151ед атоп§ те Соп51апНпороН1ап т1е11есШа1 еШе. Опе оГ

1ће тетћегб оГ Рофћуго§етШ5' тпег сјгс1е, Јоберћ Оепевтб, дебспћед М1-

сћае1 II ше Атопап т ћ1б ћЈзтгу оГ 1ће етрегогб аб ше Етрегог ћесаибе оГ

\ућот те А§агепб сНс! по1 согциег а!1 151апдб. Не а1бо скшед 1ћа1 1ће Етрке

\уаз \уе11 §оуегпед т те еросћ оГ Мкћае1 апд Тћеодога, апд рош(ед Ш ВабП I

аз (ће тигдегег оГ Мкћае1 III. 1п 1ће \уогкб \ућ1сћ \уеге ипдег тисћ б(пс(ег би-

рег\чбшп оГ Сопб(ап(те Рофћуго§етШб, е. §. БА1 апд Тћеорћапеб СопНпиаШб,

(ће Гоипдег оГ 1ће Атопап дупаб(у 15 дерјсшд т те \уогб( роббПИе Н§ћ(, апд,

паШгаИу, т соппесНоп \\ч(ћ (ће тигдег оГ М1сћае1 III (ће Гоипдег оГ (ће пе\у,

Маседотап, дупаб(у 15 по( теппопед апу тоге. Ке(игпш§ 1о ОА1 апд (ће да1а

аћои( Оа1таНа, 11 15 б1§шДсап( (ћа( пеПћег (ће Котапб, пог тћаћ1(ап(5 оГ 1ће

ВугапНпе (ћете оГ Оа1таНа, аге геГеггед (о ш Тћеорћапеб СопНпиаШб (по( еуеп

1П РофћугодешШб' ћ1о§гарћу оГћ15 §гапдГа1ћег), пеНћег аге Шеу тепНопед ћу

Јоберћ Оепе5105, \ућ1сћ ро1п(б т 1ће бресЈПс сћагас(ег оГ доситеШб Гог 1ће сот-

рНаНоп оГ дПб \уогк.
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А1.ЕК5А^ОАК ШМА

8ЕКВ18СНЕ8 ШШ ККОАТ18СНЕ8 бРКАСН01ЈТ

ВЕ1 КО^бТАКТШ РОРРНУКООЕШЕТОб

АПе с!игсћ Рогрћуго§еппе(о8 ићегНеГеПеп вегћјксћеп ипс! кгоа(15сћеп АрреИаиуа,

Регеопеп-, 5(атте5- ипд ОИзпатеп шегаеп ће(гасћ(е(, уог а11ет уот 5ргасћ{;е8сћ1сћ(-

Исћеп б(агк1рипк( аиз, јеЈосћ ип(ег Всгиск5Јсћи§ип§ асг аиВепзргасћНсћеп К.е1еуап2

аег ВеГипае Гиг сИе е(ћпо§епе(15сћеп, кикиг§е5сћјсћ1ћсћеп ип<1 ћЈ8(оп5сћ-{;еој>га-

рћјвсћеп Рга§еп.

1. Се(*епхГапд ипд 2Је1 дег АгђеН

1.0. Оаз \^егк Ое адгштбггапдо шрепо дез Ка1бег5 Копб1агШп Рогрћуго-

§еппе105 б1еШ шсћг пиг ете дег \У1сћН§5(еп ОиеИеп ГСг сИе роННбсће ипд етш-

8сће ОебсМсћге бешег 2еИ, (1ег МШе деб гећШеп ЈаћгћипдеНб, с1аг, бопдегп ћаг

дапећеп аисћ ете ки1шгћ151опбсће ипс1, шсћ( 2и1е1г(, бргасћдебсћкћШсће Ке1е-

уапг, тбоГегп еб 1т ћеггасћШсћеп МаВ Ггетд5ргасћ1§еб, дагипгег б1аујбсћеб

ШоН- ипс1 №тепта(епа1 ептаН. Уоп уегбсћ1едепеп §1апдрипк1еп ап \^игде

сНебе Оие11е т с1ег тодегпеп Рогбсћип^ ујеНасћ §епиШ ипд ће(гасћ(е1. \^аб сИе

бегђјбсће ипд кгоаНбсће ОебсћИббсћгеЉипЕ ћетГО, ћа( тап дјезе бсћгШ т деп

1е(21еп ГСпГгЈд Јаћгеп гит Ое§епб1апд тећгегег егпб(ег Ве1гасћгип§еп §етасћ(,

ип(ег депеп даб ћ1б1ат> таС§ећепде КоттеШаг аиб дет Редег Вогјдаг Рек-

ЈА1мСк!:5 (1959), деббеп \угг Шег р1е1а1Уо11 §едепкеп, деп Ећгепр1а1г ешшгшпт.1

Оаде^еп ћПећ дје бргасћГогбсћип^ ап д1ебеп Апбггеп{шп§еп 1т ОгоСеп ипд

Оапгеп бсћоп 1ап§е ипћегеШдг, ипд гшаг бек дет Егбсћетеп, 1т дгШеп Јаћг-

геШе дез аћ1аиГепдеп ЈаћгћипдеПб, уоп гч/е\ бопб! ГСг 1ћге 2ек тиб!егћаГ1еп

АиГбаЧгеп бКОКб (1927, 1928). Шгшвсћеп ћа1 сИе Егп\у1ск1ип§ дег б1аУ1бсћеп

ОпотабНк пасћ дет гшеПеп \^еНкг1е§ еб егтбјШсћг, аисћ дјебеб \уЈсћН§е бГСск

дег №ћепићегПеГегип§ ћеббег аибги^еПеп. Мап уегГС§1 ћеи1е ићег ет §епаие-

геб ВПд дег 51аУ1бсћеп 1Чатеп{?,ећип§ §е§еп дје ^епде деб егб(еп сћпбШсћеп

ЈаћПаибепдб, бо даВ \\Ш ипб ћеш ЕгигЈГГегп уоп Рогрћуго§еппе1об' Ве1е§еп

1е1сћ(ег 2\У1бсћеп уегбсШедепеп МбјШсћкеПеп егИбсћеЈдеп кбппеп ипд јепе ће-

уог2и§еп, дје бкћ Јп дјебеп је1г( бсћагГег итпббепеп Р.аћтеп е1пГС§еп, беј еб а1б

1 А1з Ег^апгипе с!аги капп ете бећг 1пГогта(јуе 1Љег5Јсћ( пћег сће пеиеге Рог5сћипе (Непеп,

сНе дег А1(теЈ51ег кига уог 5ејпет ТосЈе уегГаВ(е (РекјамСк? 1996).
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апдеге\уо ће1е§1е КатепГогтеп одег ттдеб1еп5 а1б 4уро1о§15сћ р1аизЉ1е Рга§ип-

§еп. бо иШегпаћт 1сћ ез, уоп бкокб Ег§ећтббеп аиб{*ећепд, бје дигсћ сће ВеГипде

зраЧегег Рогбсћип§, етбсћНеВПсћ тетег е^епеп, ги когпЈпегеп ипс! ги ег§апгеп,

ит дапп1 т деп ћејдеп Клсћгип^еп, т депеп 31сћ д1е Катепкипде §ећепд тасћг,

а1з Аћ2^е1§ип§ дег бргасћ\У15бепбсћагг ипд а1з ћ1б1опбсће НПГб^ббепбсћаГг, еј-

пеп бсћпИ шеНег хи тасћеп. ЕтегбеИб \уегдеп тећгеге Рга^еп дег зегћокгоаН-

бсћеп бргасћ§езсћ1сћ1е 81сћ р1аиз1ћ1ег ћеапглуоНеп одег ттдебг.епз ргагјзег з1е1-

1еп 1аззеп, апдегегзеНз \унд тап тсћ1 пиг д1е Иатеп етј§ег ћјзхопзсћеп

РегббпНсћкеПеп псћН§ег зсћгеЉеп ипд 1ебеп, зопдегп аисћ Огепгеп е1П2е1пег Ое-

ћ1е1е апћапд дег пеиеп Ш>121ешп§еп уоп ОПзпатеп §епаиег гјећеп кбппеп.

1.1. „б1аУ1зсћ", „бегћјзсћ", „КгоаИбсћ"

Рофћуго§еппе1оз — ћг\у. зете ОиеПеп — тасћеп кетеп ШгегбсШед гт-

бсћеп деп датаН§еп з1ау1зсћеп Б1а1ектеп; Гиг б1е ћебТећг пиг ете б1аУ1бсће брга-

сће, дЈе ш бпдшШапд ипд ш Оа1таНеп тИ дет §1е1сћеп №теп ћеге1сћпе1

шт&; бо ^егдеп д1е б1аујбсћеп Катеп дег Отерг-бсћшеИеп тП дет Адуегћ

ЕкХаРлушт! „аиГ бћтбсћ" уоп јепеп „шбб1зсћеп", д.ћ. аћбсћ\уед1бсћеп, иШег-

зсМедеп, ^аћгепд ш јепет ТеП деб АУегкез, \уо пћег д1е бегћеп ипд Кгоа1еп <Ие

Кеде 181, д1е Аиздгпске „з1ау1зсће бргасће" (ката тпу тсоу ЕклаРсоу у^сбаоау)

1т 29. КарНе1, ипд зопз! „з1аУ1зсћег 01а1ект" (ттј 1&\ 1кА.арсоу бгаХектср 31, 34

ћјз; 36; лара ттј тсоу ЕклаРсоу бшлектср 33) уетепдес \уогдеп бшд. Ез 181 ја

еше Рга§е, оћ етлуа д1езе Аибдшскб\уеЈбе аиГ еше бпдо5Г,з1аУ15сће ОиеПе

гишск§ећ1, аиГ д1е зјсћ дје {»песШбсћеп УегГабзег дег етгетеп АћзсћпШе ће1

Шгег Оеитлт§ дег \уез1бидз1аУ1бсћеп, ипд бо§аг дег 0б1б1аУ1зсћеп Иатеп бгп1г1еп,

\уогаиГ е1\^а д1е ЕаШГогтеп (Во\)ае)урабе ипд шсћ1 *(Вог>ое)уоробе < игб1.

*§огс!е Еок., °лрах ипд тсћ1 °лороу < игб1. *рог%Ђ т деп „б1аујбсћеп" Катеп

дег Ошерг-бсћ\уе11еп ћнтејбеп (бтк1ЈМ1К8К1 1996, 139 Г., Васкјакокоокуј

319 {{.); деп ^ашеп „б1ауеп" 1П зетет еп§егеп бјппе 1ш§еп ћекапп1Псћ и.а. д1е

1П Ог1есћеп1апд ап§ез1еде11еп б1ауеп, даћег сИе Ве2е1сћпип§ егук*> $1о\ет>$ку)

Шг сИе уоп КугШоз аиГ дет Огипд 1ћгег МипдаП аиз§ећаи1е „а11к1гсћепз1аУ1-

бсће" бсћг1Г1зргасће, дје зраЧег дег а118ете1пеп Уегћге11ип§ дез Катепб 51о\епе

ће11ш§. Б1е ^атеп „бегћеп" ипд „Кгоа1еп" бе1ћб1 ћаћеп Шг деп Рифиг^ећоге-

пеп кетеп Ипдшбпбсћеп 1пћаћ; бје б1пд ћ1о13 б1аттебће2е1сћпип§еп, шаб и.а.

аиб деп б1е11еп к1аг ћегуог§ећ1, шо ег пћег д1е пбгдНсће Аћб1аттип§ дег ће1деп

Уб1кег ипд Шгег етгекеп Аћ2\уе1§ип§еп зрпсћ1. N16 184 ће1 Пип уоп е1пег „вег-

ћ1зсћеп" одег „кгоаНзсћеп" бргасће сИе Кеде, ипд \^епп тап зетет \Уегк ете

Ке1ће Регзоппеп- ипд Опзпатеп ептећтеп капп, дје а1б „бегћјбсћ" ћг\у. „кгоа-

Нбсћ" ћеге1сћпе1 \уегдеп дигГеп, бо 1б1 еб пиг 1т бјппе, даВ 1Ш Техт уоп деп Ап-

§ећбп§еп дег зегМзсћеп ћг\у. кгоаНзсћеп Рпгз1епћаизег ћг\у. уоп деп ОПзсћаГ-

1еп сНе Кеде 181, сИе 1ппегћа1ћ дег је\уеШ§еп бегШзсћеп одег кгоа11зсћеп Огепгеп

Не§еп, \Уоће1 б1аттез- одег б1аа1з-, каит бргасћ§геп2еп §етет1 бтд. Оа сИе

ћејдеп, д1е Кгоа1еп бо\^1е сИе бегћеп, зсћоп 5в11 1ап§ет деп ^е§ ће1ге1еп ћаОеп,

дег 51е пћег сИе 1ттег Гебтегеп б1аттебћппде уоп б^аттеп ги У61кет ипд гиг

АибћПдип§ јћгег т1ие1а11егНсћеп б1аа1е ГпћПе, мгд тапсћег уоп Рофћуго§еп
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пе1об с!еп етеп ос1ег с!еп апскгеп 2и§езсћпећепег ^ате т кетег иптјие1ћагеп

Вехјећип^ ги дет игбргип§Нсћеп Кгоа1еп- ћг\у. бегћепШт 51ећеп.

1.2. „\Уе5(5ис!$1ау|5сћи, „бегћокгоапхсћ"

(Јпбегег (ЈиеИе го1§епс1, \уегс1еп \угг сНе АЈјекНуе „бегМбсћ" ипс! „кгоа-

1Ј5сћ" пиг т с1ег Вес1еи1ип§ етег гепктеИеп ос1ег етшбсћеп, еуепшеИ б1ааШ-

сћеп, аћег кетег бргасћНсћеп 2и§ећбп§кеи §ећгаисћеп, ипд ипб Јагиг ггпЧ с!ег

а11§ететеп ипс! пеи1га1еп Вегејсћпипе а1б „б1аУ1бсћ", еуепШеИ „бис151аУ15сћ"

ос1ег „\уе515ис-51аУ15сћ", ће§пи§еп. БЈебег Сећгаисћ егбсћет! ипб с1ас1игсћ ће-

гесћН§1, с1аВ пасћ ипбегеп ћеиН§еп КепШтббеп, §е§еп сЈав Епс1е с1е5 егб1еп

сћтШсћеп Јаћг1аи5епс15 јттег посћ кете 51аУ1бсћеп Ет2е15ргасћеп ћезЈагшеп

ћаћеп сЈигНеп, \ује з1е 5Јсћ бегс с1ет Ап1ап§ с1еб г\уекеп МШепштб аиб§ећПс1е-

1еп, шоћ1 аћег типскпНсће Ап1а§еп ги сНебеп аибетапс1ег§ећепс1еп Епгшск1ип-

§еп тпегћаЉ с1е8 аисћ ЈаћггећШе пасћ с1ег 2ег5ра1шп§ с1е5 бНтбсћеп б1ес11ип§5-

гаитеб с1игсћ сНе ип§апбсће Еапстаћте 1ттег посћ ешћекНсћеп бра1§етет-

51аУ15сћеп бргасћгаитез. Ке1те етег 8о1сћеп Епх\У1ск1ип§, сНе гиг браЧегеп

АибћНс1ип§ јепез \уеб1бш1б1аУ1бсћеп 1сНотб, с1еп шг „бегћокгоаНбсћ" пеппеп,

ШћПе, \уегс!еп бкћ уегтиШсћ, ттс1еб1еп5 ш ејт§еп Рипк1еп, аисћ ап с-ет уоп

Рофћуго§еппе1об ићегНеГеггеп бргасћ§и1 егкеппеп 1аббеп. Н1ег 181 аћег шсћ1 ги

ргајисН21егеп; ете еуепШеНе АтлуоЛ аиГ сНебе Рга§е 1б1 с1ет бсћ1и6 сНебег Ве-

1гасћШп§ У0гћећа11еп.

1.3. б1ауј$сће$ ипс1 Коташ$сће$

Баб \Уеп1§е, \уаб ап бегћјбсћеп ипс1 кгоаНбсћеп №теп ш с1еп апс-егеп

бсћгШеп деб Рофћуго§еппе1об ги ГтсЈеп 181, \уигс1е тк т ипбеге Ве1гасћШп§,

Шгет Тие1 еШбргесћепс!, етћего§еп. 01е Гогта1е Аћбопс1егип§ с1еб ићп§еп б1а-

ухбсћеп бргасћ- ипс- ^атешјШеб, с1аз ће1 с1ет Рифиг§ећогепеп уогкотт!, уот

8егћ15сћеп ипс! кгоаНбсћеп тасћ( кете бсћ\ујеп§ке1, ипс! т бргасћ\У1ббепбсћаг1-

Нсћег Ншб1сћ( 181 бете МедепЈаће с!ег об1- ипс! \уеб1б1аУ1бсћеп, бо\У1е Јег

0б1бис1б1аУ1бсћеп Катеп аисћ Гпт сНе Веш1еПип§ с1еб Н1егћег§ећбгепс1еп 1ећг-

гекћ. Еб бшс- Уогб1аУ1бсћеп ОЛбпатеп с-ег Ас1пакиб1е, сНе т шебег Нпшсћ!

глуеЈс-еиН^ бет кбппеп, с!епп ће1 тапсћеп с!ауоп 1аВ( бкћ тсћ1 еШбсћеШеп, оћ

сНе Рогт, т с!ег 51е Рофћуго§еппе1об уег2е1сћпе1, с!ет готап1бсћеп ос1ег с1ет

б1аУ1бсћеп Мипс! еп!б1атт1. бе1ћб1уегб1апсШсћ бтс! гиг ипб Мег уог а11ет сНе б1а-

У1б1ег1еп ^атепГогтеп уоп Ве1ап§, аиб^епоттеп сНе РаИе, \уо с1аб готапјбсће

Ма1епа1 АиГбсћШбзе ићег с!аб б1аУ1бсће §1ћ1 (Вбуа, КауаХТтси).

2. \Убг1ег- ип(1 ^атепуеггекћпјб

2.0. МН 1а§ сНе Ш551бсће Аиб§аће аиб с!ет Јаћге 1991 уог (ВАСКЈАКОаоо-

куј), ше ш а11еп 1ех4кгШбсћеп Рга§еп јепег М0КАУСб1Кб То1&, једосћ еЈпеп ит-

Гап§гејсћеп ипс1 ир (о да!е КоттеШаг епша1( (дег ггеШсћ ги деп ићег сНе Кгоа-

1еп ипс1 сНе бегћеп ћапс!е1пс1еп Кар11е1п беНеп тећг §Љ1, а1б ез ће1 РекјакСк!:

1959 ги Гтс1еп 181). Баб Ма1епа1 ћаће 1сћ пасћ уегбсћ1ес1епеп ^атепаЛеп, ипс
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тпегћаЉ сНебег а1рћаћеНбсћ ап§еогс1пе1; тИ етет Рга§еге1сћеп ћт1ег с!ег Иа-

тепГогт \у1гс1 с1а$ оћеп§епапп1е БПетта аиб§ес1гискт, оћ бје б1аујбсћ ос!ег го-

тагПбсћ ћг\у. §песћ1бсћ 181, \уаћгепс1 јепе зкћег тсћт б1аУ1бсћеп, аћег уот б1а-

У1б11бсћеп бтапсЉипкг аиз ги ћегискб1сћН§епс1еп №теп т ескјдеп К1аттегп

ет§е1га§еп шигс1еп. 01е етбсћ1а§1§е §песћ1сће Рогт (затт Еезаггеп) тга" с1игсћ

етеп ос!ег тећгеге Ее5ип§зуогбсћ1а§е ће§1еПе1, сНе бкћ §е§ећепепГа11б аиГ ап-

деге Ве1е§е с1еббе1ћеп №тепб ос!ег аиГ Рага11е1еп ги Љт ћешГеп ипс! тб^Нсћб!

кпарр ипс1 пиг ги Е1п2е1рипк1еп коттепПеП \уегс!еп; Гиг сИе а11§ететегеп Рга-

§еп с1ег §песћ15сћеп \Мес1ег8аће, с1ег б1ау1бсћеп Мипс1агг10Гбсћип§ ипс! бргасћ-

§ебсћ1сћ1е, бО\У1е с1ег ћ1б1опбсћеп Оео^гарћје \\чгс1 аиГ сће Го1§епс1еп Аћзсћшие

сПезег бшсНе уегмебеп. ТехтзгеИеп аиб Ве ас1т. гтр. \уегс1еп ћ!оВ Јигсћ сће

Миттег с!е5 КарПе15 ћегекћпет.

2.1. АрреПаИуа

Џоахо^, б 30, оооп(ђ), Воеауос,, б 21 оојпп(ђ); сИе 1е121еге Рогт 151 акег, т с!ег

егвтегеп 181 с1аз ттегуокаИбсће -ј- бсћоп аиб§еГа11еп, \^аб ше УогћесНп{»ип§

Гиг сће УокаНсоптгакНоп бсћиГ, ше 1т пасћбтеп Јћ. 51аиГапа\' Абегћ. ипс!

акгоа!. бек с1ет АпГап§ с1ег бсћпИНсћеп ОћегНеГегип§ пиг дап, 50 аисћ а1б

1,\У 1т ТЈп§ап5сћеп оап ипд јт КитагПбсћеп дап.2 1п с1ег ТоропупПе ипс!

а1б РИ коттт јес1осћ аисћ сНе ипкопггаћ1еПе Рогт Војап уог (у§1. Окко-

утс 1986, 38, пПт етег ипгМгеГГепсЈеп Оеишп§). Аисћ ш бЉуетеп Војапја

уа^, Војапјг угН, акегштНсће Роббеббјуа, сНе Јет бкг. Тур Вапја 1ика еп1-

бргесћеп. У§1. аисћ с!еп агивб. РИ ВојапЂ \т 1§огПес1. Оетет51. *оојапЂ,

ет (игк15сће5 1хћп\уоП, ауаг. дајап „АпГићгег етег НогЈе", аисћ а1б

Р1М, тошЈ. дајап „гејсћ" иб\\\ (бКОК 1.с).

ВоеВобос б1ау. (раппоп.?) \т ТЈп^ашсћеп 38 = уојеуоЈ(Ђ) а1б №ћепГогт

ги игб1. чојечоДа Г.; ет МабсиИпит котгШ бопбг. \уес1ег т с1еп б1аУ1бсћеп

бргасћеп посћ 1т 1Јп§апбсћеп 5е1ћб1 уог, \уо сНебеб \Уогг чојчопа мпд пПт.

Нар1о1оше чајАа 1аШет, бопсЈегп пиг 1т Киташбсћеп чоГечоД, 8. бкок III

580 Г., 612 Г.

с^оилауос б 29, 32, 34 гирап(Ђ); сНебег ТНе1 ћа11е ете §ететб1аУ1бсће Уегћгеј-

Шп§, \уаг јесЈосћ аиГ бис1б1аУ1бсћет Вос1еп ћебОпЈегб 1т т1ие1акегИсћеп

КгоаИеп ипс1 бегћ1еп уоп Вес1еи1ип8, ипа* 1т КогсЈеп 5сће1п1 ег пн1 с1ег еће-

таН§еп Уегћге1шп§ с!ег Кгоа1еп ипа" бегћеп 1Г§епс1\У1е 2и5аттеп2ићап§еп,

Го1§Нсћ ејпе „1бОпоте" (1пбН1и110П5ићеге1П5Нттип§) с1агги51е11еп, сИе сНе

ће1с!еп Уб1кег тк 1ћгег Ггаћегеп Не1та1 уегћ1пс1е1 (у§1. 1.ом\ 1993а, 116).

Оаб \\^ог1 1б1 5е11 с1ет 8-9. Јћ. ћегеи§1 (777јорап, 852 шррат, 892 гиррат,

т етег рго1оћи1§апбсћеп 1пбсћг1Г1 ^о^лауос; иеуасј, акб1. гирапЂ; бете

НегкипП 151 итбгпиеп Уазмек II 66, Т. ШабПе\УбкЈ 1п ббб 7/1982,

269 Г.). Ат ећеб^еп аиб 1гап. *%аи-рапа-, 2. ТеП ги акап. ра- „бсћиггеп,

ћећи1еп", °рапа- (пећеп °ра-, °рауап-) „ћи1епа", с!аб УогЈегбНес! пасћ

ТкивдСЕУ (ЕббЈа 7, 197 Г.) ги Нап. §аи- „К1пс1", а1бо игбргапвНсћ „Кт-

с1егћ1Г1", јеЈосћ егбсћет* аив бетапНбсћеп Огапс1еп сНе Ве21ећип§ ги ауеб1.

2 У§1. бкок I 104 Г., Јег <Не ^аи1еп1\ујск1ип8 бкг. рдјаз > раз уегј>1е1сћ1.
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%ау(а)- „б1ед1ип§, ОећЈе! (т бо^дјапа)", 055е1. Ноп. цое\л>, 6\%от. %се\м

„ОогГ' \уаћг5сћешНсћег3, у§1. Јеп арегз. ТПе1 (т еНишбсћег №ћепићегНег-

1егип§) *%аираН- „Наир1 етег ЗЈесНипд, етеб ВегНкб", трегз. %бра1, ТНе1

<1ег 5о§Ш5сћеп Риг51еп, ипс! апдегегбеИб арегб. хзада-рауап- „бОДшакег,

ба1гар", тес1. хза9га-ра- > §г. оатралг^, с^атралцс,, аккад. аМаАа-

га-раппи. апгипећтепде ОгипдГогт *%аира-па- котт! 1т аШгаш-

бсћеп Вегејсћ а1б ЕК уог (\у1едег е1агт5сћ ићегПеГеН, у§1. Нп>Ј2 105); тап

^игде даГиг 1т бкујбсћеп Мипс! **§ирапЂ епуаНеп, 1а1басћПсћ аћег 5тд

пиг сНе 51аУ151еПеп Рогтеп гирапЂ ипс! (\\ге51б1.) *%ЂрапЂ ће1е§1, сНе ете

\уеИеге Еаи1еп1\У1ск1ишЈ уоп *%аира-па- хи *%еирапа- (у§1. 055е1. %сем)

ћг\у. *%пра. а- Уогаи55е1геп.4

[^тмгауиц (тас^ 30, \уоћ! ете §песћ15сћ-1а1етЈ5сће (1а1. јирата, г. В. ћеј

РКАЕбВ. Б10С1-. 324 и5\у.) АМеПитз уот Огипд\уоП ^оилауос,, \\ае ев

бКОК III 687 апштт(, у§1. ЕкХ.аРт|У1а и5\у.5]

2.2. Е(ћпопута (бсаттезпатеп)

р\рЕУтауо1 29, 36 5. 2.3.1. Ареута.]

[^стлро! ГерР>.01 (алб тшу с*Ралт1атсоу ЕеррА.соу, тсоу ка1 аолрсоу елоуоиа-

^оце\соу 32) Оћег ет „Ше1Ве5 бег&еп", с!а5 с!ет „\Уе16еп КгоаПеп"

(болрц ХрсоРат(а) еШбргасће, 151 ћеј Рогрћуго§еппе1о5 кете Кеде. Ет

Ве1озегбуе 151 1393 т Ро1еп 2\У15сћеп Сгагпк6\у ипс! 2пт (Р1и6§ећ1е1

с1ег Ио1ес, етеб гесћсеп 2ићг1п§ег5 с!ег Ос1ег) ће1е§1, 5. КОУаСеУ1С 1967,

293, с1ег аиГ <1а5 Уогкоттеп \уеНегег ОПбпатеп јт Каит 2\У15сћеп с1ег

Ос1ег ип<1 с1ег \Уе1сћ5е1 ћт\уеЈ51, сНе с1еп бегћеппатеп егПћаНеп. 2ит бтп

с!ег Веге1сћпип§ 5. Велахр(орато1.]

ВсХохрсоРато1 30 = Ве1ује ХгђуоН, \Уоћ1 ићег да$ Ас1ј. бе1оИгЂУа1-Ђзк-. Баб Уог-

дег§Нед каит ти V- ги 1е5еп ипЈ ги \е1*> „§гов" ги 51е11еп, сгог.2 КОбРО^о

(1968, 26); §е§еп сНебе Аппаћте зрг1сћ1 тсћ( пиг ше коп51апНп15сће Оћег-

5е1гип§ ВеХохр(оРато1 ђуоиу аалро1 ХрсоРато!., бопдегп аисћ с!ег Котро-

51Ноп5Уока1 о, ипс! тсћ! 2и1е1г1 с!ег бгаттебпате Хгоуа(е ВеШ с1ег а11ги551-

бсћеп Сћгоп1к, с1ег 51сћ ећеп аиГ сНе ит деп Оћег1аиГ Јег А^е1сћ5е1 \уоћпеп-

деп „\УеЈ6еп Кгоасеп" деб Рогрћуго§еппег.о5 ћег1ећ1. Оа§е§еп кбпп1е бКОК

1928, 241 Кесћ1 ћаћеп, дег аиГ дје бупопутје схолрл ХрсоРатСа = цеуаХт)

ХрсоРат1а ћ1п\уе151 ипд уегти1е1, дег Ка15ег одег 5е1п Вепсћ1ег51аНег ћаће

РеХо-, 1п §песћ15сћег Аихзргасће /уе1о-/, т1( б1ау. \еШ „§го6" уегтеп§1.

МИ Киск51сћ( аиГ деп ћевопдегб ћеј деп ^отадепу61кега уегћгекегеп

3 Ув1- \Ув11ег §01. %ат, аћд. ^а\^(ј)а, А. Саи, да$ «гоћ1 аи« дет бкуЉјзсћ-багтаПксћеп

ет1ећп1 181 (Аваеу II 299 гГ.).

4 Оег кгоаПбсће Т11е1 храп (15-16. Јћ.) ећег еше КискеШкћпипј; аи8 дет 11п§аг18сћеп Ирап

< ГирапЂ, а!б даВ Гиг да$ Оете1П81ауЈ8сће ејпе дпПе НећепГогт *21>рапЂ апгипећтеп \уаге. Рпг

\уе11еге Е1пге1ће11еп ипд Оеишпееп у§1. ббб, Уазмек, ЕббЈа 1.сс, бкок III 687 ГГ. (доп аисћ гит

Уегћа11тб ги гира „Оаи", \уаб ете КпскћИдип^ бејп уујгд).

3 Оартвсп Гирапја а1з ОК б(е11( ете адјек(1У1бсће ВИдип^ аиГ -ја та ум« Г. „ГЈогГ**. бкг.

гиратја б(аП гира ет §е1ећг(ез ШоП?



92 А1екбап(1аг 1.ота

Вгаисћ, сИе Н1тте1бпсћшп§еп тк Рагћеп ги ћегеЈсћпеп, егбсћетс ти сНе

Аппаћте р1аиб№е1, сНе „^еЈВеп" Кгоагеп ћгш. бегћеп зеЈеп сНе „\УебШ-

сћеп", Ја \уе1В ш сЈег РагћепбутћоПк а*ег ШгкЈзсћеп Уб1кег Шезгеп ћесЈеи-

1ег (у§1. Ћшвасеу 1974, 51, §1МШОУ1С 1986, 25, А. 22). Ете тсНгекге

Вез1а11§ип§ сПезег 1п1егрге1аНоп зсћет1 Рогрћуго§еппе1оз зе1ћз1 ги НеГегп,

тс1ет ег ат Епс1е с1ез 31. Кар11е1з, ћаШ пасћ с1ег Епуаћпип§ с1ез зо§.

„§гоВеп осЈег ^еЈВеп КгоаНеп", ћетегкс, сПебез Еапс! Не§е с1ге1Ш§ Та§е

уот Меег ептГегп:, Јаз тап „с1аб бсћ\уагге" пеппе (т) окоте1УГ| баАасоа);

еб капп з1сћ пиг ит ше Озгзее ћапс1е1п, сНе Гиг сНе т с!еп оћегеп

Р1иВ§ећ1е1еп сЈег Е1ће, с!ег Ос1ег ипс! с!ег \^е1сћзе1 \уоћпепс1еп бегћеп ипс!

Кгоагеп е^епШсћ сНе „ИогЈбее" §е\уебеп зет тиВ; пип рГ1е§еп шезеШеп

ШгкЈбсћеп Уб1кег, сНе зкћ аеп Озгеп а1б сПе „\уеНЗе Н1тте1псћШп§" уог-

б1е11еп, с!еп >Јогс1еп а1б „бсћ\уагг" ги ћегекћпеп. б. иМеп 5.2, ипс! у§1. сНе

и%п кеШ ипо" и%п сегпН „\УеЈВ- ип<1 бсћ\уаг2ип§агп" аег агизз. Сћгошк.

Ете Натзсће О^иеНе аЧезег Ве2е1сћпип§з\уе1зе \уига"е Јсћ тсћ1

аиззсћНеВеп, ап^езјсћгб с!ег „\^е1Веп А1апеп", 'Аороо1, 'Ал.ауороо1, ги

ауеб1. аигиза-, оззех. огз „\уе1В" (УАбМЕК 1923, 130 Г.; АВАЕУ 1979, 282).

[ДижХђТШУО! б. 2.3.1. Ашклеш.]

Агг^исђ, тоис, 33. \Уоћ1 ИШсг, епг^еЈег раггопупизсћ „Масћкоттеп дез ОНп>",

оа*ег, а"а з1е уоп У1б1а (ВшХас,) з1атт1еп, „ше 0ћегб1ес11ег уот РшВ ИИса"

аиГгиГаззеп, уј»1. ше У1з1а-2иПиббе БгГка, ИгГка ФоЈа,6 ип<1 ги *-ИЧ бгаН

*-јапе *1;еЈИЧ (ће1е§1 1^епДт ое\ с1ет Ваупбсћеп Оео^гарћеп) а1б БиМеИе

ги *1,еа"апе, аисћ агибб. КгШсг /КгШсапе (уј»1. и. 5.2.4). ЈедепГаИб ћеб(ећ(

кет дисег Огипд, сНе пћегНеГеПе ^атепГогт т Ли^кп о. а. ги уегћеббегп

ипс1 етеп 2ибаттепћап§ гшЧ Јет 1е121§епапп1еп бгаттебпатеп, ос1ег гтг

ИасауИа \>е'\ \У1с1иктс1 III 66 (с1аги б. ЕОМА 1993ћ, 200), ос!ег тк <1ет

ро1п. О^ 1есгуса \т ппМегеп Р1иВ§ећЈе1 Јег Ше1сћ8е1, ос1ег т11 с!ет N8-

теп уоп МЈебсћкоз II ОгоВуа1ег 1ез1ек апгипећтеп.7

2ахХоицо1 29, 30, 32, 33, 35, аисћ Бе септ. I 691, УИа Ваз. 52 {7.а%кох>џо\)

аиз з1ау. 2ах1гт-јапе, ићег с!еп 1л)каНу Р1. с1ег л-б1атте *2ах1итахг>, \уаз

с1аз Аиз1аббеп уоп -јап- егкНи! КЈсћНсј бсћоп бКОК 1928, 222, с!ег гибб.

ЕеВеро1 Гиг беуегјапе ипс1 ЕкХаВо1 / 26^.аВо1 Гиг 51аујапе / 51а\епе уег-

Вкпсћг. браЧег ћ1еВ Јаб Еапа" ћејт РГаГГеп уоп Оок1еа СћеГтата (РкАЕбВ.

Б10С^. 327 иб\у.), абегћ. етГасћ Н1г>т^, М\>т*>зка гетГа, т1а1. Сће1т(из),

у§1. Шег 2.6. деп КабсеПпатеп ХХоии,, бо\У1е 2.5. Аеп РШ 2ахХ.оира.

[КауаХлта1 б. 2.3.1. Кауалт|.]

Пауауо1 'а(Јалт10Т01' 29, 36; 30. 2\уеЈта1 (29, 36) а1з б1аУ1бсће Вепеппип^ „сНе

1Јп8е1аиГ1еп" егк1агх, (1езћа1ћ 84ећ1 ез ћ1ег ећег Гиг з1ау. ро^ат т\Х а Гиг б

(б. и. 4.1.6), ипс! тсћг Гиг сЈаз с1ет з1аУ1зсћеп >^оП 2и§птс1еНе8епс1е гот.

ра%ат. бо зсћоп бКОК 1928, 223. 2иг копб1апНп1бсћеп БеиШпе у§1. 3.3.

6 ОЈе$еп Р1иВпатеп ћа( бсћоп Шшклј уег^Нсћеп, с!ег јеЈосћ 1т копз(ап(т18сћеп Ве1е@ еш

ОетЈП1(јуит Јагаиз *ОШса I ПШка Г. агтаћт (\%\. УШЈ 2, 60 Г. А. 210), \уо§е§еп ја дав Оепиз

ипо! Китегик Лег 5Г1есћЈ5сћеп КатепГогт хргесћеп.

7 Уј1. КоУАСЕ\пе 1967, 293 Г.; бкок 1928, 227 А. 1 \*о11(е *Л(ус;{кп = ЧеЈмка (гека), Ј.ћ.

\УеЈсћ8е1, 1ебеп.
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ЕерВХлг 29, 32, 33, 34; аисћ Бе сепгп. I 691; УИа Ваб. 52, 54 = 5*гбП, а1бо ет

ра1а(а1ег о-б(атт уот Тур когабГ>>, Р1. когабП, ипс- кете ВПс1ип§ аиГ -ђје

пасћ ГиЛ\>је, (го(2( с!еп абегћ. Рогтеп 5п>бГе N0111. Р1. пећеп 5п>бИ, ^ок.

5п>бГек\> пећеп 5њбИћ\>. Нлег бр1е§е1( б1сћ кет шгек(ег ЕтПиВ с1еб \^ог(е5

Гиг „Ееи(е" аиГ с!еп УоИсбпатеп \У1с1ег, бопдет ећег ше {>е§епбе1(1{Ј,е Ега-

\\агкип§ с!ег ће1с1еп Туре, у§1., апсЈегегбеПб, ГиИ ЈлЈот. Р1. пећеп ГиаЧје,

ГиЛе Акк. пећеп 1'исЧ. ЈескпГаПб ћ1еЉ( с1ег 1Јп1егбсћ1ес1 јт Сеп. 5п>б1\>, ше

когабк, бра(ег 5п>ба1\>, пбегћ. 5гба1ја §е§епићег ГиИ, аисћ пвегћ. 1ЈиШ ип<1

1т 1п81г. 5гњбН, \У1е когабН, §е{»епићег 1јиЛ\>т1 (> пбегћ. Џиа^та) сЈигсћ^е-

ћепс15 егћаКеп (у§1. В05КОУ1С 1978). ЕНе а1(е, уот зетапПбсћеп б(апс1-

рипк( ап бећг шаћгбсћетНсће Вег1ећип§ уоп *5\>гб(ј)Г аиГ игб1. *зебп>

„РгеПзаиег"8 1аВ( бкћ пиг ип(ег с!ег Аппаћте аиГгесћ(егћа1(еп, с!ет бегћеп-

патеп, скг гит егб(еп Ма1 1т 2. Јћ. аиГ с1ет с!ата1б багта(1бсћ-а1атбсћеп

Раит аиГ(аисћ( (2ерВо1 Је5 Р(о1етаи5), Пе§е <1а5 5агта(15сћ-а1ап15сће Се-

§еп5(иск гит б1ау. \^ог( 2и§гипсје: *зсегб, <1аб пасћ Аваеу III 88 Г. ш 05бе(.

зсегуах „Оетегас1еГ1иг" Гог(1ећ(; с1аб ^оН ептаН 2\уе1 Наир(тегкта1е с1еб

багтаНбсћеп, ј аиб <1ет 5(1тт1обеп Ра1а(а1 ипс! сће Ме(а(ћебе бг > гб, \ује

б1е ип(еп аисћ \т Кгоа(егтатеп ап^епоттеп \уигс-е, пиг \уе1б( -б- ш

*5\>гб(ј)1 аиГ ете Ггићеге Еп(1ећпипјЈ,52еИ ћ1п, ћеуог сћебеб гб ги п> §е\Уог-

с!еп 1б( (у§1. 1.0МА 1999, А. 16). АНбегМбсћ \ујгс1 Јаб ^оН зњбН аисћ т

с1ег Вес-еи(ип§ „РгеЉаиегп", а1б бупопут ги зебп> ћепи(г(8а. 2иг Оеи(ип§

а1б 'боОл.01' 32 б. и. 3.3.

[ТерВогтсотси 29, 34 б. 2.3.1. ТерВогта.]

тСЕрро1)/.ш\о1 32, ВегеЈсћпип^ Шг ше етГасће бсћиће (га§епс1еп Ееи(е, уоп

Рофћуго§еппе(об ги аерВиЛ.а „бк1ауепбсћић", ипс! сНеб гит Уо1кбпатеп

ЕерВХ.01 §е5(е11( ипс! 1е(г(еп ЕпсЈеб аиГ 1а(. зеп>1 „бк1ауеп" 2игиск§еГићг(; т

с!ег Та( Пе§( ећег ете 1Јтс1еи(ип§ (ипс! -ВПс1ипЈ>) с!еб уот Могс1еп ићеггга-

§епеп б(аттебпатеп5 *С>>п>Гапе = *С>>п>1>5СЈ > (рго\тс1а) СхегтП (беН

948) > 2егбз1 \ох; 2егћб( \^аг Јаб Кегп§ећЈе( с!еб аћбогћјбсћеп Тет(опитб.

У§1. ЕОМА 1998, 159 Г.; АогХ аисћ гиг Е(уто1о§1е с!еб ^атепб, сЈег тИ

*сег\\>ја „бсћић" №оћ1 п1сћ(б ги (ип ћа(; ги шебет \^оЛ 5. и. 3.3.3.

ХрсоВато1 29-31; 35; аисћ 1т бт§. ХрсоВахосј, б 30 = хгЂУа(т> < *хгп>а1т>. Оег

Агсћоп( Кгоа(1еп5 \У1гс1 аисћ Ое септопНб I, р. 691, сНе Кгоа(еп

(КроВатог) аисћ јп УПа ВабПП 52 и. 54 ег\уаћп(. 1Јт§е5(е11(е Рогт аисћ 1п

т1а(. СИгоаШ > 1(. сгоа(о, аЧ. КгоаХе; СћгоииаИ аисћ 1П с!ег Ведгепгип^ Јеб

8 5о 5сћоп 8о1т5еп, РгеоћгаЈепвку, КаНта, НиЈ^гтг; ги Аеп Ггићегеп ОеиШпвеп (Не$е5

ЕЛпопутш $. Уазмек III 603 Г., бкок III 315 Г., 1.0МА 1993а, 122 Г., 125 ипд Ак Го^епЈе А.

8* 1)кг. ргузегкусу аја „$1сћ ги§е5е11еп" $рпсћ( 2и5ип$(еп с!(е$ег Е(уто1о§(е, ипс! икг. разегк

„биеГ$оћп" Јпгће П(сћ( Јаусусп $ргесћеп, оћ\Уоћ1 тап аиГ да$ 1еШеге \Л/оП јттег шЈеЈег

/игискј>гс(Г(, ит с!(е Ађ1е((ипв с!е$ 5егђеппатеп$ уоп $1ау. *д>г6- / зђгВ- „5сћ1пгГеп" ги оекгаШвеп:

Е$ 1а{>е (ћт (Не ВеЈсШипр „МиКегтИсћ баиееп" гиегипсЈе. 0(в5е$ Уегћ котт! 50П5( (п Јег 51ау.

^атепвсђип^ уог, \ује егдаа (т ($сћесћ. 51есЧипј>$патеп МИкозЊу, \уође( е5 $(сћ шсћ( ит Ие

МиКегтНсћ ћапс1с1п тиС, \%\. вгјесћ. Г(а)Хакхо<рауо1, '1ллг|цоХуо1 а1$ Ве2е(сћпип§еп Јег 5(сћ уоп

5(и(ептПсћ стаћгспЈсп \'отаЈсп 5кухћ|еп$. Магт капп глуаг е$ п(сћ( аи55сћНеВеп, Ја13 •Ллг/>/7

аигсћ ћурокоп$(1$сће Кпггип^ аи5 е(пег 5о1сћеп Вс/с1с1типц. е(»а *Ме1ко-5кго1, спМапЈсп (5(,

јеаосћ тасћ( оа$ АНег аје$е5 Е(ћпопут5, $о\У(е ше Та($асће, ЈаС е$ гиег$( аиВегћа1ђ ае$ $1аУ1$сћеп

51еЈ1ип§5гаите5 ег$сћегп(, <Не ћјег Уог§е$сћ1а1»епе Оеишпе аи5 ает 5агта(($сћеп тећг р!аи5(ђе1.



94 А1ек5ап(1аг 1л)та

Рга§ег В1бГшпб аи8 973 / 1086 (1.0\УМ1АгЈ8К1 1963, II 173); да%е%еп гибб.

сНоп>а1, ип§. Ноп>а( < *хђп>о1ђ. \Уоћ1 Нагшсћег НегкипЛ, игбргап§Псћ

У1е11е1сћ1 ЕИ сЈеб б1аттуагегб ос1ег Неггбсћегб, дег аиГ <1еп §ап2еп бгатт

ићеггга§еп шигсЈе, у§1. <1еп багтаНбсћ-акгшсћеп Хороиабос;, Хороавос;

т тже'\ 1пбсћгШеп аиб ТапаЈб (2-3. Јћ. п. Сћг.), бо\*ае Хрсоратос; а1б Катеп

етеб <1ег б1ећеп кгоаНбсћеп бгаттеИегп т <1ег уоп Рогрћуго§еппе1об ш

Кар. 30 еггаћНеп Ет\уапс1егип§58а8е. Аисћ ше Та!басће, <1аВ ш МШе1аИег

с!ег Уо1кбпате *ХЂп>а1(т)Ђ, ћг\у. с!ег бгатт *Хђп>- т с!ег Регбопеппатеп-

§ећип§ 51агк уеПгехеп 151, ш Се§епва12 еМа ги 8ђгМпђ, сШгЛе аиГ <1еп

игбрг. апгћгоропуппбсћеп Сћагакгег Јеб егбсегеп ћт\уе1беп. Уегтишсћ баг-

таНбсћ Хип>а9 < аНап. *Ни-дга9г- „§иге Вгиаег ћаћепс!", а1бО ет Ва-

ћиупћк9 01е МеШћебе дг> п> те 1т ОбвеНбсћеп \^огг Шг „ВгасЈег", Ноп.

"гчаа1, сН§ог. сеп>аа"се аиз с1ет аНап. >Јот. б§. дгат, АВАЕУ II 437 {{., сЈоЛ

аисћ гит б021а1еп Сћагак1ег сНебеб Тегттиб, (1ег 51сћ тећг аиГ бгаттеб-

огсЈпип§ а1б аиГ В1и1ег\уапдбсћа11 ћегјећг.10

2.3. Сћогопута (Мпдег-, Ј^апдхсћаПб-, Саипатеп)

2.3.0. 1п <1еп тејвтеп РаНеп кете иптПгеЉаге Медег^аће етег б1аУ1бсћеп Ве-

2е1сћпип§, бопс!егп сће {»песћјбсћеп КатепГогтеп, аиб Јеп б1аУ1бсћеп еп1-

\^едег аћбГгаМегг (г.В. 'Раац), ос1ег итвећНде! (ТерРогта?), одег (те1б-

1епб уоп Јеп Уо1кб- ипд бгаттебпатеп) аћ§е1еНег (Пауауш, Екл,аРг|у{а,

1еррлла, ХрсоРатш, аћпНсћ аисћ 2.1. ј;огжау{а. У§1. бкок 1928, 223.

2.3.1. бсаттеб- ипс! 1~,апд§еђ1е(е

[Ареута, г\ хсора 36 гит пПаг., На1. ИагепШ (беП ает 12. Јћ. ће1е§1), ипс! шсћг

гит апНкеп Штеп с1е5 Ииббез Марсоу, №јго, аисћ шсћ! ги б1ау. ИегеШ

(беИ дет 13. Јћ.). 1т Кар. 36 151 аибдгискНсћ §еба§г, сНе Катеп Ареуш-

уо{, Ареута 5е1еп „гопшбсћ" ш Ое§епба1г гит бкмбсћеп Пауауо{ (2.2).

У%\. бСНКАММ 1981, 301 ГГ. Баб Аибкббеп деб Ап1аи1б п- тгд тсћг аиГ

Кобхеп с1ег Котапеп §ећеп, \У1е еб бКОК 1928, 223 апгипећтеп бсћетг,

депп т1аг. б1еИб ИагепШт §ебсћпећеп \*шд, бопсЈегп 151 ећег егбг 1т Спе-

9 Ећег а1з е1П КагтаЈћагауа 1п дег ВеЈеиШпц „§и1ег ВгМег", «гје 81е Шг а1пд. хи-кНга1[;-

(Ратш), азеггЈ. ОокгЛгаЊ РК (Окксме 1986, 79) ап2и&е(2еп 181.

10 Охе ап^епоттепе ЕаиСепгнаскЈип^ 181 ге§е1таВ1§ ипс1 зсћоп ги гбтисћег 2еи ш дег

8агта(18сћ-а1ап18сћеп Опотахик Јег погфопизсћсп 5(ас1(е ђехеи^ (Аваеу 1979, 333); ипзеге

Е(уто1о§1е Јев јгап. Регзопеппатепб (га§( аисћ $ејпе5 5(аттаи51аи(епс1еп 9 Кесћип§, а*а$ пиг уог

ејпет г еп(8(ећеп копп(е, <1а5 5ра(ег дигсћ 018$1Ш11а(10п аи5§еГа11еп 15(, ујј1. б1ау. ога1т> пеђеп

ога1п>. А11е апЈегеп ђј^ћег уог§е8сћ1а§епеп Оеи(ип§еп Је8 Кгоа(еппатеп8, ше уоп ејпет

е(ћпопутЈ5сћеп \^ег( аиб^ећеп, егесћсЈпеп гшг ^епј^ег \уаћг5сћеЈпНсћ, е1П5сћНеВНсћ јепег

Ул5МЕК8 IV 262 Г., ги аЈгап. Нап>- „(УЈећ) ћи(еп", ше јсћ 5е1ђ8( еЈП5( ап§епоттеп ћа((е (1-омл

1993а, 121), ип<1 с!а55е1ђе §П( јт посћ ћоћегет МаВе Гиг (Не тШтаВНсће Уегђтс1ип(Ј тК дет

Катеп Јег а1(рег518сћеп Ргоујпг НагаНхаИ- „АгасћовЈеп", оЈег тј( дет 5агта(еппатеп

(аивгићгИсћ Сшнлк 1990, с1ег 3. 298 ГГ. Ие 1е(г(8епапп(е ОеиШпе ТкивлСЕУ5 јп ЕббЈа 8, 149 ГГ.

апп1тт(; етеп кпарреп, ађег §и(еп ОђегђНск иђег ше пеиегеп ОеиШп§еп сНевеа Е(ћпопут5 ћа(

јип(Ј5( О. Вко20У1С-Ко^Сеутс 8е§ећеп).



бегђјзсћез ипс! кгоаЉсћеб бргасћ^ш ћеј Копзшппп Рогрћуго§еппе1о8 95

сМбсћеп б(а((§еГипс1еп, гЈигсћ сће Оекотротегип§ аиб (1еп Уегћтбипдеп

ии( бет аиГ -V аи51аи(епс1еп АгНке1, г.В. *хт)у Иареуха > хтју 'Ареуха,

*хшу Мареухаусоу > хшу 'Ареухаусоу. У§1. аисћ бкг. сНа1. агси < §г.

уаркшоос,; ааб \\шН 151 ће1е§( ш с!ег бакаујбсћеп МипбаН уоп Вгибје аиГ

с1ег 1пве1 Нуаг, сће ги Рогрћуго§еппе(об' 2е1( гит НепбсћаГ(5ћеге1сћ с1ег

№геп(апег §ећ6Пе.п 2ит АћГаН уоп — сНебта1 б1аУ1бсћет — п- ће1 Роф-

ћуго§еппе1о8 у§1. 'Еоооилђ 9 5(а(( №оооилт| = ашбб. пе 5Ђрг. Еб котт1

аћег аисћ те Рогт 'Реухауо! уог, Ука е1 геб §еб(ае ВабПН с. 52.]

В01К1, 6 хблос, 32. Ра11б т Вопктт. оаег ш Во'1Ц1 ги уегћеббегп, с1апп = ВошНае-

тит, „Вбћтеп", у§1. Јеп абегћ. Саипатеп ВојтГ, Војтхса ат М1((е11аиГ

с!е5 УагЈаг (ујеН. уот Могбеп ићепга§еп, б. и. 5.2.1). бкок 1928, 223 Г. 1б(

ј»епе1§(, Вб'(к1 т В0101 хи уегћеббет, ипс! хблос, а1б 0ћегбе(2ип§ Гиг аћс1.

Негт < *На1та ш ВошНаетит „Вбћтеп" ги ће(гасћ(еп, аћпНсћ \ује еб ћеј

Тас1Ш5, Оегш. 28 сшгсћ 1осш ићегбе(г( 181. У§1. 1.0МА 1998, 159. Јес1осћ

§1ћ( еб ћјег кеше бјсћегкеи. Аисћ с!ег а1(е Уег§1еЈсћ ггп( с1ет 5(аттебпа-

теп Војкг ћа( јттег посћ е(\уаб гиг бкћ. Оћп§епб 151 с!ег Еаи(\уег( бО\Уоћ1

аеб Ап1аи(б а1б аисћ с1еб 8(аттаи51аи(5 ип§е\У1В, Јепп К1 1аВ( 51сћ аисћ с(ђ

1е5еп. 5о 1б( ет Ра(гопугшкоп, ВојШ ос!ег УојШ, тсћ( аиб§ебсћ1об5еп.

Воооуо, у.1. Вбосоуа (ец хб %<ор{о\ В.) 32 = Возђпо (?). Мап \уиг6е §е§епићег

аег беН с1ет 12. Јћ. т 1а(. ОЈиеПеп тећгГасћ ће1е§(еп №тепГогт Во5(з)та

ећег *Вооеуа / *Воогуа ег\уаПеп; 2и§ипб(еп *ћ < Г брпсћ( аисћ сНе уог^е-

5сћ1а§епе Нег1еј(ип§ аиз бет апНкеп Р^ *Ва5ти5 < ВаШпш (Уе11. Ра-

(егс), \%\. 8СНКАММ 1981, 214 Г. гт( П(.; азегћ. Во5кпа 1б( г\уе1с1еи(1§; гиг

Сћгопо1о§1е <1е8 бкг. 2ибаттепГа11б бег ћеШеп На1ћуока1е б. и. 4.1.1. Баб-

8е1ће -о- котт( е1пта1 аисћ ће1 ^ет РГаГГеп уоп Оос1еа уог, Јег јт Кар.

IX уоп етег есс1е5Га ... Во^општ брпсћ( РКАЕбВ. БШС^. 306 Г.); бопб(

пепп( ег 6*аб ^апб Во^па (г. В. 307); Јег 1Јп(егбсћ1ед 1аВ( бјсћ дабигсћ

егкШгеп, 6аВ сНе Веге1сћпип§ беб ВЈбШтб аиГ с1ег 81аујбсћеп А6јек(1УГогт

оо51>т>5ка сп>к\а ћегић(, \уо, апбегб а1б 1П бег ОгипбГогт Во^впа, <1ег На1ћ-

уока1 уог п т бо§. б(агкег Роб1(10п б(апо", ћеи(е ћо^апзка §е§егтћег Во5па;

јео*осћ ћ1еЊ( ше о-Рагћип§ га(бе1ћаГ(. Ап6егег8е1(б капп ше Егбсћетип§

аисћ шсћ(б1аУ1бсћ бејп: У1е11е1сћ( \уигс-е -о- 2\уЈ5сћеп ј ипс! п аиб еирћош-

бсћеп Сгипдеп т с1ег §песћ1бсћеп ћг\у. 1а(е1П1бсћеп Аиббргасће ејпеебсћо-

ћеп, аћпНсћ \У1е -0- т с1ег Рогт Вбобуа ћеј Кјппатоб (\У1е пасћ баГапк

аисћ аег копб(ап(1П1бсће Ве1е§ ги етепсНегеп \^аге).

[Дшккш у.1. Д1бкХ.Т1а, ђ Д1окХе1а1; х^Р« 29, 30, 35; аисћ 1п Ве септ. I р.

691; ДшкХтуиауо! 29, 35, аисћ Уј(а Ваб. 52. Спесћјбсће Ат(бГопп, ше а1б

^ате беб Еапс1е8 аисћ аћбегћјбсћ јп с1еп К6п1§8(1(е1п уогкотт(, е1ита1

пшкИја, боП8( ОшкНИја, аћег аисћ т1а(. ОшсНа, Ошс1еа (РКАЕбВ. Б10С^.

305 иб\у.). Се§епићег Уогб1. *Обс1еа (ДокХеа Р(о1., ОосНа, Оос1еа1е5 1п-

5сћг1Г(еп) > бегћ. Ппк1ја, а1ћ. Оо(и)к'е а1б Веге1сћпип§ бег КиЈпеп бег апН-

11 СО^ 5.У.; бкок II 504 ђетегк! псћ(1§, (1аВ -с- ћјег аиСсте с!1гек(е Еп11ећпип§ аиз Лет

Опесћ15сћеп ћтууе1$(, $сћ1а§( аћег Гиг с!еп АђСаИ уоп л- еЈпе каит ги(геГГепс1е Егк1агип§ уог; ег

уег^1е1сћ( с!ог( Леп Ап1аи($\уесћ$е1 т $кг. пи^ао „Еске, ^тксГ' пеђеп ицао с!а$$., \Уоги уј»1. Еома

1998, 155.
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кеп бхасћ (бкок 1928, 222), 181 А10КА.ЕШ пиг \У1е аисћ сНе апсЈегеп ћуг.

АШогеп ипс! бсћоп АигеНиб У1с1ог фхосГеа ерк. 39, 2) алебеп №теп

бсћгејћеп, пјсћ! ипћефп§1 а1б „Рар1егГогт" ги ћеипеПеп (бо бСНКАММ

1981, 240, аћпНсћ бсћоп бкок 1.с: Уо1кбе1уто1о§18сће 1Јтс1еи!ип§), с!епп

т сНебег Еаи1§еб1а11 1еисћ1е1 аег №те е1уто1о{Нбсћ ет (§песћ15сће Роб-

8е551Уаћ1еИип8 гит Р^ ДижХ/гјд),12 ипа" е5 гпо§Псћ, с-аВ игбрг. Л\- бсћоп

т У0Г51аУ1бсћеп Аиббргасће т а1 уегетГасћ! \уигае, \\ае еб 51сћ аисћ ш ени-

§еп ап(1егеп ^атеп <1ез Оеђјегеб ћеоћасћ1еп 1аВ1: ^пјапшт / *01ата

(Дшуош ће1 Ргос. <1е аеа\) > абегћ. папј (игш* шсћ1 *Вапј ос!ег *2апј), Ме-

Деоп > *МеШоп > МеАип, у§1. аисћ сЛе уо1кб1итПсће Рогт (саг) Пик1јап,

ш с!ег о"ег Кшбегпате Ошс1еИапиз гогг1еђг.]

[КауаХ.т|, тб (х©р!оу?) 34, тои КауаХт| 34, 35, готатзсћ аиб 1а1. СапаИз, у§1.

11. СапаГе; гиг раге1уто1о§1бсћеп Оеи1ип§ <1еб ^атепб а1б „аца!;ш" б. и.

3.3.3. Еб ГаШ аиГ, ааВ <Ле %х. Рогт ет тдекПпаћПеб Охухопоп 181. бкг. Ко-

па\И р1., Копау1је Ко11. пасћ бкок 1928, 223 тсћ1 аиб сапа1е, бОпсЈегп аиб

саппаои1а.]

[МгорарЧа (ттј<; МсорарЧас, (архсоу) Ое селт. I, р. 691; уц\. МорарЧа, т| 41; т|

џеуакц 13 АпГап§). ЕпШеДег геш §песћ1бсће Аћ1еИип§ аиГ -ш уоп б1ау.

Могача, ос!ег сЈигсћ б1ау. Ро-тпогачце ,,Могауа1аГ' ћеетГ1иВ1. 2ит Шб(о-

пбсћ-Сео§гарћ1бсћеп у§1. 1,ОМА 19931», 206 ГГ.]

[Пауауш, л 30, 31, 32, 36 б. 2.2. Пауауо!.]

'Раац, ттјд 32, Ретттшп аиб гЈег АсНекНуГогт Казкзка > Казка (Р1иВ- ипа"

Еап<1ебпате) аћбГгаШеН, о<1ег, ше т1а1. Казза, аиб с!ет Е1ћшкоп Казапе,

\уоћег аисћ -з- с-еб бегћ. АдјекНуб бтаттг.. АћпНсћ бкок (1928, 225): №сћ<

б1а<11-, бопЈегп ЕапгЈпате, <Ие Опшбјегитз Јеб гшггеНа!., ће1 <1ет РГаГГеп

уоп Оос1еа (Р1<АЕ5В. Т)\ос\~. 308 ГГ.) тећгГасћ ће1е§1еп Казза, ^аб аЧе аће-

ге 1аг. Оеб1аћ бе1, §е§епићег <1ег 5ра1егеп КазсГа, \уо -зс1- аиГ дег 1!а1. опћо-

§гарћ. \^1ес1ег§аће деб бкг. ј ћегиће. 2ит О^ абегћ. Казк т., у§1. јп <1ег \Јт-

кипде аиб 1020 'Рааои Оеп.; <1аб пиг е1пта1 ће1е§1е Казза Г., ће1 ешет

уегћаПтбтаВ1§ бра1еп Сћгопјбгеп, §Љ1 <Пе т1ие11аге1Шбсће Рогт хујес-ег;

ип§. Кас аиб авегћ. *Казс1 (1јиа"је), дет Иот. Р1. т. уот игбрг. АајекИу

*газк>зк^\ хиг Уега11§ете1пегип§ уоп -с- аиб дет >Јот. (ипо1 Еок.) Р1. у§1.

ип§. 01азг < 81. У1аз1, V У1азехЂ). Бег абегћ. ^ате ккег б1сћ т11 дег Е1ци1-

<1а-Ме1а1ћебе аиб <1ет братапНкеп Агза аћ, деп Ргокор Ое аед. IV 4 иШег

Јеп јибНп1ап1бсћеп Каб1е11еп 1п Оагс1ап1еп апГићП, \уоћ1 ги 1а(. ((егга / зИ-

уа) агза „Вгапс1б1аие", гит. ОИ Агза, ЕОМА 1991, 105.

[Егр(Ша 30, 32, 34, 35, 36, §песћ1бсћ гит б1аттебпатеп Е^ррХ.01 2.2.; \У1е

ћеј т1а1. 5егНа I 5еп>Га пећеп 5иШа (РКАЕ8В. 010СХ. 306 и. а.), ћебгећ:

ћ1ег ке1пе Ве21ећип§ гит пеибегћ1бсћеп №теп с1еб Еапдеб 5гМја.]

[1.кка§х\\{а\ 9 ћ1б, 28, 29, 30; с!ег Тегт1пиб коттх јп дег ћугапНтбсћеп Е1гега-

Шг бе11 <1ет 7. Јћ. (егбгта1б ће! ТћеорћПакоб б1тока«а) уог, ит ше Тет-

12 5е1ђ$(уег$(ап(Шсћ Гећ1( ез ал уогготл$сћеп (Шугј$сћеп) Е(уто1ое>еп дег а!$ иг$ргип@11сћ

ап§е$ећепеп Рогт оћпе -I- шсћ(, у§1. Мауек II 41, §а1.ава1.!(: 1967, Кло1тоУ1<: 1982; гит

коп(гоуег$еп Уегћа1(П1$ хи егл1§еп апкНп§епо!еп ОК 1т $1аУ1$сћеп ^огЈеп ТЈоо^рн 1988,

Кш$тмаш 1989.
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сопеп етге1пег з1аУ1зсћеп бсатте обег бсаттезћипбе ги ћегекћпеп. Еп1-

\уебег гет §песћ. Аћ1. уоп 1кл.арт|у6<;, у§1. о. Пауста уоп лауауо<;, обег

1ЈтћПбитз етег з1ау. Рогт, етег КоИекНућПбитз аиГ -\>}е \от Тур

ГиЈкје т. р1.: *51оуепце > 51о\тје, екаУ1бсћ (кајк.) 51о\епје, па 51оуепјек

„б1ауогпеп", у§1. аисћ бк»уак. 51оуата р1., обег еуепшеП Абј. аиГ -ја

*51оуепја (бс. гетЦа ,,1.апб"), у§1. з1оу. з1о\епј1 „б1оуешбсћ", беп (Ж 51о-

чепјџгапес „МпбЈбсћЕгаЧг" (бКОК III 281 (.; ВЕ21,АЈ III 265 Г).13]

ТсрРотча, Т1 30, 32, 34; 35: 1Јпк1аг, оћ еше УОГб1аУ1бсће КатепГогт ги§гипбе-

Не§1, обег к1ау. *Тегдуп'е, \\гогаиб азегћ. Тгедтје, Лок. па ТгедШ ККб,

пПас. ге§Го Тпдита (РаАЕбВ. ОШСХ. 320 из\у.), 1357 ТгШ%па (ЛКЕСЕК I

196), ћеиге Тгедшје. Оег копбТапНшбсће Ве1е§ §1ћс беп №теп т бег тсћ1

ит§ез1е111еп ТегТ-Рогт \\чебег, ме ег јт бегћЈзсћеп Мипб ит б1е МНге

без 10. Јћ.з зсћ\\пеп§ §е1аи(е1 ћаћеп капп, ипб ићп§епз капШе бег КаЈзег

1ћп аисћ т етег јип§егеп Еаи1§еб1а11, тИ Уо11§е20§епег ицшбатеШћезе

без оз1бибб1аУ15сћеп Турб Тг'аТ, ба ег т Ое септ. II 48 тсоу ТраРогЈусоу

зсћгеЉс, \уаб бег а1гзегћ1бсћеп Рогт Тгаштја (бећеп ггештјзкг, Тго^ит-

ја) епгбрпсћ:, б1е бег ћугапНтбсћеп Атгзбргасће епгпоттеп 181. У§1.

бКОК 1927, 170, 179, 183; 1928, 221 ипб и. 4.1.3; 5.4.2. 2иг копзсапНт-

всћеп Оеигип§ а1б ,Дахир6<; (тблос;)" б. и. 3.3.2. Оћ\тоћ1 Гиг бјезеп ^атеп

кет Апкпиргипдзрипк! т бег апНкеп Торо§гарћЈе Оа1таПепз ги Гтбеп

181, капп ег Уогз1аУ13сћ зет, аћег аисћ з1аујбсћ: *Тгедуп'е / *Тгедуп'а, уоп

бег \\^игге1 *1егд- > 1гед-, <Ие бо\Уоћ1 т Регбопеппатеп а1б т 1оро§гарћ1-

бсћеп АрреНаНуеп уогкоттг; ећег а1з ап ете роббебб^уе \уигбе тап ћјег ап

ете безкпрНуе Веге1сћпип§ бепкеп, уот Уегћ *1егдШ „гобеп" тН бет-

зе1ћеп биТх \У1е акб1. риз1ут „\Уизге" §ећПбе1, тН §епаиег Рага11е1е Јт

1153 ће1е§1еп абогћ. (Ж Тпдипе, \уепп ег Тгедупја ги 1ебеп Г51, ипб тсћ1

ег\уа Тгедип а1б РобзебзЈућПбишЈ гит РИ ТгедипЂ (баги Е1СНХЕК 1958,

297). *Тегдут ,Добип§" а1з ВегекћпишЈ беб ОПеб, \уо бје б1аб1 Тгећтје

б1сћ епх\У1ске11е, ћаие бапп игзргип§Нсћ 1т Ое§еп5а12 ги бет ћепасћћаПеп

Тгећјпјег \\^а1б (§ита) §е51апбеп.

[Хрсоратш 30, 32, 35 ^песћ. ги 2.2. ХрсоРато1, з.о. 2.3.]

2.3.2. Саие

Ме151епз Рет1п1па гит ОаКипебпатеп ^солауга (б. о. 2.1). бКОК 1928,

225 (. бЈећг ћ!ег бЈе „Ога2151егип8 уоп Оаипатеп бигсћ Н1П2и1и§ип§ уоп -а \У1е

1П ТраХис^а / Трсабгт^а Шг ^геЈеск, Прг^бркхуа Гиг РгЈггеп баб еп1\уебег

бје б1а\у. Оеп1Нуепбип§ обег бје а11§песћ. АккибаНуепбип§ ше т пеи§г. ОК

зеЈп бо11", јебосћ 151 уоп беп 2\уе1 ап§е1ићПеп Ве1бр1е1еп пиг баб егб1еге ет Ре-

ттјпит, Т1 Тртбгтс^а т бег (Јгкипбе аиз 1019, баз 1егг1еге аћег ејп ^еиШгит

р1ига1е: та Пр1^бр1ауа ећепба, шје ћ1ег та "Нцота. МЈпбез^епз ш ет1§еп

13 Оег ОМ 51о\тје п. 5§. (аисћ 81о\'тја Г.) аиГ Јет Ат5е1Ге1(1, 5еЈ1 Јст 14. Јћ. ће1е§1, 181 \Уоћ1

а1з Вегекћпипе Јег 0ћег51е<11ег аи5 Јет 8аусвећ1е1 еп(51апс1еп, 1п Јегеп Мипд ег ги јепег 2си

*51о\>епје §е1аи(е( ћаћеп \ујг<1, т1( егћаНепет ,ја(" тј( Јет ^аи(\уеп е(\уа /с'/, с!ег уоп Јеп екаујбсћ

5ргесћепс1ег1 Вос1еп51апс1Јцсп а!5 Г\1 ^аћг^епоттеп \тогс!е; ги зо1сћеп РаПеп 1.0МА 1985/87.



98 А1екзапс1аг 1~ота

РаИеп зсћетеп дје §га2131е11еп Саипатеп аиГ деп з1ау1зсћеп АдјекНућПдип§еп

аиГ -мка ги гира ги ћегићеп.

ВреВерт), х\ 30 Вгедег-кзка, ги Вгедег ће1 Укегстс, јкаујзсћ ВгЊгг, аиз 1а1.

Вагдапа (бКОК 1928, 226; I 203).

Гоит^цока, хт1У 30. \^епп тап -хС,- а1з бсћгеЉГећкг зтаи х ђеиггеПеп зо11, \\ае

е1\уа -с^- т Тс^еу^г|Уа бтаи Тс^еухпуа, дапп \уигде д1е бо §е\уоппепе Рогт

*Гоихг)ока = СЂЊзка ти с1еп е!\уаз Ггићегеп Ве1е§еп деб дауоп аћ§е1е11е-

1еп бт.аттебпатепб СиАизсат ђег Етћагд, СоАизсат т Упа Шидоујш

ићегетбНттеп ипс! ћаИе 1т ћеит. Саска (бек 1494) ете ге§е1таС1§е Рогг-

бетгипј*. Ра11б аћег те Еебагг дег Ггићегеп Аиб§аћеп Гот^г|ка ће12ићећа1-

1еп 181, дапп 1а§е ће1 Рогрћуго§еппе10б ете јип§еге Оћег§ап§бГогт уог:

СЂСкка < *СЂШка, \уо пасћ дет АибГаП деб бсћ\уасћеп На1ћуока1б даб

аиз1аи1епде / с!ез бтаттез пнт дет 5 деб биГПхез т с 2изаттеп§е5сћто1-

геп 151, ћттег ает 31сћ дапп уог к ет зекипдагез На1ћуока1 епгшскећ ћа1;

зокће Рогт 131 т \МгкНсћкек ће1е§1, 1278: Сесеса.14 В\е ићегНеГегге ипд

уоп Могаусзјк ап^епоттепе бсћгеЉишЈ капп пиг ете №тепГогт

*СЂс*>зка дескеп, д1е §е§епићег деп ићп§еп Ве1е§еп 0"еб №тепз зсћ\уег

ги егк1агеп \уаге. боШе дег АдјекНуГогт тсћт дег гете Катепб1атт, боп-

дегп ете дауоп аћ§е1е1т.ете Ет\уоћпегћеге1сћпип§ *Сђ1-ђсђ гидгипдеНе-

§еп, дапп ћаие бкћ аиб *СЂ(*>с*>8ка гт Ретшшит *СМЂска > *СаШска

ег§ећеп; једосћ бо11 1471 д1е Рогт Саска ће1е§1 \Уогдеп бет (КЈА III 82),

д1е б1сћ ш дег Еп1\У1ск1ип§ дег На1ћуока1е ап даб МазсиПпит *§ЂЊсЂзкЂ >

*8ЂСкхк ап§е1ећп1 ћаћеп капп. Ап§ез1сћ1з дез АдјекНуз цаШпзкг (беи дет

15. Јћ. ће1е§1) 151 а1б б1атт §ђ1- (ипд шсћс §ђо"-) апгипећтеп; ше Татзасће,

даВ ег аиззсћНеВИсћ тгс дет ше коПекНуе 2и§ећбп{>кеИ аиздгискепдеп

биГПх -ћзкЂ уогкоттт, 1е§1 ше 2игискГићгип§ аиГ деп бгаттезпатеп

*СђН „Со1еп" паће, дег агизз. а1б б1п§. %ђИпђ, Р1. јр>(е ће1е§т. 181; сНе

б1аттуапапт.е §аШп-, \уо ја ке1п Е1ћп1к аиГ -јапе уогНе§еп капп, \уаге

дапп ат ећеб!еп ићег *§ђ1ђп-ђ51сђ аиГ зратЈат. *§о1опеп815 ги ћег1ећеп, \%\.

1а{. Согопез пећеп Со1Ш.15

\аХе\, хођ; ДаХеуои, хогЗ 30, ат ећез^еп = Ао1\>п(ђ), „дег иптеге, п1едп§е Саи",

јт Се§еп5а12 гит ћепасћћаПеп „Вег§даи", Согзка гира; даб уоп деп тејб-

1еп Саипатеп аћ\уејсћепде МабсиНпит У1е11е1сћ1 ги кгајћ „Се§епд, Саи":

*Оо1шђ(јђ) кгајк. ^еш§ег \уаћгбсћетНсћ Љ1еп(-кзка) ги *по1епе I

14 Еј ћапдеИ 5кћ П1сћ( ит ејпеп зуагађћакПзсћеп Уока1, \*че јћп бкок 1928: 227 ћегекћпе!,

бопдегп дашт, <1аВ &ет Иате а1б ете Ађ1еј(ип§ аиГ -(т>)ка геапа1у5ЈеП «игс!е.

15 11пк1аг, оћ ћјегћег аисћ Саско ш Негсе§оута, а$егђ. јп етег 1п8сћг1Л аиз 1359 Сг>ско 2.гЈ I

113°, ће1 Јет РГаГГеп уоп Оос1еа >уоћ1 *Се2со ги 1е5еп (у.1. Сепсо, Кегса, Ркаебв. Огос^. 327,

365), а1зо тЈ1 кешет игб1. а 1п Јег ^иггеиИће, *1е ез бкок I 542 апштт!. Оа$ Адјек11У 1аи(е( ћјег

%а1аШ, зекеп ађег аисћ %аАаШ\ <Ие 1еШеге КећепГогт, во\У1е дет Вег§пате Са/Ј ат КапЈе деб

Ре1<1е5 уоп Оаско, ћађеп 8кок а.а.О. Уегап1ав1, аиГА. Вгискпег$ бригеп шсћ( пиг Саско, $опс>егп

аисћ Саска гибаттеп тј( СШпј аиГ дет 1пбе1 Нуаг, ро1п. СЛута, СЛатк ив*. аиГ еЈп пјсћ(

Ве1е§1еб в1ау. Се§еп5Гпск ги аргеиО. циЈе „^аМ" гигпскгигпћгеп (аћпНсћ аисћ §1мшчоу1с 1986,

87; 241). ОЈе уоп Ркуаноу1с 1957 уегти(е(е Вег1ећип§ гит ап§еђНсћеп уоге1. ^атеп уоп Кисеуо

јп ОЛбегђЈеп СиЈизсит ег5сћејп( шеш{> шаћпсћетПсћ.
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*поГапе „Та1ће\уоћпег", у§1. ј.т Оећ1е1 Оо1јат ће1 Сар1јта, Оо1(ј)е ђеј

Цјиђизкј; кете Уегтегшип§ уоп Оо1је пит. Ба1та = Биупо, те ез бкок

1928, 229 оипкт.

"Нрота, та 30, гш1 КискбкћТ аиГ сЈаб Оепиб ипа Китегиз ећег аиз 1то1-Ђ$ка

(гира) аћзтгаћјен а1б сИгекте \Мес1ег§аће уоп 1то1а Г; а1з Оаипате аисћ ђеј

РКАЕ5В. Окхх. 327 ђе1е§1 (ип 1а(. Техг. СогтИа, ађег ш Огђшз Ођегзег.-

гип§ 1то(а), ћеите 1то1$кГ, т. ги §гаа". Бег №те з1атт1 иђег *ЈЂтб1- аиз

уогз1. Ета(е < Аета(е Шп. Ап1. (бкок 1928, 226; I 718), тп уегзсћ1ес1епег

Еп1\У1ск1ип§ Јез Ап1аи(.5 §е§епиђег Аепопа > Мл, з.и.

Кр'фаоа\, хц\ 30 кгЂоа(у)-зка (огЈег кј-о-), ги Кгоаха ит 1 100 т етег §1а§оН-

Нзсћеп 1п8сћпГ1 сће ОеврапбсћаГс КгЂоа\а (КаСК1 488). А1зо тсћТ етГасћ

уегзсћпећеп, \У1е тап ез апшттТ (х.В. бкок 1928, 227), зогкЈегп сЈигсћ Га1-

5сће ОекотробШоп аи5 с1ет Аајектлу епТбТапсЈеп, ће1 с!ег (Јаз зТаттезаиз-

1аи1епс1е -V- аизГ1е1 (уЈеНекћТ \\шгс1е ег уог л пиг зсћ\уасћ аи5§езргосћеп

ос!ег 50§аг уегбШттТ: *кгбаузка), ипс! бТаТТ Нип ј с1еб биШхев еттгаТ. РаПк

51аУ15сћ, 151 <3ег Иате а1б Вегекћпипј* етев КагзТГеШез \тоћ1 с1ет АсЈјекТгу

кгба\ „гаић" §1е1сћ, игб1. кЂгб-, у§1. ЕббЈа 13, 206 Г.

Лгг^ау, тт)у 30 Ис-Ђзка, гит Р1и13- ипгј Г-апгЈзсћаЛзпатеп Пка (1 185 Пса). У§1.

бКОК 1928, 227, <1ег уот ЕокаНу V Псе аиз§ећеп тбсћТе. ЈесЈосћ \уе1зТ т^,

с1аб Мег \\ае т 'Раототс^а шсћТ Гиг с, зогшегп Гиг с зТећТ, (1агаиГк1аг ћт, с1а13

т с1еп ћеМеп РаПеп сће АоЈекНуГогтеп аи{ -(Ђ)зка ги§гип<ЈеПе§еп, ипсЈ т

КриЗаоа бсћетТ 50§аг ет ТеП Је5 аОЈекТтзсћеп биГПхез 51сћ аиГ с1еп

бтатт ап§ек1ећТ ги ћаћеп (5.о.). Оег Сгипстате 15Т уогз1аУ1зсћ ипс! шгсЈ

тШе1ћаг сЈигсћ <Јеп 1Чатеп сЈеб Опез ЕрШсш аиГ (Јег Таћи1а Реитлп§епапа

ће1е§1 зет, сЈег „ће1 (§г. &к{) сЈег Мипс1ип§ Јеб Р1иззеб *Псиз" (сЈ.ћ. с1ег аиз

с!ег Е1ка аћШеВепЈеп Раккзпјса) §е1е§еп зет с!игГ1е; ег 131 \Уоћ1 аисћ

уопбптсћ, уегтшћсћ Шугјзсћ, \уепп гит ОИ Пси$ „Еесћ" 1т ћеи1. А1ђа-

пјеп ги з1е11еп (у§1. бСНКАММ 1981, 285 Г., тк П1.).

Мокро^, б 30 М^кгЂ > Макаг (зеИ 15. Јћ.)16, ћеШе Макагзка; с!ег б1ау. №те

§ећ1 аиГ с!еп уогз1., ће1 Кауеппаб ће1е§1еп Миссигит гигиск, \%\. бКОК II

359; а1з В15сћоГ5511г 151 сЈег Оп 1т Јаћге 533 сЈигсћ сЈеп Ве1е§ уоп е1пет

МиссигИапиз ерГзсориз 8е51сћеП. Б1е Ап\Уоћпегђе2е1сћпип§ Макагат

каит ипт1«е1ћаг ги Макаг, -кга (50 бКОК а.а.О.), бопдегп ги Макаг-зка <

*МЂкЂг-Ђзка). У§1. аисћ бКОК 1928, 229.

1Ч!уа, тј 30 №п-Ђзка (бкок 1928, 226); -а каит уот Уогб1. Рет1П1пит ћеЉећа1-

1еп, шје еб бкок а.а.О. аппјттт.17 2ит ОК Мл, Сеп. Мла, ићег зрагЈат.

Епопа (Кауеппаз) аиз сЈет уопбт18сћеп ОК Аепопа, Ра\(о\а (РНп.; Р1о1.),

\%\. бКОК II 519.

16 ОЈе уоп бжкоупс!- 1998, 17 ал§егићг(е Рогт Масагит т етег алдеВМсћ %е%еп Епде с!е5 12. Јћ.5

аи5§С5(е11(еп 1Јгкипс1е капп \уе§еп а < \> < * каит уог Јет 14. Јћ. еп($(апдеп 5ет, у§1. 1у1С 1981, 628.

17 бра(ег *о11(е бкок (1954, 46) МеаЧп\> 1е5еп ипс! (Ие$еп Оаи тј( дет апПксп ИеЛхпит, ћеи(е

Мг</;'п ћеј Вепкоуас, 1п УегћЈпЈип^ 5е(2еп, \уаћгепс! аиГ Шп < Аепопа с!ег Оаипате Моуа

ћегјећеп $е(. А11е5 да5 ег5сћејп( тјг гјетћсћ тмПкигНсћ; шепп е(\уа5 1п сНевет Уегге1сћп(8 ги

уегће55егп 15(, с!а5 \ујгд ећег ^буа вејп, 5. с!а5 пасћГо^епде 5исћ\Уог(. Ш.А1С 1971, 287, А. 52

<Ј.асћ(е ап Тхпј, ејпе Ре5(ипе (п (Јег 1,ика-Ое5рап5сћаГ(, каит пћеггеибепс!.
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N0^0, ђ 30. Ећег т Иоиа ги етегиНегеп ипс! по^-(к)зка, ги №>у/#га</ т Могд-

да1та(1еп, б. уоп 2адаг, ги деи(еп, а1б тк бкок дапп ете (1орре11е

Ег\уаћпип§ деб ип1ег деп кгоаНбсћеп Саиеп а1б Муа $сћоп уег2ејсћпе(еп

Мт-Оаиб ги бећеп, сће8та1 т с1ег тсћ( б1аУ1б1еНеп, гота-

тбсћ-да1та(1Шбсћеп Рогт деб ОЛбпатепб Иопа, ше 1т Уегге1сћшб дег

Виг§еп КгоаНепз Кар. 31 \шгкНсћ а1б Мсоуа НдипеН.

[Пара6аХ>д1<иа, л 30: УептшШсћ 0ћегбе(2ип§ етез Оаипатепб *Рптогје

„Киб(еп1апд"; бо бкок 1928, 226, дег даб т1а(. АдјекПу ги е1ш§еп 2ирап-

патеп тогзИсиз, аиб Р1. тогзп < тоњзсх ги тоге „Меег" уег§1е1сћ(.]

Пеоеуто, тј 30 рк5е1-к5ка; 1т МиЧе1а1(ег Рзе1 (аисћ Рге(, Реге1 §ебсћпећеп),

каит ги б1ау. *р\>зе(о „НипсГ, бопдет \уоћ1 уогб1аУ1бсћ, уегтиШсћ Шу-

пбсћ, тк дет теббар. б(аттебпатеп РшапИт уег§1е1сћћаг, б. бкок

1928, 226, III 64.

ПХе|)а, тј 30 р1е\*>зка одег ешГасћ Р1е\а, гит РДО (јкаујбсћ) Рпха, јекаУ1бсћ

Р1је\а (бкок 1928, 226). Шег, боме 1т Ве1е§ аиб (1ет 12. Јћ. ћеј деп РГаГ-

геп уоп Оос1еа Р1е\а, тк ,ја1" ги 1ебеп, ашЈеб1сћ(б (1ег ћеиН§еп Рогтеп.

Уог81аУ15сћ, дигсћ 1л^шдате(а(ћебе аиб Ре1\а еп(б(апдеп, даб а1б О^ т

Шп. Ап1. ипд твсћпПНсћ дигсћ с1аб ЕШткит Р\е1\(еп5Гит) ће1е§( 181. У§1.

1_ОМА 1989, 14 Г. пи( 1Л(., доП аисћ гит еуеп(. 2ибаттепћап{» тк дет О^

Р1је\1ја.

'Раотот^а, т| 30 Ећег аиб дет Адј. газ(ос-1>$ка (гира) аћб(гаћЈеП, а1б аиГетет

Еок. Каз(осе ћегићеп(1, \\ае еб бкок аппаћт (1928, 229 Г.); 1е(г(еп Епдеб

ги Каз(ок, \*ае ет ОогГ ат ^кјсћпатј^еп бее ћеј Уг§огас ће1з(. 01е Вепеп-

пип§ 1б1 §етет- ипд игб1аУ1бсћ, *огг-(о1п>, у§1. е(\га Ко5(оск. 2иг Аи(ћеп-

21(а( уоп КазИга ш етет §е1а1бсћ(еп Р1апе1епуег2е1сћшб б. о. Мокро^.

Злбрауа, т) 30 = 8Шга§а; ете ОПбсћаЛ шебеб №тепб (аисћ 8уАга%а §езсћпе-

ћеп) \У1га ш деп Шсипдеп аиб дет 11. Јћ. 1т Еика-Оаи Ц.иска гиратја)

етаћт, ипд ете апдеге 1185 1п дет 01бгебе уоп Тгадипоп (Тгошг), б.

бКОК 1921, 1 12 Г., а*ег деп №теп а1з *5д-а"ог§а одег ^зђ-Лог^п деи1е1 (у§1.

аисћ бкок 1928, 226), аћег бргесћеп Ше т1«е11а1е1П1бсћеп Ве1е§е §е§еп

бокће Оеи1ип§, да б1е а11е, \^1е аисћ &ет копб1агтшбсће, т дег егб!еп

бПће аиг\уе1беп. Ује11е1сћ1 ^ЗГ-Лга^а ^"Јог^а) „дЈеббеНб дег Висћ( §е1е-

§еп", одег ги е1пет РИ *8Шга^ < *5;'-с/ог^ђ, у§1. гит егб1еп СНед

*5/-^огЛ > аро1п. Р^ З^гоа1, бегћ. РШ 51§гаЗа (уа Татпауа); 1т 1е12(егеп

Ра11 \уигде тап једосћ ејп у'-Роббебб1Уит **8Шгага етаПеп.

Т^еу^цуо, Г| = СеИпа одег сеИп-мка. 2ит РШ СеИпа (бо ће1 Рофћ. бе1ћб( ће-

1е§1, б. и. 2.5) > абегћ. СеИпа Бак., ћеи(е СеЧпа. Оаб гл^еке б(аи т уег-

бсћг1ећеп (дигсћ Га1бсће Абб1тНаиоп: бкок 1928, 226), одег бр1е§е11 еб д1е

Аиббргасће П > (Ч >с/ тдег, ејпеп рћопеНбсћеп 2и§, дег 1т б1аУ1бсћеп

^огдеп ги Наиве ипд деп бидб1аУ1бсћеп МипдаПеп бопб1 ипћекагт! 1б(,

т1пдеб(епб т ћ1б(опбсћег 2еј( (у§1. и. 5.2.5). 11пеп(бсћЈедеп, оћ дег РШ

уопбгшбсћ 1б( (бо и. а. МАУЕК 1939, 127; бсналмм 1981, 222 Г., оћ\^оћ1

дег Р1и6 1т АНеПит 2\^е1 апдеге Иатеп, Шрршз ипд Тпипиз, (ги§), одег

У1еИе1сћ( 1а(. (ги деп Р^ (^иШиз, ^иепИпиз!), одег б1аУ1бсћ, е(\уа ет Роб-

бебб1Уит гит РИ *Се(а (б. једосћ и. ги 2етХт|рГ|), у§1. гит Ргоћкт дјебеб
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ипс1 с1ег апкПп§епдеп ОПб- ипс1 РшВпатеп те СеИпје, СеИпја, гзсћесћ.

Се1упе, ро1п. Се(ута ги1е1г1 1.0МА 1997, 2 Г.18 №сћ1 °,е\У1В, оћ Т^еутлуа,

30 а1з Оаипате аиГгигаббеп (сће5та1 псћН§ §ебсћпећеп!), одег уот

ОгепгПиВ сће Кеде 181.

Тут|уа, т) 30 = Тмпа одег Тпт-мка (гира), ги Гћишб, б.и. 2.6. б.у. 1п Јеп 1Јгкип-

деп Тепепит, ТМтит, ТупМит, ћеиге Ктп (бКОК 1928, 226, II 109);

у§1. с!еп азегћ. Р^ Ктпа ш МеШћпа, еп1\уедег уогб1аУ1бсћ (бо Мауек I

243; ОШГОАШУ 1979), одег б1ау. *Њп-та „Кодип§" ги *1еН, Њпд (зо

М1КШ31СН, дет бкок II 109 го1§1), једосћ 181 ете Геттте Рогт аиГ -та

апдегб\Уо тсћ1 ће1е§1. У§1. јигшб! 1.0МА 1997, 2.

ХХхВгуа, ттуу 30 = *Х1е\г>тг$ка ги Х1е\-шо, б.и. 2.6. б.у. Каит ићеггеи^епд

бКОК 1928, 226: -а §еће деп Аиб1аи1 -о дез б1ау. Иеиичипб иптШе1ћаг \ује-

дег. Оа§е§еп ХХерЧауа, т), 30 ећег ХЈеујап-мка гит Ешшкоп *Х1еујапе

(у§1. ги дјебет Апбагх СШапо т Рпаи1) одег *Х1е\\>п-јапе, тк 01бб11ш1а-

Ноп л — л > 0 — п. бКОК 1928, 228 егк1аН дјебе Рогт ипгШгеГТепд а1б 1а1еј-

тзсће АМеЈШшз аиГ -1ауа.

2.4. №$опута (1пзе1патеп)

2.4.0. 01е §гоВеп ћешоћМеп 1п8е1п еМ1ап§ дег АдпакибШ еМбргасћеп, а1б

1ет1опа1е Етћекеп, деп б1аУ1бсћеп Оаиеп, Шге Веу61кегип§ \уаг аћег ги Рог-

рћуго§еппе1об' 2ек хи етет §и1еп ТеИ готашбсћ, ипд еб 1б1 оЛ бсћ\уег гт-

бсћеп деп б1аУ1бсћеп ћг\у. б1аујб1еПеп ипд готатбсћеп Рогтеп дег 1пбе1патеп

ги ип1егбсће1деп. 1п е1ш§еп РаПеп дег б1аУ1б1егип§ ћеоћасћШ! тап даб Оепиб-

\уесћбе1 аиб Реппшпит хи МазсиНпит, г. В. ВгаШа > Вгас, 1зза > Угз, \уаз А.

Мауек з1е1з аиГ даб тагшНсће ОезсМесМ уоп кгоа1. о1ок „1пбе1" §е{>епићег бегћ.

о$1п>о п. гигискгићгеп \уШ (г.В. 1957, 95), једосћ 1аВ( зшћ д1езе Егзсћетип§ аисћ

аиГ апдеге ^е1зе егк1агеп (у§1. бКОК 1928, 231), ипд ићегћаир1 капп тап уоп е1-

пег Ап1ећпип§ апб Огипд\уоП пМ бкћегћек пиг дапп бргесћеп, \^епп д1е зћтзјег-

1е Рогт ете адјекНујбсће ТЈтћНдипе аиглуеЈб!; пип Не§1 е1пе бо1сће 1п ипзегет

Ма:епа1 пиг ће1 1а(а"е)51а > 1аз1о\о \ох, \уо дег №те 01Гепб1сћШсћ т е1п б1аУ1-

бсћеб Адјек11У ги зегћ. оз(п>о ит§ећНде1 1б1, \уаб ја ги деп Апдаћеп деб Рофћуго-

§егте105 8е1ћб1 ићег д1е Уегћгејгип^ дег бегћ1бсћеп б!атте ап дег Адпа §и1

раВ1.19

\Х(аг\л 29 ћеи1е ОПо пећеп №о, Ш. Шоо; пасћ бкок 1928, 217; 1950, 79 Г.

§еће дег Иате аиГ 1а1. аИиушт хигиск; ГгеШсћ кбппге тап, т11 Кискб1сћ1

аиГ сИе ећетаН^е ћу2апНп1бсће НепбсћаЛ ш дјебет ТеН дег Адгја, аисћ

18 Ејп АрреИаПуит сеЧпа ,,Ша&8ег1аиГ' т Ро1Ј1са 151 аи5 Лет ПиВпатеп еп!б1агк1еп

(81МШОУ1С 1986, 213).

19 Ја »јгс! Јјебег к1аге Ра11 уоп Мауег уег5сћ\У1еееп (јд. 202), ууаћгеш] бкок 1950, 222 Јауоп

5рпсћ(, ћјег \у1е јп (тзи/а) Визј > ВНеуо ипЈ (тзи1а) 2ип > Г1гје 5еЈ Јав а11е 51а\Ј5сће \УоП о$1п>о

ги ег^апгеп, Јаз 50П5( ап дег АЈпа уег1огепеееап@еп ипд гиг „1п8е1" д1е кгоа(18сће Рогт о(ок

бепега1Ј51ег( 5е1; једосћ 151 т. Ш. дјебеб Меи(гит пиг 5егђ15сћ, \уаћгепд ш деп апдегеп 81аУ15сћеп

бргасћеп јћт дав МазкиПпит *оиготп> еп(8рпсћ(, у§1. Уахмек III 165 5.у. 6х1гоу. У§1. аисћ

§1ма^оУ1С 1986, 93 ГТ., дег д1е Агдећпипе уоп 1а$1о\о ап о$1г(о)уо ађ1ећп(.
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ете апдеге Е1уто1о§1е ета§еп, гит НеШ^еппатеп 'ААлжих;, ме ет Апа-

сћоге1 аш дет 6-7. Јћ. ће1В1 (ћеј деп Ог*одохеп тгА ег а1§ АИтрГје 5(о1ртк

ат 9. Оегетћег уегећгг.). Нт1ег дег бсћге1ћипј> соп. капп аисћ ет Уегзисћ

5Т.ећеп, з1ау. у шједеггидећеп, у§1. ВотеабХаВос; ипс! иМеп 3.1 и. 4.1.8; је-

досћ зргесћеп сће 5ра1т111е1аћегИсћеп Ве1е§е АИиуоит, 1хо1а Ле 1мЊо, тзи-

1а АИиуда (15. Јћ.), ећег Шг готатзсће Аиззргасће (50 бКОК а.а.О.).20

[ВекХа 29 готатбсћ, б1ау. Кгк.]

Вратс^Т)«;, б 36 \Уоћ1 = б1ау. Вгасв т., \уоће< -ту; а1б Ога2151егип§ с1е5 >Јот./Акк.

аиГ-ћ аиГхиГаббеп 151, каит де5 Еок. *Вгасх, \У1е ез бкок 1928, 231 Г. ап-

ттт1; да§е§еп §Љ1 Вратс/х тј 30 сИе готатбсће №тепГогт Вгагга ше-

дег, д<е даб Ое5сћ1есћ1 де5 апПкеп Иатепк ВгаШа ће\уаћП.21

'Еатипт^ 29 (?), уоп бКОК 1928, 219 5сћагГ5тт§ а1б 2\уеј тПетапдег уег-

к1ећ1е 1п5е1патеп егк1агх, ипд 2\^аг *'Еатроиу = т1а1. ЕзХгит, \Уоћ1 ги 1а1.

ех1гапеи$, %Х&\. т $е$1гипј ит§едеиге1, ипд 'Нс^ = Н, ка1. Езо. 1Јпк1аг 151

аћег, оћ дег Ка15ег тет б1аУ15сће одег готатвсће №тепГогтеп уегпнМећ.

"1т|<;, утјаос, 36, <Ие аптлке 1б5а, ћеи1е У1з; §е§епићег дег готатбсћеп, 5еИ дет 6.

Јћ. ће1е§1еп №тепГогт П$$а, \уо /- аиГ даб гот. Агглке1 гигискеећеп \упд

(бо МАУЕК I 175, 2\уе1Ге1пд бКОК 1950, 192, III 596), §т1 дјезег Ве1е§

\уоћ1 д<е 51аУ151ег1е Рогт шедег, \уекћ1 једосћ уоп дег ћеип§еп У1з шл Ап-

1аи1 аћ, \уоћеЈ даб ће1 Рогрћ. ги 1е5епде Љ дет аппкеп Иатеп паћег 5Т.ећ1,

\уаћгепд Угз д1е ап§е\уасћ5епе РгаровШоп V „т" аиГ^еЈбТ (бкок 1928,

232), у§»1. етлуа деп бидбегћ. О^ Уто%о$1 пећеп 1по§оз(, гит Р^ *1по%озЊ.

Мап ћаћ "1оаа Гиг уог§песћ15сћ, тк ЈАискбКЈћс аиГ дје Ап§аће Еусорћгопб

А1ех. 219, аисћ сНе 1пбе1 Еевћоб ћаће етб! 5о ј>еће1Веп (у§1. бкок 1950,

192), \%\. аћег §песћ. ћот. 1а(а)а, ш(а)т| „01екћкек, §1е1сће5 КссћГ,

1аааава1 ће1 Невусћшб „1обеп, 51сћ ги1о5еп 1а55еп" (РК15К I 738), а1бо

У1е11е1сћ1 а1б бупопут ги кХт|ро\)Х1а аиГдЈе §песћ15сће Ко1оп15аг1оп 1П дег

Адпа ги ћегјећеп.

Катаг)трсРсуц> 29; \уепп таИ бкок 1927, 163; 1928, 218 Г. ш Катау уреВеусо

ги уегћеббегп, дапп а1б Уег5сћте1гип§ уоп 2\уе1 1п5е1патеп, дегеп дег ћт-

1еге Сгеоет ги 1ебеп ипд т11 е1пет ТеП дев Ои§1 оток ги ЈдеппПгЈегеп

\уаге, даб 50 ће1В1, ипд дег уогдеге Катау тИ СоШпит / Тисопит дег 1а1.

1Јгкипдеп §1е1сћги5е12еп, ћеи1е б1ау. Ткоп / Кип, ет ОогГ аиГ дег 1п5е1

Рабтап; дсг ег51§епапп1е Кате 151 §и! 51аУ15сћ, %геоеш>, Оеп. -епе (ет

л-б1атт), ћјег 1П дег ВедеиШп§ „КНрре(пћапк), Рч1ГГ' (у§1. бСШЈТ2 1957,

28; -со пасћ бКОК 1928, 228 аиб дет Т>а\хч Сгеоепи); дег 1е1г1еге 151 ип-

дигсћ51сћп§ ипд еб ћ1е1ћ4 ипк1аг, оћ 5е1п ти1таВНсћег (ипд једепГаНб уег-

догћепег) Ве1е§ ће1 Рогрћуго{*еппе1о5 51аУ15сће одег готапјксће Аиббрга-

сће \У1едег§Љг.

20 Ејп 1п5с1сћеп ђеј Каеиха ћеЈВ! бИра, пасћ бкок 1950, 232 те1арћоп5сћ аиб 1а1. Шра

„ОћгГе1§е", \^а5 шепЈе ићеггеив!.

21 ОЈезе ^еза« <1е5 РапвЈпиб 151 Ш11 МогаусбИс <Јег Врах^со с!е5 Ра1аипи5 уогхигјећеп,

\уаћгеп<1 Вартцт Јег Ггићегеп Аивваћеп кеЈпе ^УеП тећг ћаћеп капп: јеЈепГа115 Пее! ћјег 1го1г 8кок

а.а.О. шеЈег <1Је пеиепесћ15сће ^1ци1<1ате1а1ће5е посћ ет пеи51окауЈ5сћег ^окаиу аиГ -и уог.
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К(кер, тб 36 = *Кђ/сђг > абегћ. Какп> (РР 388), дЈззЈтШегте ИеђепГогт уоп

*Кп>кЂг (азегћ. Лок. Књкге, Адј. кпкпзкГ 2б 586) > Кгкаг, Оеп. -кга ћеј

о*еп Иаеизапег бсћппзгеИегп дез 16-18. Јћ. (\%\. бкок 1950, 203; II 203).22

Оаз з1ау. МазкиНпит, игзрг. *Кђг1сђгђ, згећг ћеј Рогрћуго§еппе1оз деп го-

татзсћеп Натепшгтеп г\ Коиркра (36) ипс! та Кобркоира (30) §е-

^епићег, ипд §ећ1 гизаттеп тН Љпеп аиг" 1аг. Согсига гигиск, даб зетег-

бекб деп уоггбппбсћеп №теп дег 1пбе1 Кбркира шЛзеШ.23 Аиб Согсига

тН уеп. и > ји ипд дег 018зПпПаНоп г — г > г — I Иа1. Сигго1а, дагаиб сИе

тодегпе кгоа1. Рогт Когси1а (бкок 1.сс).

ЛаотоВоу, тб 36 = 1аз1оуо, \лНе дег Ште аисћ ћеи1е 1аи1е1. Аиб уогз1. Лабеота

/ Лабеотоу бшрћ Вух., ићег да1таШгот. 1аз1а (т деп Иадизапег 1Јгкипдеп

деб 13-14. Јћ.б ће1е§г), даб уоп деп б1ауеп а1б Шг ^шп Шг „бсћ\уа1ће", бкг. 1аз-

ш аигј§еГаВ1 ипд пасћ дет ргодикНуеп Тур Козо^о (ро1је) „Атзе1Ге1д" ит§ећП-

де1 \уигде, \Уоће1 тпеп уог деп Аи§еп аисћ даз зупопуте 1а5(оу-гса зсћшећ1е;

Кеипит Мег ги 05(п>о „1пбе1", у§1. бкок 1950, 222 и. о. 2.4.

[ЛоирВрисатоу 29 готагПзсћ, з1ау. Уг^аЈа.]

МаХо^еатаг, тб 36 \^оћ1 *МаХо^ерт^1 ги 1ебеп, д.ћ. дје ЕЈгшоћпег уоп Ма1о

Јегего (аИег: *Огего1), \т >Уе8Ие11 уоп М1је1. Оћепезш етег гопПзсћеп

б1ед1ип§ ипд даб ГгићтИ1е1аПегНсће К1оз1ег дег Вепедјкипег \уе1зеп дагаиГ

ћт, даВ аисћ ги Рогрћуго^еппеШз' 2еП ећеп доП д1е шсћН§зге б1ед1ип§

дјезег 1пбе1 1а§.

[МеХетб, та 30, д1е зраЧеге МеШа (15. Јћ.), Иа1. МекЈа, з1ау. Мо1а(; дет коп-

зитНтзсћеп Ве1е§ Пе^! дЈе да1таНбсћ-готап1бсће НатепГогт ги^гипде.]

[МеХега ђ 36 {Нћ1 гПсћ1 сИе з1ау1зсће НатепГогш М1је1 (гит Акгеп! б. Еома

19935, 214), бопдегп сИе Шг ги{П"ипдеНе§епде аНда1таНзсће \У1едег; у§1.

аћег МаА.о^еата1. 1т АИеПит ћјеб сИе 1пбе1 МеАлтп., §1е1сћ\\Не МаПа, аиГ

даз зшћ ГгеШсћ д1е Етаћпип§ ш дег Ароб1е1§езсћ1сћ1е ћег1ећ1.]

ГОишра, та 29 готагПбсћ, б1ау. Озог.]

П1^ог>х 29 = РксиН (еуепгиеН *Пт^оих = РсиИ), 1П деп Ве1е§еп аиб дет 15-16.

Јћ. РГдић, Рсисћ, аћег 1689 2исћ, аисћ ћеи1е Спћ, е1п Пигпате аиГ дет

Ои§1 О1ок, т11 дет Рогрћуго§еппе10б д1ебе §апге 1пбе1 ћехејсћпе!. ОигЛе

т11 бкг. Ресић „Ресб т 1Јп8агп" ги реа „ћаскеп, ћгахеп, ћгеппеп" /ибат-

тепћап§еп (бо бКОК 1915, 666; апдегб 1950, 115, 124), у%\. аисћ деп ОК

Ресиј 1П Вобп1еп; уегтиНЈсћ *рЂС1-/рес1-ихЂ „Вгеппоћг, ћгеппоћгј^", \уаб

даз аисћ 1оро§гарћ1бсћ ћедеиге! ћаћеп та§, одег еЈп Рпапгеппате, ећуа

„ћгеппепдеб 1Јпкгаи1", ГаИб даб Н1п1ег§Нед ги ашбб. и$г>, 1И. изтз „В1б1е1".

22 Оег ггеЈНсћ беп а^егћ. Ве1е§ Какп> П1сћ( кепп( ипс! -I- ђеј Рофћугобеппе105 а1з

Л^једегеаће уоп б1ау. /■ егк1аП. 2ит 1*аи(Нсћеп у^!. и. 4.1.1.

23 Ођ деп аппксп ^атеп Јје епесћјвсћеп Ко1оп15(еп вевеп Апгапв Јеб 4. уогсћг. Јћ.5 уоп

КогГи ћег ОћеЛгиееп, дег ебспГаПб Керкира / Кбркира ћЈеВ, ос!ег ев 5Јсћ ћјег \ујс ЈоЛ ит

ипаоћатзд^е ВепеппипБеп НапсЈеН, пасћ Мауек II 62 тТ. јПупвсћ ги \А%. *кУегко- „Е1сће", Б1е1ђ(

оГГеп; с!а Ак Ко1опЈе уоп деп Оопегп аиб Кпјдоб Бе@гипде( \уигде, дегеп Ме(горо1е аиГ еЈпег

На1ђ1П5е1, ећеп шје дЈе пеие 5(ад(, д1е ћеи(. Когби1а, ј(а1. Сигго1а, {>е1е{>еп \^аг (у§1. бкок 1950,

200), \упгде јсћ ат Не05(еп ете геЈп бпесћјвсће Вегејсћпип^ аппећтеп, *кегк°га- „Егдгипее" ги

керко«; < *кег-кг-оз „бсћтеапг" (уј1. Рр15К I 830 Г.).
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Оаб бсћ\уапкеп т дег УогдегбПће §т§е аиГ даб №ђепетапдег 2\уе1ег 1т-

регаНуГогтеп уоп *рекИ гигиск, акб1. ркС1 пеђеп рес1.2л

[Пирбтцш 29 \Уоћ1 сИе ћеит. 1пбе1 РгетисЈа, типдагШсћ РагтпЛа; даб

Уегћакгпб с1ег ћеић§еп №тепГогтеп гит копбгапНгНбсћеп Ве1е§ ћктг

ипк1аг, ^егсћ^ше сће Е1уто1о§1е деб Катепб, \%\. бкок 1928, 218. Једеп-

Га11б каит бкмбсћ.]

Еслрсо 29 (?) еп1\уе<Јег б1ау. *5еЊа > ћеиге 5!(1)оа, ос!ег гот., \§\. ка1. 5е1^а.

Аиб \дХ. зИуо „\-Уа1д". У%1. бКОК 1928, 218.

Екерба 29, бо аисћ 1203: БкеМа; сће ће1деп Ве1е§е кбппеп бо\уоћ1 б1ау. *5кха"а

> ћеите, тП сак. аг < 5кага"а, а1б аисћ готагпбсћ *5кзгДа < уоггбт.

^зкагЈа- „б1еПе, К1иГГ \У1едег§ећеп; у§1. МАУЕК 1931/32, 27-30; 1Х)МА

1991ђ, 313 ипс! с!еп Го^епдеп Иатеп.

Екфбаккгоа (у.1. Хкђрбакгааа) 29, \У1едег т 2\уе1 №теп ги 1еПеп. Оег 1е1г-

1еге, Кшаа, 151 ает апНкеп (Ж Сгзза §1е1сћ, <Јег сће гопПбсће б1ед1ип§ аиГ

сЈег 1пбе1 Ра§ ћегеЈсћлеге, ипс! <Јег егбгеге, Хкфба, ђег1ећ1 51сћ аиГ ет 1п5е1-

сћеп т сЈег Маће, с1а5 аисћ ћеШе ^кгАа, сакаујбсћ §кага"а ћеШ1. Аисћ сћебег

Иате у/кд уогб1аУ1бсћ бет, тИ с1ет уогап§ећепдеп игбргип§бјНе1сћ, је-

аосћ бсћетт ћ1ег -ф- / -Г|р- <Је5 копбгапНшбсћеп Ве1е§б ећег б!ау. /■ а1б ете

готагпбсће 1.аи1бециеп2 \У1едег2и§ећеп; да§е§еп 51еШ К1оаа тИ ает ђе-

\уаћг1еп к \от / ете да1та11бсћ-готагпбсће 1.аи1ип§ даг (бкок 1950, 69),

^аћгепд 1т б1аујбсћеп Мипд пиг ет пниеЊагег КеПех (Је5 аппкеп Катепб

ГогПеђг, сће АдјекНуђПдип§ Сазка < ^См-мка.25

Хсоара, га 36, гб Фара Нмд. §1е1сћ, ођ\уоћ1 дег Кедакхог сЈез КарПе15 бје Гиг

2\уе1 уег8сћ1едепе 1пзе1 ћаћ, пиг 151 д1е 1е1г1еге №тепГогт готатбсћ, ипд

д1е егбгеге Јпћ! з1ау. Шаг \\аедег (псћП§ бКОК 1928, 231 Г., дег аисћ деп

пПах. Ве1е§ Рага зме (Оиаго апГићгг), тН дег бићзТиНоп XV- Гиг /- те т

абегђ. ЊШр < Ф1Аллло<; (у§1. бКОК I 697), ује11ејсћ1 аисћ 1П 5идз1. 5У/-

1а, 5уИо „бејде" < *хуИо < ћ./Ио „Радеп, ОгаћГ (бСНИАММ 1997, 143; гиг

Ра1а1аН5аиоп \$\. зхчзшН < хуШаН, с\>ИеН < куИеИ, гчегда < зуегЈа).

Уоггоггшсћ Фаро«; (аисћ 1т Кар. 30 котт! д1ебе к1абб15сће НатепГогт

уог) 181, пасћ е1пег апикеп ОђегНеГегипд, аиб дет Иатеп дег а§шбсћеп 1п-

бе1 Парос; еп1б1апдеп, \уоуоп Ко1опЈб1еп катеп, д!е ћ1ег 1т Јаћге 385/4

ете бгад! ^ецгипдегеп, у§1. Мауек I, 267.

24 Ађги1сћпсп битС 1955: ""АтбСочхо^, е1\уа „ап В1гпеп гскћ". АибГићгНсћ ћаће 1сћ сћебсп

Матеп јп тетет УоПга^ ап „бкокз е(уто1о§1зсћет ТгеГГсп" ће1гасћ(е1, даз 1т Коуетћег 1990 т

2лдм 8(а((Гап<1; оћшоћ! гссћгсЈПј; еебапЈ^ ипд гит Огиск ап§епоттеп, $Јпо! сће Ве1(гаве с!ег

ТеПпсћтег аи$ Вс1ј>гас1 1т 5атте1ћапс1 Јсг Таципу пкћ( сгбсћјепеп.

25 Иасћ б^мшоу«; 1986, 62 Сазка. Ојеве Ропп аиГ С-, сће т Јег доЛЈ^еп Мипс1аг( пћПсћ 15(,

1П Јег јесЈез 8кг. с а1в с ипд .V а1б л аиб^ебргосћеп шјгд, \^иг<1с а1б „Сакау18ти5" ћеипејћ илд дигсћ

бсћпГ15ргасћНсће Сахка егбе(2(; да аћег гиг 2е1( с1ег 51аУ15сћеп ЕЈп\уапс1сгип5 ет к уог с1еп уогдегеп

Уока1еп ги с, пасћ с1сг 50§. 2\уе1(еп Ра1а(аћ5а(10П, ипЈ шсћ( ги с пасћ <1ег егб(еп \уигс1е (г.В. смап, I

се$ањ < сае$аг). НејЈ( ћЈсг е1п Ра11 сЈег Нурсгкоггек(10п уог, \ује с(\уа Јп Ие\ч<1апе б(а(( №уцапе,

<1ет Катеп еЈпеб ОогГез аиГдег 1пбе1 Рабтап, с1ег аиГ ет топа$1егшт Запс/е ИеУ1апе гигиск{>ећ(;

сће ат(ћсће Рогт 15( еЈпег Га1бсћеп „бизкаушегип^" егКбргип^еп, сћс Јеп Иатеп аиГ уц/с?/1 ћего^;

ипс! 1п бетет -ј- с!еп бакаујзсћеп КсПех Јег Огирре ој егкапп(е (у§1. 5кок 1950, 134 Г).
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2.5. НусЈгопута (Р1иВпатеп)

ВгоХас; (е!<; тбу лотацбу В.) 33 = б1ау. У1$1а; \уепп сЈег етћејтлбсћеп ОћегНеГе-

гип§ ептоттеп, сЈапп а1б Епппегип^ аиз с1ег аћеп Не1та1 гит зег-

ћ1зсћ-кгоаНбсћеп бргасћ§ит, §ећ6п§. Оег Р1иВпате §ећ1 ћекаппШсћ аиГ

уогб1. Упш1а гигиск. У§1. и. 4.2.2.5.

[Вбуа з. иптег гЈеп Каб1е11патеп.]

2ах^оица 33, ет апгЈегег ЈЧате сЈег Вбуа = Випа, аћпНсћ \\че сИе §1е1сћпатцЈе

Виг§ аисћ ХА.обц МеВ (у§1. УГШ II 61, А. 21 1)? — осЈег аиз етег итбсћгеЈ-

ћепсЈеп Веге1сћпип§ *2аИ1итзка гека аћбггаћјегт., сИе 81сћ ат ећеб1еп аиГ

1^егегуа ћего§еп ћаћеп кагт?

2гут1Уа, тј 30 з. ипт.ег сЈеп Саипатеп 2.3.2.

Кринк;, б 40 (?) ће21ећ1 81сћ аиГ сЈеп Р1иВ Кгејбсћ ипсЈ зо11 сПе бопб1 ипће1е§т.е

б1ау. Рогт *Кп5к \^јесЈег§ећеп, ше гшзсћеп сЈег зраЧапНкеп Спзга, Сгезха

(\уоћ1 пт С- ги 1езеп) ипсЈ сЈеп ћеиН§еп ип§. Кбгбз, гит. Спз(и1) уегтшКе1-

те (К155 358, бСНКАММ 1981, 279 Г.); јесЈосћ ћеасћт.е тап сЈеп тсћтра1ат.а-

1еп б1аттаиз1аи1 -оос; §е§епићег сЈег МесЈег§аће уоп з1ау. -ш> ш

Морлату;, Т1цт)от|5. Ма§ (Не 1ЧатепГогт аисћ з1аУ1зсћ зет, ћа1 зје тИ сЈеп

бегћеп ипсЈ сЈеп Кгоатеп каит е1\уаз ги Шп.

Морт|от|<;, б 40, \^е§еп -о- = з1. Мопзк „МЈегезсћ" < Уогб1. Мар1о(о<;), Магта;

ип§. Магоз аиб сЈет б1аУ15сћеп, гит. Мигез \^оћ1 аиз сЈет 1Јп§аг1бсћеп, у§1.

К155 408, бснаАММ 1981, 295 ГГ., \уо аисћ гиг Егуто1о§1е сЈеб апНкеп

ПиВпатепб.

'Орбутих; (лотацод) 30, ги гот. (И)агеп1а, б.о. 2.3.1, ап сЈеп зупзсћеп РП"Ј

'Орбуттц; ап§е1ећп1? ОсЈег, \^епп бр- = \г-, \У1е ш 'Орц6<; = Упп, Не§1 сНе

б1аУ1зсће Вегејсћпити* *у(г>)гр(Чј1> „сЈег Ш1гће1псЈе" 2и§гип<Је? Шепп *Кћ-

ги1ја а1б ете — рћопеНбсће осЈег тофћо1о§1бсће — Аћ\уапсЈ1ип§ уоп

*Уг>гиса < *Укго1ја апгибећеп 1б1 (у§1. ги Вероб^Аш и. 2.6), капп ез зкћ

ит сЈеп аНеп Иатеп сЈез гесћ1еп №гег.уа-2иПизбеб ТгећЈгат осЈег ТтаНта

ћапсЈе1п, ап сЈеббеп Нпкет 1ЈГег пп 13-15. Јћ. ет Оаи §е1е§еп ги бет

бсћетт, сЈег УгиЏа (Уги^Игга, Угија) МеВ (М151С 1996, 26 Г.).

ЕаВа, б 42 (тоО ХаВа лотацоО) = 5а\а „бауе". А^езеп сЈеб а-б1аттеб, Не§1

ћ1ег те б1аУ181еПе Рогт сЈез Р1иВпатепб уог, \У1е б1е т 1а1е1тбсћеп риеИеп

зсћоп бе11 сЈет 9. Јћ. ће1е§1 1б1 (ВЕ21.АЈ 1961, 171 ГГ.); \т АНеггит \уаг еб

ејп о-б1атт, §песћ. Еаош«;, Гаос;, 1а(. 8ауи8, Ве1е§е ће1 ВЕ2ЕАЈ 1.с,

бснКАММ 1981, 347 ГГ.; сЈег апНке РНМ ћа4 бо\^оћ1 „аНеигораЧбсће" а1б На-

тзсће Апк1ап§е, \%\. ејпегбе11б Ггг. 1а бауе, ет КећепПиВ аег Оагопе, ипсЈ

гаћћејсће Аћ1е11ип§еп \У1е 5ауо, -ота, бауапа, апсЈегегбе11б 2\уе1 РШббе

5аш т КиВ1ап6, \^оћ1 ги Оббе1. за\у „бсћ\уагг", аНап. *5уауа-. Ете 1гат-

бсће НегкипГх сЈеб бе11 бег Ка1бегге11 ћегеи^еп НусЈгопутб 131 П1сћ1 аиз§е-

зсћ1оббеп, сЈа сНе егз1еп Вешоћпег сЈеб бауа1а1б, ше ше Оезсћ1сћ1е кеппт, ше

Нап1бсћеп б1§уппег \уагеп (НегосЈо! V 9), јесЈосћ зсћејт сЈег кигге Уока1

аег уогб1аУ1бсћеп НатепГогт (у§1. ћебопсЈегб 5оуил 1п етет Уегб сЈеб С1аи-

сЈјап) ећег 2и§ипб1еп сЈег „Шупбсћеп" Е1уто1о§1е Тотавсћекз ги зргесћеп,

ги 1сЈ§. *5ои- „ргеззеп, ГНеВеп 1а8беп; баЛ" (1т 1гап1бсћеп ћаЧ1е б1сћ аиб

с!ет 1сЈ§. *ј- ет *Н- ег§ећеп). У§1. пећеп Вег1ај, бсћгатт а.а.О. аисћ УА5
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МЕК 1923, 168, ОКЖЕ^МА^ II 101 Г., МАУЕК I, 297, бКОК III 208. 01е

$1ауј$сће Рогт \уе1$1 аћег етеп 1ап§еп а аиГ, аа$ уег$сћ1еЈепШсћ егк1аг1

^Но" (у§1. сЈаги ћебопЈегб бсћгатт а.а.О.); е$ 1аВ1 $1сћ т. Е. аиГ ете (Јт-

аеи1ип§ аез Иатеп^ 1т Мипс1е 0"ег $1сћ ит сНе 2еПеп\уепс1е ап с!ег пПМегеп

Оопаи гпеаег§е1а5$епеп багтагеп гигискГићгеп, \уоГиг ћевопЈегб ше $јсћ

\уоћ1 аиГ ше бауе ћег^ећепЈе 1а1е1ги$сће Вепеппип§ Ациа М#га ће1 Јога"а-

пе$ (ОеНса 1Л1 268, ас! А.О. 455) ги бргесћеп $сћет1, аепп Јогдапе$

$1атт1е аиб ает игИегеп Оопаи§ећ1е1 ипа" ипаћћап§1§ Јауоп, оћ ег $етег

Аћ$1аттип§ пасћ ет Оо1е оО"ег ет А1апе \уаг, аигЛе §е\У1$$е Кеп1ш$$е 1т

багта115сћ-А1ап15сћеп ћевеббеп ћаћеп.

Т1цт|<гп<;, б 40 = \уоћ1 б1ау. 7ђ/лш> > бкг. ТатИ „Тетебсћ"; 0"ег РПМ 151 УОГ51аУ1-

бсћеп 1Јг5ргип§5, 1т АНегшт аи$$сћПеВПсћ тИ -д- ће1е§1: Тфшц,

ТгВшкос;, ЋбШа, 50 ааВ тап Гиг аа$ гит егб1еп Ма1 ће1 Рогрћ. уогкот-

тепае -т- ше б1ауј$1егигцЈ уегап1\уоНПсћ тасћг; аа аћег ет бсћ\уапкеп

2\У15сћеп д ипс! т т аег Ну^гопуипе сће$е$ Каите$ $сћоп ги уог$1аУ1$сћег

2еП ћегеи§1 ј$1 (Варуос; / Маруос, ћеј б1гаћо), кбппеп сИе б1ауеп ће1 јћгег

Е1П\уапс1егип8 аисћ ете $сћгШПсћ тсћ! ићегПеГеЛе №тепГогт тП -т-

уоп с1еп Вос1еп51апаЧ§еп §ећбП ћаћеп. 1п сПебет Ра11 ћгаисћ! тап ше коп-

51апНп15сће Рогт шсћ! ипћешпд! а1б 51аУ15сћ ги ћеиЛеПеп, аћег пП1

Кискбкћ! аиГ Морлолс, \упс1 $1е е$ Јосћ $ет. У§1. К185 408, бСН&АММ

1981, 376 ГГ.

Тис^а, Т1 40: Оег Ве1е§ ћегјећ! $1сћ $1сћег аиГ сПе Тће1В, еп1$рпсћ1 аћег \уе§еп

-тс^- \уес1ег с1ег $1ауј$сћеп ^атепГопп Ћза, посћ с1еп аи$ јћг ћегуогЈ>е§ап§е-

пеп ип§. Ћзга, гит. Ћза, ипс! 1аВ1 $1сћ аисћ тсћ! аи$ аеп Уог$1аУ15сћеп Ве-

1е§еп ае5 №теп5 егкШгеп: Тшоос,, Тшоос,, Тта, Ггићег аисћ Павш(о)о<;,

РаШззиз, ће1 Рп$ко5 Тгуас,, тП ећепГаНб ипк1агет У§1. КЈбб 643,

бСНКАММ 379 ГГ, ћејс1е тП и%.

Тоитц<;, <б> 40 пјсћ! хи 1с1еп1ЈГ121егеп, ује11е1сћ1 кејп еЈ§еп1Псћег Р1иВпате,

бопаегп аег ип§. ВегеЈсћпип^ аег б!ауеп 1о1 < б1ау. *Ш- < кеП. оО"ег Шуг.

*1ои1а- / 1аи1а- „Уо1к" §1еЈсћ, <Ие иг5ргип§Нсћ аиГ сПе УОГ51ауЈ5сћеп ЕЈп§е-

ћогепеп Раппотепб ћегосЈеп \уаг (у§1. јип§51 ЕОМА 1993ћ, 213); 1П шебет

Ра11 \уоћ1 аиГ е1пег ип§. 1Јт5сћге1ћип§, е1\уа *Т6(/о1уат „а"ег 51аУ15сће

б!гот" ћегићепо".

2.6. Оггхпатеп

[АХВо1)уоу готашбсћ, $1ау. 1аМп.]

[АупВаресо«; (ттј<;), Аутлвар1У, тг|У 30, §песћ15сћ-готап15сћ, $1ау. Ваг.]

[АрВгЈ, г| 29 готапјбсћ, $1ау. Кад.]

['АолаХаОоу, тб 29 §песћј$сћ, $1ау. 5р1е1Ђ > 5р1Н, 5р1је(.]

[ВскХа, та 29 готап1$сћ, $1ауј$сћ Кгк.]

ВеХсурабоу, тб 31, у.1. ВеХаурабоу Р, ћеи1е Вш^гаа" ап аег кгоаП$сћеп Ки$1е;

ВеХеурабоу 32 ($о Могаус$Јк, а"1е Напд^сћгЈЛеп §ећеп ВеХаурабоу Р,

ВеХбурабоу В), ћеШе Ве1§гаа ($егћ. Вео^гаа^) ап 0"ег Мипаип^ аег бауе 1П

сће Оопаи,26 сПе$е1ће б1ас!1 \ујгс1 аисћ 1т Кар. 40 а1$ ђ ВеХеураба (Оеп.

26 \асћ ииЕ 1985, 41 ђсгјећс 51сћ аисћ сЈЈеаег Ве1ее аиГ Аеп кгоаПбсћеп В'\оџаД; уц1. и. 5.3.1.
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ттјд Ве^еурабас,) ипсј јш 42 а1б тб ВеХеураба, у.1. ВеХаурабоу еп^аћпг.

1Јг51. 2и5аттеп5е12ип§, \уо 51сћ ааб асЈј. *де1г \уоћ1 аиГ 51етегпе осЈег уег-

риШе Маиег сЈег Виг§ ћегјећс, у§1. бкг. дуеН §гаЈ, куеИ Л\оп а1б

хсћтискепаеб Ве1\УоП т Уо1к5НесЈегп. ОЈе ВегекћгшгпЈ 151 §етет51а-

У15сћ, у§1. аги55. Ве1Ђ^огоа"Ђ, 1бсћесћ. ВеЊНгаа", ро1. В\а1о%агА, т

Китатеп Ва^ага" (ЕббЈа 2, 78 Г.). 2ит ВтсЈеУока1 у§1. и. 4.2.2.

ВеХ1т^1У, тб 3 1 (ВеАлт^е1У V) ВеНсе; бкок гитт! ћ1ег Ога2151егип§ етеб ^ок.

5§. V* Ве1ш сЈигсћ -V ап, е5 капп 81сћ аћег аисћ ит сИе ^епаие МесЈег^аће

етеб Иот.-Акк. Р1. *ВеНсе ћапсЈе1п, у§1. ћеШе с1еп ВШсе Г. Р1. т 51а-

уошеп, т Вобшеп ипсЈ т Оа1таПеп ће1 бјћетк. ОсЈег *ВеИсш, у§1. Јеп

ро1п. О^ ВГеИсгпа / В1еИс2пе (К05РОШ 1976, 121). 21 бо§аг ет Ап1аи1 V-

151 шсћ1 аи5Ј;е5сћ1о55еп, ап§с51сћ15 уоп б1оуак. УеНспа (Ш. 151).

ВероиХлла, тб 36 = У^гиГа, ћеисе Уги1је Р1. г\У15сћеп Огшб ипс! Макагбка, каит

Вге1а < Уге1а, 1го1г ТЧоуакоуЈс, сЈет бКОК (1928, 230, А.1) ипс! јип§51 С1К-

КОУ1С (1998, 16) Го^еп; у§1. ше ттеПас. Ве1е§е Уги11ат 1185, ВгоШа

1277, УтЛка 1290, 1)го11а 1303 (бКОК 1921, 158 ГГ.; С1ККОУ1С 1.с). 2и

\ги1ја а!б а11§ететег ВегеЈсћпипе Гиг ОиеНе ап сЈег Меегебкибсе у§1.

бсгштг 1957, 68, ипсЈ гиг 1ћгег \\Чес1ег§аће ћеј Рогрћуго§еппе1о5 јепе сЈеб

з1ау. №теп5 етег Отерг-бсћ^еПе 1т Кар. 9 Вероит^т), а1к „ррааиа

^ероО" псћП§ ^есЈеисе! = агибб. Уђгжц < *УЂгдГЂЈЂ.и

[Воуо, тб (каотроу), аисћ тсотаибс, 33, \уе§еп -о- готагибсћ, т бетег 51аУ151ег-

1еп Рогт 1аи1е1 сЈег РП^Ј Випа, \уаћгепс1 сНе 1т 14-15. Јћ. тећгта1б етаћпсе

Виг§ В1а§ај ћЈеВ, ги б1ау. *до1§Ђ-ЈЂ „§и1", \уа5 ше уоп Рогрћуго§еппе1о5

5е1ћ51 ап§е§ећепе ВеаеиШп§ сЈег готашбсћеп №теп „каХбу": 1а(. допа Г.

шеаег^ћх (\%\. Ј1КЕСЕК I 236, 293; 01ШС 1978, 210, С1ККОУ1С 1998, 13).]

ГаХо1>цат|У1К, тб 33: 01е ићегПеГеПе ИатепГогт 151 оГГегшсћШсћ уегсЈогћеп;

ше е1пГасћ51е Уегће55егип§ ће51ећ1 аапп, 51аи сЈет 2\уе11еп а ет к ги 1е-

5еп, а1бО *ГаХо\)цлт1Уи = Со1доШј (ги -к Гиг -ј(ћ) 5. 3.4-5; гит Ргоћ1ет

сЈег Иа5а1е 4. 1.7). 29 Неи1е СоШдтас, ет ОогГат бис1гапс1 уоп Ророуо Ро1-

је. Еб 151 1285 а1б СоШпег, 1413 а1б Со1идтас ће1е§1 (Б1К1С 1978, 189).

1п сЈег Иаће ћеГтае! 51сћ Јаб аће К.1об1ег 2ауа1а ипа пбгсЈПсћ аез ОогГеб ег-

ћећ1 51сћ сЈег Вег§ КНбига ти е1пег ВигцгиЈпе, ше уоп 01>Ј1С ор. си. 207 а1х

ше 1444 етаћпте РебШп^ Ророубкј т Ророуо ро1је (РороНозИ УророНи)

1с1епНГ121ег1 л^1ГсЈ. 1Јпаћћап818 уоп сЈег ћ1ег уог8е5сћ1а§епеп Катеп§1е1-

сћип§ 151 С1ККОУ1С аи5 ћ151ог15сћ-§ео8гарћ15сћеп СгипсЈеп §епе1§1, ГаХои-

цаг|У1К ећеп ћЈег ги зисћеп (1998, 18 Г.).30 0\е Виг§ 5сће1п1 е1пеп Ше^

коп1гоПег1 ги ћаћеп, сЈег ће1 б1апо ше Кибсе епе1сћ1. Бет аиГ шебе \^е15е

27 1п (Цезет Ра11 Ј5( Јег ОИ ВИИапе ћеј Ођгоуас (1М) уег81е1сћђаг, Јег иђег *ђШ5<иикв аиГ

*ВШ5по I ВШ$па < *ВеИспо / -а гигиск^ећеп капп, јсЈосћ Ие^еп т1г акегс Ве1еее пкћ( уог.

28 1б( ћјег Јаз 5иГПх -иГа тсћ( е(ша аиГ еЈпе 5опЈсгеп(\у1ск1ип8 Је55с1ђсп раг(1С1р1а1еп -оГ-а

гигискгиГићгеп? т Оа1та(Јеп ор1ј{ < орИ бкок II 533.

29 ОЈег ГаХ.ог>цт1Т|У1у1, уц1. Вауфарс!« = Ваширп Ое сегјт. II 398, АкоиХеуга Аципеха

(бкок 1928, 224); оЈег *ГаХ.оицлт|У1ак = Со1ођтнхк, 5.и.?

30 МЈ( Јег уоп т1г стј§е Јаћге гиуог Уог§е5сћ1ацепсп [ЈеШЈПгЈсгипЈ; тј( Оо1иђ1псЈ (1.ома

1992/93, 122) $сћет( ег пјсћ! \ег(гаи( §е\уе5еп ги 5ет.
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егбсћ1оббепеп ОНбпатеп Не§е с1аб АајекНу *%о1доШјЂ „Таиђеп-" > гибз.

%о1иоШј, бкг. %о1иомј1 2и§гипс1е (гит Тур 8. 1.0МА 1997, 16 ([.), еуешиеП

сЈигсћ с1аб бекипсШгзиГПх -м/сђ епуеИегс, 1т МабсиНпит хи %гаА\ гиг 1Јт-

ћЈ1с1ип§ -ЂхкЂ > -ђсђ у§1. ег\уа Уг^огас < *УгИ-§ог5к, хи Согзка (гира); зје

§1П§ уот 1,окаНу *Уг%огзсе > Уг^огси аиб. 1Јп§1аићНсћ бКОК (1927, 166;

1928, 233), с!ег уоп етег 1а(. Зсћге1ћип§ а С1итаШ с(ах(гит) аиз§ећ1, шк1

ше Виг§ тП с1ег ћеШ. ОНзсћаН С1итте т Ророуо ро1је МепНГшеН (пћп-

§епб \У1гс1 сНебег ОК кете аНе ипс! рптаге Рга§ип§ зет). УегГећИ 151 аисћ

с1ег Уогбсћ1а§ Б. А1еп<5б *Со1ок\т\па > С\ит\па ги 1ебеп, с1ег уоп К.

КаНбк; тН Кесћ1 кгШб1еН \уигае.31

Грабетац тб 35, л^оћ! *Грабет^1 = СгаЉа (1.ок.) ги 1ебеп; с1а ^гппђсђ сНе ићП-

сће Вегејсћпипе Гиг „Виг§" ипс! ет бећг ћаиП§ег ОИ 181, тиВ тап г\У1-

бсћеп тећгегеп Ј_окаН1аЧеп сНебеб Иатепб \уаћ1еп, сНе аиГ с!ет Вос1еп с1ег

ећетаН§еп Оик1ја ћебе^пеп. Мап капп С1ККОУ1С (1998, 22) гибНттеп,

с1аВ ће1 сНебег басћ1а§е ет Васћ гт Оећ1е1 уоп Огћ1је — шрата СггриН

с1еб РГаГГеп уоп Оос1еа — ипбеге ћебопс1еге АиГтегкбаткеН уегшеШ, с1ег т

с1ег егб1еп НаШе с!еб 14. Јћ.б а1б Ро(ос а"е Сгапесе, ЈЈиишз ци\ \епИ Ае Сга-

Лас егоаћп! 181, ет №те, с1ег етег Виг§ §ес!асћ1е, сНе бсћет* (1ата1б бсћоп

с1ег Уег§ап§епћеП ап§ећбП ги ћаћеп.

[Лекатера, та 29 готагпбсћ, б1ау. Кош, у§1. и. ги Катера.]

Деаутјк, тб 32 У1еИе1сћ1 Оезтк ос!ег, гшг -тук Гиг -ии (\%\. и. 3.5), Иехтј „сНе

гесћге, ат гесћгеп Шег етеб Р1иббеб етсћтехе Виг§". У§1. ше Ребшп{» Иез-

па, сНе бЈсћ т с1ег гууеНеп НаШе с!еб 14. Јћ.б ће1т БогГ Безпе, ат гесћТеп

ТЈГег с!еб ^егегуа-Оећаз ћеГапа" (М1§1б 1996, 148, 158).32 Ос1ег зраЧеге,

с1игсћ АизГаИ с1ег зсћ\уасћеп На1ћуока1е еШзсапаепе х^аигГогт уоп

Деотткоу = ОђзЊпИсђ > Омтк? УогаизјЈезеШ, с1аВ <1аб Каз1е11 1г§епс1\уо

ит сНе Огепге г\У18сћеп Возшеп ипс! с!ет ићп§еп беплеп 1а§, ипс! уегзе-

ћепШсћ т сНе ће1с1еп Уегге1сћп1ббе е1п§е1га§еп \уигс!е.33 Бег ^а§е пасћ

еп1бргасће Љб БогГ Оа§1апзко оеГ Уагеб (хиг Аћ§геп2ип§ с1еб с1атаП§еп

Вобшеп §е§еп бегћ1еп б. СтК0У1С 1998, 23 ГГ.), Јеббеп Кате, типс1аПНсћ

аисћ Оаћсапзко аиб§ебргосћеп (бЕ2ћ Х^Ш/1928, 342; 366; 372), аиГ

*а"Ђ5сг>т>5ко гигиск§ећ1 ипс! с1еп е1П21§еп т1г ћекапШеп Ра11 Јез соропут1-

бсћеп бгаттеб Ађзсш- аиГ аћбегћјбсћет ВосЈеп с1агб1е1П, у§1. иШеп ги

Аеот1у1коу. бетег ВПсЈипе пасћ НеВе б1сћ ег а1б Ве2е1сћпип§ Гиг ет с!ег

Реб1ип§ *ПЂ5С1>п-ујк I ^Ођзсђп-Исђ 8ећ6п§еб ОогГ аиГГаббеп. Оћп§епб 1б1

а11 с1аб аиВегв1 ипбјсћег, сЈепп с!геГ Каб1е11е 1п бегћ1еп: Деоуг|к, Лесупк ипс!

Ареоуетјк иШег с1еп Иатеп уеггеЈсћпе! б1пс1, сНе бећг апетапс1ег кНп§еп, бо

с1аВ јес1ег етгете ипгег с!ет Уегс1асћ1 б1ећ1, аиб с1ет апс1егеп уегбсћпећеп

31 8. 2\)огтк гејегШа » та(епја\а Vји%оз1очеп$ке опотазМске коп/егепсџе, Робеђпа ЈгЈапја

АШВЈН ^ХХ, багајеуо 1985, 5. 151; <1ег Ве11га§ А1епб8 \уиг<1е ап <1ег КопГегепг тИее^еШ, јт

5атте1ђап<1 151 ег једосћ шсћ( егссшепеп.

32 Ојехег ОК 1аВ1 $кћ ггеШсћ пиг а1з Рага11е1е, шсћ1 а1« 1Јеп(1Г121егип1Ј8тб8Исћке11 апШћгеп,

Јепп Јаз Оећ1е1 \уе51Исћ Јег Кегегуа Јт 10. Јћ. П1сћ1 ги бегћЈеп, бопЈет ги Рацапјеп §ећбг1е.

33 Рпг 8о1сћ ет Јорре1(е5 Уеггејсћеп ^ЉС е« Ве15р1е1е ђеј Ргокор Ое аео1., У§1, ^ома 1993с, 222.
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\уогс1еп ги зет, ипсЈ ја пибсћ! зкћ Шег аисћ Деатткоу ет. Уог јегјег

бргасћНсћеп ипа* ћ1з1опзсћ-§ео{>;гарћ1бсћеп Апа1убе б1еШ 81сћ ће1 сНебег

Натеп§гирре ше гехгкгШбсће Рга§е.

Аеотткоу, то 32 \уоћ1 = ОђзЊпНсђ ос!ег *Ог,5сг>т1сЂ, пећеп Дооттксс, тј 32 =

БђзЊпИс^ђ) о. *ОЂ5СЂтк(Ђ) „Вгеиегћип*" (ги -ат- < *-зс- \%\. и. 4.1.10).

Бје бсћ\уапкип§ е / о зсћепП јепе г^зсћеп ђ ипс! * т аег \^иг2е1бНће с!ез

ОгипсЈшоНез \уШеггибр1е§е1п: 1Јгб1. *сГЂзка < *а"Ђ5ка (у1е11е1сћ1 сшгсћ

гибб.-кб1. а^Ђзка ће1е§г), 1е121еп Епскз аиз §песћ. бшкос,, уегтиШсћ с!игсћ

{»егташзсће УегпмШишЈ. Кете с!ег апсЈегеп ћ1зћег Уог§ебсћ1а§епеп ИепН-

ПкаНопеп (сЈегеп ет ТЈћегћПск Јз1 т УПМЈ II 58, А. 196 ги Гтс1еп) \\чгс1 <Јег

ићегНеГеПеп №тепгогт §егесћг; зје ћа1 \^ес1ег пШ <1еп ОбгГегп ИјхИ ипс!

Безпа 1т Сећ1е1 (Јег ипгегеп Огта (ггогг баГапк), посћ тп Оегеуа т Казка

(1го12 Моуакоуш ипс! Огог) е1\^аз ги Шп, бсћ\уегИсћ аћег аисћ тк Бгзтк,

абегћ. ОгЂзЊткн т ЈМогд-МесоћПа (зо бкок), с1епп т ипзегет Ма1епа1 Не-

§еп кете \уекеге Ве1бр1е1е гиг с1аб Аиб1аббеп етеб /■ уог, ипс! сИебег №те

котпи ће1 Рогрћуго§еппе1об ш 2\уе1 уегбсШебепеп Рогтеп уог, ше огТеп-

зкћШсћ аиГ 2\уе1 ипаћћап{п§е Ол1е11еп 2игиск§ећеп, аћег ете \\ае сПе апсЈе-

ге кет -р- аиЈЛуеЈбеп.34 Цћп§епб гз( сНе 2и§ећ6п§ке11 с1ег >Јогс1-Ме1оћпа ги

бегђјеп 1т 10. Јћ. аиВегб! ггасШсћ, б. и. 5.4.1. ЈншСек I 244 зсћ1и§ ете §е-

паиеге 1.е5ип§: ОЂз(()г>тк ипс! ете ап бкћ р1аибт1е ЕокаИб1егип§ т с1еп бје-

тса-Оаи уог. ОЈезе Аппаћте \«л1п1е пеиНсћ дигсћ сНе агсћао1о{пзсће Рог-

5сћип§ §е\У155егтаВеп §еб1и121, аћег каит ће\У1ебеп, уог а11ет бебћа1ћ, с!аВ

ете горопотабНбсће Апкпиргипе гећћ. Бег бгатт *с/адсћи- котпи т с1ег

\уеб1б1аУ15сћеп Торопуппе уог, у§1. ег\уа с1еп 1зсћесћ. О^ ОезШа, 1320

Иезсгпа < *Г)ЂЗСЂпа (ВСЖЕК 1968, 54).35 Шепп \\аг с!еп тећгаеиН§еп патеп

БаЗтса (N0 Возтеп, 2еп1га1- ипс! Об1бегћ1еп) ће1бе1ге 1аббеп,36 ћ1еШ1 а1б ет-

гјде ти- ћекапп1е Рага11е1е аиз с1ет аћбегћјбсћеп Вегејсћ ОазШпзко ће1 Уагеб

1П ВобП1еп ићп§ (б. о. ги Деоут|к).36а РгеШсћ \У1<1егбргасће е1пе Цћ121егип§ бо

\геЈ1 1т \Уеб1еп дет а11§ететеп 01аићеп, баб копбТлпНтзсће ОезНшкоп

тиззе ет ОгепгказсеП ее^епићег Ви1§апеп §е\уебеп бет, б.и. 5.4.1. Сћп§епб

кагш 51сћ дјезег Иате, \уегш ег \У1гкНсћ ше дезклрНуе Ве2е1сћпип§ гиг ете

Уег1е1Ш8ип§8- ипс! 2иПисћ1ап1а§е аиз ВгеНегп \уаг, аиГ ћеНећ1§е Резптз

шезег <1ата1б 1п бегћ1еп \уоћ1 ићНсћеп ВаиаП ћего^еп ћаћеп.

34 јп Ер1ги5 ћеј 1оапша ^г. ДреахеуТкоу, КтреатеуХкоу, агот. Огаз1етк, ТагШетк,

пасћ Уакмек 1941, 32 Г. Тп,51еткЂ (?).

35 Вокек ћетегк! Јогт, ез 5еј тапсћта1 8сћ\ујеп8 г^јвсћеп Аеп Ађ1е1гипееп аиГ -«>л- уоп

*с1Ђ$ка „ВгеК" ипд *а"г>2а"к „Ке^еп" ги ип1ег8сће1(1еп.

36 Ег капп 50\Уоћ1 аиГ *0-\>5б\,тса л\% аисћ аиГ 'См&л/са (ги Јђхђ „Оип51, Оегисћ"), ос!ег аиГ

*0-к>тНса (ги <Л>ло „Водеп") гигиск§ећеп.

36« Оје (бгкисћеп 11г1сипдеп аи5 дет 16-17. Јћ. уеггеЈсћпеп ет ОогГ ОезЧп по1 ш N0

ВобпЈеп, т дег итеећипе уоп Ти21а (Нлмог^ 1975, 307 Г; 1986, 28, 93). Оћ»оћ1 81сћ дег Кате

ћеисе пјсћ! ћогеп 1аВ1, 8сћеш( 8Је псћ(1§ §е1е5еп ги шегдеп, дегт аисћ ш Ви1§апеп ез е1п Оезпп

Јо1 ћеј ВоЈеУвгад (2а1моу 1973, 98, дег дјевеп ОК, каит ићеггеиеепд, аив етет аћ1е11е1;

ује1тећг 151 5ет адјекпујвсћег ТеИ хи кв1. ЈезГуј, 51оу. а"ез1еп „гесћ(ег" ги 5(е11еп). Тго(г а11е5

Апк1ап§е5 15( ОехНп Оо1 50\уоћ1 ћНдипеб- а15 аисћ ћедеи(ип{>8таШ;> т!( Деатткоу / Доат1у1ка

ксћ\уег ги уегћтдеп.



110 А1ек5ап<1аг 1л>та

[Лихбсора, та 29 готатзсћ, дигсћ §песћ. Раге1уто1о§1е ит§ез1а111е1, з1ау. 7.а-

<Г1>г > 2а<1аг, -а"га.]

АоРрмлсис, тб 33 = ОЂбгЂзк1(ј) (у§1. 3.5). Оаз Ка51е11 1а{> 1г§епд\УО ш Иебге, еј-

пег ОезрапзсћаЛ ш Сће1тагпа = 2аћит1је (РКАЕ5В. 010С1.. 327), ћеи!е/)а-

баг-ро1је ш Негсе^оута 6. уоп б1о1ас (5. 2и1егг1 С1ККОУ1С 1998, 19); с1ег

Саипате 151 игб1. *а"Ђбп> Г. „5сћ1исћиа1" §1е1сћ.

*Аок>.а, тб (?), 35, \уе§еп -о- §е§епићег б1ау. и т Иик/ја ећег готагшсћ; у§1. и.

*Лоуу ипс1 о. 2.3.1. Дшклхш.

Ареа\сг|к, тб: Оег Епдбециепг -ет|к 1аШ зјсћ зсћ\уегПсћ даз биГПх -јк(г>) аћ1е-

зеп, ује1тећг {Нћ1 ћјег, \\че ш Т^еруаРо\)сгкег|, -ег|(к) деп АизЈаис етег ће-

зтлтттеп адјекгтбсћеп Рогт аеб >Јот.-Акк. б§. т. ^једег, \\оће1 -к аиГ

(1а5 уег1е5епе -и етег купШбсћеп Уог1а§е гигиск^ећ! (3.5); с1а \уеНег а\

пеи§песћ15сћ а!б /гп/ аи5§е5ргосћеп \\чгд, \^оћ1 *Дукжнми ги Агег&а „№е-

дег\\а1д, Оећибсћ" (ЕббЈа 5, 111), у§1. ро1. пггегпо, 15сћесћ. Опгпо

ВОКЕК 1968, 49), ећег Бгегапј, Сеп. -гпја 50. уоп Кеуебтје, 1475-77

„Огегпе" (АиС1С 1985, 23), а1з Огегтк ћеј Шке га \Уе51зегћ1еп (зек

1476, АиС1С 1984, 70, 86), \\че ез баГапк, Моуакоујс ипд Огог аппаћтеп

(у§1. УГШ II 58, А. 199). 37 01е 1еШеге 1деп1ШкаНоп \уаге пиг иШег дег

Уогаиз5е12ип§ то§Псћ, даВ сће ће1 Рогрћуго§еппе1о5 51сћ шедег§е5сћ1а§е-

пе адјекНуЈбсће ^атепГогт пасћ1га§Псћ дигсћ с!а5 биГПх -Нсђ 5ић51агШУ1-

51еП ^огдеп 151 (аћпНсћ бкок 1928, 233 Г.; \%\. и. 4.2.1). Оег Уег§1е1сћ тН

с!ет Огхтк, а^егћ. ОњзЊтк* т Метћца (1Чоуакоу1С 1981, 62; ће-

\уПП§епд РЕКЈАКС1С 1996, 146; С1ККОУ1С 1998, 30) 151 зо\Уоћ1 уоп дег Гог-

та1еп беНе (/г/ \\чгд 50П51 тсћ1 дигсћ ре шедег§е§ећеп, уц1. и. 4.1.2), а1б

аисћ \уе§еп дег Ј-а§е деб Огхез Гга§Нсћ, тП дет апдегегбеИб аисћ Деатт-

коу ЈдепНП/ЈеЛ шгд (б. о. иШег дјезет Катеп ипд и. 5.1). БЈе у61П§

\\ч11кигНсће Уегћеззегип^ т Вреаует|к ипд 01ејсћ5е12ип§ тП Вгегшса =

Р1јеу1је шаге каит епуаћпип^б^еП, ћаЧ1е 51е П1сћ1 1ћгеп 1Јгћећег 1п Лгесек

ипд јћге Апћап§ег 1п §1§1с ипд бкок §ећаћ1 (у§1. УШЈ II 1.с).

[*Е).кг)У10У, тб 30, \Уоћ1 готашзсћ одег а1ћап1бсћ (шепп к\) = а1ћ. а\ т сУ/^/';

једосћ зНтт1 дег Ап1аи1 П1сћ1); зЈсћег ке1пе з1аУ15сће Рогт, у§1. абегћ.

1>ђс//1ђ > Остј.]

^ЕХкгваоу, тоу 30 §г1есћЈ5сћ, 1ха1. А1езз1о, авегћ. Изђ.]

2етХт)Рг|, тб 34 = Се1(о)1јиб(0, у§1. деп 15сћесћ. 01М СИоИоу. Неи1е Се1о1јиб'1 т

051-Негсе§оута (Еома 1993, 117; Об 74 Г.), гит НЈ51оп5сћ-Оео§га-

рћ18сћеп з. и. 5.4.2. 2ит РН *Се1оГибЂ, етлуедег а1з тазкиНпез у-Роззеб-

зјуит: *Се(оГиб(1)'(> (т дјезет Ра11 шигде даз р1ига1е Се1оГиб\, ћЈег \\ае 1п

Воћтеп, аиГ дет Еок. *Се1оГиб\ ћегићеп), одег игзрг. Р1ига1 а1б раЈгопутЈ-

бсће Ап^оћпегћегејсћпипд: „Касћкоттеп дез СегоГићЂ". УЈеПе1сћ1 уот

Иогдеп ићеПга§еп, 5. 5.2.

'1оаХт|, тб 33 1-ОзН (Еок.), 1399. р1апига сН ОхНе, ћеи1е 0$1је пб. уоп б1оп (у§1.

2и1е1г1 С1ККОУ1С 1998, 13). Еп1\уедег *0$*1-је, поттаПбЈеПеб АдјекНу

37 ОгеШк-%гас1 ап (Јег Когапа котт! 8ео§гарћЈ5сћ \Уоћ1 шсћ! јп Ве1гасћ1, 1го12 Јаккоччс

1993, 25, у61. Рекја^С1С 1996, 146.
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акб1. озђ1ђ ги *озђ1ђ „Ебе1" (< 1а(. азе11ш), п. ги роГе „Ре1д": *ОзЂГе роГе

„Ебе1Ге1д", ос!ег џО$1-Ђје, Ко11екиућПдип§ аиГ -вје ги игб1. *о$1а

„\^е1гб1ет".

Катсра, тб 32: \Уоћ1 гиг бидб1. Веге1сћпип§ Гиг „Р1есћ1гаип, Нигде" (аисћ Гиг

ете Ан рпгшНуег РебШп§?), дЈе т <1еп Рогтеп *ко(еп> (пиг ш етег \уеб1-

ћи1§. МипдаП ћегеи§1: ВЕК 2, 674), *ко!ап> / *ко1ага (шеИуегћгеПег, у§1.

ЕббЈа 11, 198 Г), *ко1оп> / *ко1ога уогкоттг; Ие 1е12Геге 181 а1б Шропота-

бНбсћег бгатт т Вобтеп У1е1егоНб ги Гтдеп, \уаб деп ШбШпкегп бсћше-

п§кеН ће1 дег 1дегШТ121егип§ дег ће1 Рофћуго§еппеШб епуаћтеп Виг§ ће-

теИе1, у§1. гикШ С1ККОУ1С 1998, 28, дег једосћ даб уоп бКАМС 1927, 39

ап§еГићг!еб Ма1епа1 тсћ! ћегискб1сћН§1, даб тсћ1 пиг (1аб Веб1ећеп етеб

Ко1агас ип Ре1д уоп багајеуо ћеб1аН§1, бопдегп аисћ етеп Вегјтатеп Ко-

(огас ће1 2етса апб 1лсћ1 ћпп§1, 1т Сегле(, \уо пасћ С1ККОУ1С Катера аиб

ћ1б1опбсћ§ео8гарћ1бсћеп Огипдеп ги бисћеп бе1. Ат ећеб1еп 1б1 Ко1ог ги 1е-

беп ипд сНе аћ\уе1сћепде Медег^аће дигсћ ете Ап1ећпип§ ап (та)

Аекгатера = Ц. СаНаго, з\а\. Ко1ог ги егкШгеп. Баб Огипд^оН 1еПе1 тап

аиб игб1. *ко1Ђ ћег, даб Нашбсћеп 1Јгбргип8б, аиб аМгап. каш- (бо 1т Ауе-

б1а; 1д§. *кп1о-) бет \уНд;38 оћ даб /--биГПхб аиГКобсеп етег б1ау. "^еПег-

ћПдип§ §ећ1, одег ете — ипће1е§1е! — уогб1аУ1бсће Уегтт1ип§бГогт т-

дегбр1е§е11, ћ1еЉ1 оГГеп; даб 1е1г1еге егбсћет! \уаћгбсћетПсћег, ап§еб1сћ1б

дег бсћ\уапкип§еп деб уогап§ећепдеп Уока1з.

КХарсока, тб 3 1 = К1одик(Ђ), -а У1е11е1сћ1 дЈе ОешНуепдипе, у§1. деп браЧегеп

Ве1е§ пе С1ооосо (бКОК 1928, 228), ћ1б1ап§ шсћг етбНтгш§ ић121еП (у§1.

К1,А1С 1971, 288, А. 60); со \уоћ1 = и, 1го1г дег (\уеш§ ће1е§1еп) №ћепГогт

деб ги§гипдеПе§епдеп Арре1аНуб Иоћок (КбА) пећеп дег погта1еп Шооик

„Ниг". Сете1пб1ау. 1,^ аиб дет Тигк. ка\рак, ш дег ОПбпатепдећип§

\уоћ1 Ме1арћег Гиг ете аиГ дет Вег§§1рГе1 ћегуопа§епде РебШп§; аисћ д1е

Јт 13-15. Јћ. оГ1 етаћШе Виг§ К1одик 1Ш ћег2е§0У1П1бсћеп Угт-Саи (у§1.

и. 'Орцбс,) \уаг дигсћ бо1сће Еа§е еекеппгеЈсћпе!.

КХеТоа 29 = КПх, ете аНе РебШп^ ће1 8рШ. 1Јпк1аг, оћ ћ1ег д1ебе б1аУ1б1еПе Рогт

\У1едег§е§ећеп \У1гд, д1е ићег *К1узЂ аиГ 1а(. СШза (852), егша „1Јт2аипип§",

ги с1аиЛеге, гигиск§ећ1 (бКОК II 100 Г.); д1е Еп11аћ1аНб1егип§ уоп^ ћ1п1ег /,

г, п бсћеЈШ аиГ аПкгоаНбсћет Водеп ги Рофћуго§еппе1об' 2еЈ1 бсћоп гт

ЕаиГе §е\уебеп ги бе1п, б. и. 4.1.8. 1т Оебсћ1есћ1 бНтт1 аћег д1е копб1апНп1-

бсће №тепГогт тј: дег готап1бсћеп, пјсћ1 тИ дег б1аУ1бсћеп ићегејп. БЈе

бсћге1ћип§ т\\ егк1аП б1сћ дигсћ дЈе Ап1ећпип§ апб §песћ. Уегћ кХе1С0

„бсћћеВе", аиб дет дег Ка1бег бе1ћб1 дјебеп О^ аћ1еИеп \уШ.39

38 Мегк\УПгсЈ18епуеЈ5е \ујгс1 Јјезе Е1уто1ое1е 1п ЕббЈа 11, 212 5.У. *Шђ III ап§епоттеп,

ађег 8. 199 8.\-. *ко1ап аћее1ећп1!

39 ОЈехеЊе Раге1уто1о8Је 5о11 гиг тЈНе^пссћЈбсћеп Рогт кХЕ10оира „8сћ1исћ1" аиз 1а(.

с1ашига ееГићП ћаћсп, Ше бкћ јп Јсп Ва1кап5ргасћеп уегћгеие! ћа(; 5кок, дег а.а.О. ете

пог(1|1аН5с11е НегкипЛ (Иехег Рогт епуае*, 1аВ( сНе Та($асће ипћеасћ(е(, оа5 о"а5 ^оП гит ег5(еп

Ма1 ћеј Ргокор Ое аео1. а1$ Ка5(с11пате т НаетЈтоп5 уогкотт! (КХешоира ео. Наигу 147, 19;

аисћ АуауоукХ! 1о\)рас; јћ1а. 14-15 15( Ауауоу КХгооирас; ги (е11еп, у§1. ^ома 1993с, 226).
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Корг, тб 31, пасћ бкок 1928, 228 б1ау. *Кђпп(ђ) аиб 1а(. СогМит, ћеисе Капп

ћеј 2асјаг (гит 1^аи1Псћеп 4.1.1.2). Оег АћГаП сЈез ап1аи1епс1еп -п зе1 сЈигсћ

сНе пеи§песћ15сће Аиббргасће уегигбасћ! \уогс1еп. 1,аВ1 тап ги, с!аВ ги јепег

2еп ап Оп ипс1 бте11е сПе аИеп л-б1атте јттег посћ пасћ дет Тур *кату,

катепе „бхеш", *когу, когепе „\Уигге1" с1екНтег1 луигсЈеп, 181 гтг аисћ ет

б1ау. МоттаНу оћпе -п: *Кђп депкћаг.

Лс<тут|к, тб 32 \\ч)ћ1 = 1Лзтј ос!ег 1еШј (а1зо егп \уеПегег Ра11 пПг -тјк = -ии, 5.

и. 3.5. ), ћеШе Пјезапј, Сеп. -зпја, БогГ т Озс-Вобшеп 8. уоп 2уогшк, ат

2ибаттепГ1иВ уоп Оппјаба ипс! Јас1аг, ип!ег с1ег аћеп Виг§ Ки§1а1, аиГ сНе

81сћ дег копбгагтгпбсће Ве1е§ ћегјећс. ОГе РебШп§ коп1гоНег1е сИе \У1сћН§е

Напс1е1881гаВе уоп с1ег №ге1уа-Мипс1ип§ сшгсћ Вобтеп пасћ Ве1§гасЈ т

бегМеп (у§1. ЛкеСек 1879, 81). 1т 14. Јћ. ћ1еВ б1е КисиШ (1345

СИисиШИ, 1396 СисоШш нЈ.Љ.), 1т 15. ег§аћ бкћ с1агаиз КисШ (1410

СИигШИ \А. 39) ипс! зек с1ет АпГап§ с1еб 16. Јћ.б (НАШ21С 1986, 31 изш.)

сНе ћеиН§е Рогт КизШ, ше уоп Уик т сНе егбсе Аиб§аће бетеб \Уог1ег-

ћисћб аиз 1818 еп§е1га§еп \^иг<1е, зат! етет Уо1кзПеа\ <1аз с1ег ећетаП§еп

Кага^апепзсгаВе §ес!епк4. Бег №те јзс гиташбсћеп 1Јгбргип§б ипс! с1еп

\уа1асћ1бсћеп ШапсЈегМПеп гигибсћгеЉеп, у§1. т б1ећепћиг§еп СисшШ

ће1 К1аизепћиг§ ипс! СисшШа ћеј Кгопз^асН;40 ег ћа1 2\У18сћеп с1ет 10. ипс!

14. Јћ. а1б Вегекћпипд с!ег Виг§ с1еп аПегеп з1аУ1бсћеп Ј^атеп уегс1гап§1,

с1ег јес1осћ ш ВегЈећитЈ аиГ сНе ХЈптегз1ас11 (5ио СИисиШИ, 5осИиси1Шо,

ЗисИигШ: Ј1КЕСЕК 1879, 81) ићег1ећеп копМе, у§1. јт ШгкЈбсћеп Уеггекћ-

П1б аиб 1533 „ОогГ Роа"§га^е (сЈ.ћ. ^ТЈпсегбгасИ'), аисћ Шпја §епапп1, ги

Ки§1а1 §ећоп§" (Наш&С ор.сп. 188). Пјезапј, Сеп. -зпја §ећ1 епг\уес1ег аиГ

*1ез(с)ЂПЂЈЂ /и 1езка „НабеГ', ос1ег, тН зпј > зпј, аиГ *1Лзђпђј1> ги 1езЂ

„\Уа1гЈ, Но1г" гигиск, игзргип§Нсћ ет АсЈјекНу, зраЧег с!игсћ Јаз биШх

бићб1апНУ1б1е11 (с1аз У1е11е1сћ1 аиб с!ет Етшкоп 1еШапе б1атт1). 2и с1еп

ћ1бћеп§еп ИепНГ1каНопбУОГбсћ1а§еп б. УЊ1Ј II 58: К.абк1 1аб Шзтк шА \У1ез

ап е1п ОогГ сИезез ^атепз ћт, с1аз азегћ. 1347-8 а1з 1езмИ<Ђ ћек^с 1б1, аћег

ће1т 2ибаттепх1иВ уоп Сгп1 ипс! ВеП Опт, јт ћеиН§еп >>1\У А1ћап1еп, 1а§;

баГапк, Ого! ипс! Лгебек Јасћсеп апб б1ас11сћеп 1еШса ће1 Бппа јп \Уез1бег-

ћ1еп, с1аб ип\уе11 уоп дег аНеп Виг§ги1пе УШојеука Не§1 (б. АбИб I 45 Г.), је-

досћ ћапдеИ еб бЈсћ ћ1ег ит етеп игбргипеНсћеп Р1иВпатеп, *1.е5СЂтса,

ес\уа „НазеШиВ", с1еззеп зсћпЛПсће Ве1е§е егзс ат АпГап§ с!еб 18. Јћ.б ап-

бесхеп (ОВ8СНЕ^12) ипс! дег б1сћ тН дет копб1ап11Шбсћеп Ве1е§ 1П кешеп

к1агеп бргасћНсћеп 2и5аттепћап§ ћпп§еп 1аВт.41

40 1оиоа^ (1963, 188, 348, 462 Г.) %с\тХ <Ле5е гитапјзсћеп Ог<5патеп тЈ1 СасшШа,

Сасш1а(и1 ј>1е1сћ ипс! 1с14е1 ме аи$ сасш!а „Ре1гти1ге" ађ; ез зеј ете Ме(арћег Шг Асп Вег§ тЈ1

бсћпее- 0(1ег ^аМђе<1еск(ет СЈрГе! ^е^езеп. ЈЗк Уапап(е тЈ1 -и- ш Јег ег$(еп бПђе уеписћ! ег

(Јигсћ Јеп ип§ап8сћеп ЕтПиВ ги егк1агеп, \уа$ ап@е51сћ($ <1е$ — 1ћт ипђекапп(еп — аНзегћЈбсћеп

Ве15рје1$ ргоћ1ета(15сћ ег5сћеЈп(, гита! ет КиНа! аисћ У1е1 $пдНсћег, 1т Р1иВ§ећЈе( <1ег Сећо(Јпа,

уогкотт( (пасћ <1ег (оро§гарћ1$сћеп Каг(е 1:50000).

41 Оа$$е1ће гиг ИШса јт т1((е1а1(егНсћеп (Јбога-Оаи (ОамС1С), <1ег ја гит „§е(аиЛеп

бегћЈеп" аех Рогрћутоееппе(о$ бећбг(е (уј1. С|ккоу1<5 1998, 23 ГТ.), $о\уЈе Гпг <1еп уоп Коуакоук!:



5егки5сћеб ипд кгоаПбсћеа $ргасћ§и( оеј Коп5(ап(ш Рогрћуго§еппе(о5 113

*Лоуу = ОЈе паћеНе§епде ип<1 уоп У1е1еп уег!ге1епе МетипсЈ, даВ д1е

Висћб1аћепГо1§е тб ЛоутобокХа 35 2\уеј 2ибагшпеп§еГ1оббепе Каб1е11па-

теп етћаИ, ше ће1деп тП с1ет пеШгакп АгНке1 тб ет§еГићг1, с!егеп с!ег

1е1г1еге (тб) ДбкА.а 51сћ аиГ сће аће б!ад! 0(1)ос1еа ћег1ећ1 (з.о.),

егт6§Псћ1 ез, ш дег егб1еп бПће етеп оГГегшсћШсћ уегзШттећеп тб

Лоу... аћгибопдегп; ше етГасћб!е ип<1 уот ћ1б1опбсћ-§ео§гарћ1бсћеп

б!апдрипк1 аиб \уаћгбсћетНсћб1е Ег§ап2ип§ шНд *Лбуу бет, депп ш с1ег

ЈЧаће уоп Боска 1а§ 1т 12-14. Јћ. ете СебрапбсћаГ! 1изка (гира) ипд даб

51атт§ећ1е1 с!ег Хмгал/, ће1деб аиб етет *^р#ђ аћ§е1еПе1

(КоуаСеу1С 1967, 297; 320). Баб аиб1аи1епде % ш Лоуу (ете епдишЈб1обе

Рогт, \\че тб Хлобр 33) коппТе ће1 дет ОЈкНегеп уоп етег Уог1а§е аибГа1-

1еп, \уо Шт сИе КопјикПоп ка1 „ипд" Го1§1е, деббеп Ап1аШ аиПћп уегбШт-

тепд ет\\агк!е: *Тб Лбуу ка1 тб Докла.42 Ме дет еб аисћ бе1, 151 Лоу-

кетебГаИб т Лог>- ги уегћеббегп ипд гш! 1^о\сеп т Уегћтдип§ ги бе!21еп,

1го12 бкок 1928, 237 Г, дег \уоћ1 аисћ \\\ет, \У1е ће1 ЈЧооурабе (б. и.), тП

дег тесћатбсћеп \^1едег§аће уоп 1а(. ои дигсћ оо гесћпе!; ги дЈебет Вег§-

патеп б. јишјб! 1.0МА 1996, 124 ГГ.

Лоикаветси, тб 34 (ЛоикаВеточ / -т^) /.и/гаУбс/, Еок. ги *Ар&аућСћ > 1,ика\ас

(у§1. КоуаСеу1С 1967, 333), гит 1,аиШсћеп 5. и. 4.1.7. Еб ћапдеН бкћ ит

ете оГ1 уогкоттепде 1оропотабНбсће Ве2е1сћпип§, једосћ ГећН еб ћ1бћег

ап етег копкгегеп 1оро§гарћ1бсћеп АпкпирГип§. Еб %\\Л 2\уе1 ОогГег Согпјј

ипд попјГ 1.ика\ас 2\\абсћеп ВПеса ипд 1>1еуебтје, 1т пасћ Шпеп ћепапШеп

Кагб1Ге1д 1.икачаско ро1је; бсћоп 1340 \ујгд 1.исаиес Ле Л/еуен^ла а"е Возе-

па етаћп! (СОКОУ1С 1940, 256). РгеШсћ дшТ1е дјебе Се§епд ги Рогрћуго-

§еппе1об' 2еИ ећег ги 2асћ1шшеп а1б ги Тгауишеп §ећог1 ћаћеп, ћебопдегб

\уепп даб 2асћ1ипшсће Каб1е11 ДоВршкгк 1т бшШсћег Не§епдеп Бабагхко

ро1је ги бисћеп 1з1, \уаб ја а11§ете1п ипд \уоМ т11 Кесћ1 ап§епоттеп \\шд;

1ттегћ1п кбппеп деб Ка1бегб Ап§аћеп ићег сИе 1гауип1бсћеп Каб1е11е етег

Гшћегеп еп1б1аттеп, у§1. и. 5.4. АпдегегбеПб ћећ1 С1ККОУ1С5 1998, 20

Г. ћегуог, даВ кет апдегеб дег ип1ег Тгауитеп ипд КапаН уеггејсћпегеп

Каб1е11е б1сћ тб 1е1г1еге ТеН§ећ1е1 р1ас1егеп 1аВ1, ипд п1тт1 Го1§Нсћ ап,

дјебеб бо11е 1г§епд\уо 1п КопауН 8е1е§еп бет; 1п д1ебет Веги§ \уејб1 ег аиГ

д1е дог11§е ОгхвсћаЛ 1.икаУ1са т\1 Оћеггебгеп аНег Маиегп (Мтпе, ги 1а(.

тигиз) ш дег Шће ћјп, дегеп ^ате ете Геттте Кот1паНб1егип§ деббе1-

ћеп АдјекПУб1аттеб *1дкаУЂ „кгитт" §е§епићег дег табкиНпеп

*1рЛау-Ј>сб дагбГеПг. Ее!21еп Епдеб 1б1 е1п Апба1г *ХмА:оУћСб, ги игб1. *1икЂ

„Еаисћ", каит аиб§ебсћ1оббеп, егбсћегШ једосћ \ует§ег \уаћгбсћеЈпНсћ;

у§1. једепГаПб деп Вег§ 1,икоуас, ег\уа 5 кт. б\у. уоп ТгећЈпје ће1 дет ^е§

уоп Тугдоб пасћ Ка§иба (пасћ дег 4оро§гарћ1бсћеп Каг1е).

МсуирЕТО!)!;, тб 32 ат ећеб1еп ш Меуирет^ие ги уегћеббегп, у§1. и. 5.2. дје

бсћге1ћип§ т дег 1Јгкипде аиб 1019 2а6бриа Гиг 2аоЛг(1)је. Спесћ. уо 51ећ1

1981, 68 Г. тш 1ЉЈ2Јегип§ с!е8 коп5(ап(т1$сћеп Ка$(е11$ Уог§е5сћ1авепеп КећепПиВ с!е5 1лт \т

Ођег1аиГ 1«ш'са.

42 Ш(ег (Јјезег Аппаћте НеВе 51сћ аисћ *Лоука = *1р*а гекоп5(ги1егеп, ^ује 1сћ ев ветеггеН

уогве5сћ1а8еп ћађе, аћег с!ег Кате Јег Се$рап5сћаГ( Лиса (Ркаезв. Окхп.. 355), ап деп јсћ Јаћеј

с!асћ(е, шјгс! досћ аи5 1,и$са = /.иј^а уегвсћпећеп шогЈеп 5ет, \ује е5 ЈћМ. 5. 326 5(ећ(.
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ћ1ег Гиг би \\че т (б) у\Лас, 40 = ип§. %уи1а, у§1. аисћ (а)бегћ. рападиг <

лауггуирк; ип<1 и. 3.1. Мап ШепНгшеЛ еб §е\убћпПсћ тП с1ет ОећЈе! гш-

бсћеп Пуа ипс! Тага ћеј Шгет 2ибаттепПиВ Медигесје, чјо јт 15. Јћ. те

РебШп§ Затооог егшаћгП \\чгс! (б. 2и1е121 С1ККОУ1С 1998, 29); р1аибЉе1 ап

5Јсћ, 151 сНебе ИепНПкаНоп каит ^ебкћегг, с!епп аисћ шезег 01>1 бопб! оЛ

уогкотт!, \%\. сШа <1аб 1476 ће!е§1е ОогГ МеЛигесје 50. уоп Киао (АиС1С

1985; 15).

Мокрклак, тб 33 (Мокргслал?) МокњзкЦЂ, ги Мокго ат гесћгеп Шег с-ег N6-

гехуа (бкок 1937; гиг 1.а§е 8. С1ККОУ1С 1998, 19, тН 1л1.). Аиб *Мо-

кфкскш уегзсћпећеп (3.5)?

Мокроу, тб 36 МЂкгЂ, Наир1ог1 с1еб §1ек:ћпапн§еп Оаиеб, б.о. 2.3.2.

1ЧоиурабЕ, тб 35: Ншгег сћебег ип§ебсШск1еп \У1ес1ег§аће тН си /и/ (ше бкок

1928, 237 с!игсћ тесћатбсће Аћбсћге1ћип§ уоп -ои- т етег 1а1е1тбсћеп

Уог1а°,е егк1аг1) б1ећ1 Габ1 бкћег ет Иоу(ј)^гаа" „1>1еићиг{>", \уоћ1 пп ЕокаНу

"^гааЧ, у§1. гиб8. Вожгеурабе 1Ш Кар. 9; ет зокћег 1Мате 151 аиГ Јет Во-

с1еп с!ег ећетаП§еп Оик1ја бопбс ипћекапт, јесЈосћ егбсћет! ше Аппаћте

ћегесћи§1, ше РебШшЈ бе1 1г§епс1\уо т с!ег №ће уоп ВисЈуа (ВиШа) %е\еј>еп,

с1а сПебе бтасН аНбегћЈбсћ аисћ З^ап^гаа" „АИепћиг§" ћЈеВ, ете Вегекћ-

пип§, сПе с!аб №ћепетапс1ег етег „пеиеп Виг§" ЈтрНгЈеЛ; у§1. 2и1е1г1 С1К-

КОУ1С 1998, 22, с1ег аиГ сПе №теп УеН Сгаа" ипс! 2а%гас1е бисШсћ с1ег

Висћ! уоп Сапј ћтшегбг. Јип§б1 ћаће 1сћ §е2е1§1, с!аВ с1ег апНке ОИ Впша

тсћ! пиг т Јег готашбсћ уегтПгеИеп Рогт ВиА\а, бОпсЈега аисћ т сЈег уоп

с!еп б1ауеп ћесгасћШсћ Ггићег ићегаоттепеп Вуњ ГоП§е1ећ1 ћаНе, \\че т

е1Ш§еп абегћ. 1Јгкипс1еп аиб с!ет 13-14. Јћ. ет 1г§епсг*ч) т сЈег Висћг уоп

ВисН/а Не§епс1ег Ог4 ћеЈВг. БЈебе \уоћ1 аНебге б1аУ1бсће бЈесПипе ш сЈег 1Јт-

§ећип§ уоп ВиШа, ше тН јћгет ТЧатеп ћегејсћпе! \уигс!е, сЈигЛе јт Ое§еп-

ба1г ги (Јег „аНеп", агШкеп 51асИ а1б „пеие Виг§" ее^оПеп ћаћеп (б. ^ома

1П Об 13, аибШћгПсћ ги егбсћејпеп т ОР XV).

[Мсоуа, г| 31 готагпбсћ, ги У0Гб1. Аепопа, б1ау. *Л(у/7ћ > Мп, у§1. о. 2.3.2. с!еп

Оаипатеп N^0.]

'Орцо?, тб 34 (?) = Угто, ете (Јег ОебрапбсћаНеп ТгауипЈепб ћеј РКАЕ5В.

010С^., Уегто дег Ка§ибапег 1Јгкипс1еп сЈез 14-15. Јћ.б, гиг 1*а%е у§1. С1К-

К0У1С 1998, 15. Е1уто1о§Је сЈез ^атепб 1б1 ипк1аг, шоћ1 Уогб1аУ1бсћ, У1е1-

1е1сћ1 * УвгтЂ < 1а(. *Пгтиз (топз) „ћеГебП^гег Вег§"? ЈесЈосћ капп ћш(ег

сЈег коп81апНп18сћеп бсћгејћип§ аисћ ејпе готапјбсће ^атепГогт Огто >

б1ау. *У-ЂгтЂ б1ескеп.

"Оатрсок, тб 36: Оз1го% ги 1ебеп, ше 1-а§е 1б1 1г§епс1\уо 1п сЈег Иаће с!еб Ргап21б-

капег К1об1егб 2ао$1го§ ги бисћеп. 1Јгб1. Веге1сћпип§ Шг е1пеп тЈ1 РаШба-

аеп ћеГеби§1еп Оп, коттс оп а1б ОТЧ уог (М1КШ81СН 1872-74, 408°).

['Оуара, та 29 \уе§еп -рз- готашбсћ, б- §Јћ1 с1ебћа1ћ кејп б1ау. о < а т Озог <

А(р)жгиз \лче<1ег, бопЈега сПе сЈа1таПбсће Уегдитршпе сЈез ће1оп!еп а

(Мауек 1, 52).]

[Пгтаира 29 готап1бсћ, аиб Уогб1. ЕрјЈаигт, *С&Ук1а1Ђ > Са\Ш аиб ст-

1а$, Акк. с!У1Ш1ет.]

[*Раог)01У, то 29 готапјбсћ, з1ау. *прдго^тЈкЂ > пиогоупгк.]
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'Р1ое\а, та 34 (?), \уе§еп с!ег Р1ига1Гогт ећег аиб пзкпзк-, (1ет АсЈјекНу ги

абегћ. Лј'56И643 аћ51гагиег1, а1б аиб етет тШтаВПсћеп готашбсћеп Репп-

птит Шззепа, ааз ћеј с!ет РГаГГеп уоп Оос1еа 50 ће1е^1 1»1 (сИе ћеиН§е

Иа1. КатепГогт Шзапо ћегић1 аиГ скг пеибегћ1бсћеп Шзап, -зпа, тк ћ > а

\т Мот.-Акк.). ЈесктГаНб 151 сНе (ЈтћПсЈишЈ ги етет №и1гит р1ига1е ет

погта1е8 ипс! ^еКуегћгеНесеб УегГаћгеп ће1 с!ег Сга2151егип§ Ггетс1ег 014,

шсћ1 пиг ће1 Рофћуго§еппс1об, \%\. е1\уа ћеј Љт Кар. 29 та Воитора =

ВШиа Г., та Декатера = СаИаго т., ш дет 1Јгкипс1е с!е8 ВабШоб II. аиб

1019 тсх ВеЈихураба, та Пр1^бр1ауа = ВИ^га^Ђ, РгЈгЏјгепЂ т., та

Еколш = Зкорје п. б§., бсћоп ш с!ег берШашШа та ЧероабХица Гиг агат.

У3гП5а1еш иб\у. иб\у., \%\. иШеп 3.2.2.5; с!ебћа1ћ ћЈесе! с!ег копбтпНшбсће

Ве1е§ кетеп Ап1аВ гиг Аппаћте уоп 2\уе1 ос!ег тећгегеп бгаоЧеп сЈеббеЉеп

№тепб, 1го1г С1ККОУ1С 1998, 15. Ђ\е б1аУ1б1ег1е Рогт 1е11е1 бјсћ ап§еб1сћ1б

1ћгеб П1сћ1-ра1а1а1еп Аиб1аШб ат ћебсеп аиб с1ет у1а1. 1л)к. *Ктт ги КШ-

тит аћ, уогготјбсћеп ТЈгбргип^б (§песћ. 'Рс^соу).

[*Рсоооа, Т| 29 = ћеи1е Козе аиГ с!ег На1ћшбе1 ЕибНса, ап <3ег ЕшГаћгх <1ег Висћ(

уоп Ко1ог; с!ег Кате бе1ћб1 ипс! бете ћс1 Рофћ. \\аес!ег§е§ећепе Рогт \Уоћ1

готапјбсћ.]

ЕаХпуес;, тб 32 (?), пасћ бКОК 1928, 235 Г. = 1а1. *5аИпае „ба1г§гиће", ипс! гшаг

1т 1,ок. 5аПтз; ез \\агс1 а11§етет ап§епоттеп, с!аВ еб бЈсћ ит сНе 1Ш11е1а1-

1егНсће 5о/ђ с1ег аПбегћЈбсћеп, 5а1е с1ег 1а1е1шбсћеп, 5о\\> дет ип§апбсћеп

ОиеНеп ћапаЧЖ, зраЧег Шгкјбсћ Тиг1а, ећепГаНб „ба1г", депаппг, \У1е ше

бтаск аисћ ћеШе ћеИ31.44 ОЈе 50П51 р1аибЉ1е Аппаћте бКОКб (III 303), сИе

ћеј Рофћуго§еппе1о5 титтаВНсћ ћегеи^ге ПиеЈгтсће Вепеппип§ ћаће ћјб

ћеШе 1т >Јатеп с1е5 Васћеб 5бИпе ићеНећг, <1ег сшгсћ Тиг1а ГПеВ1 ипс1 с1оН

ш сИе Ја1а ггшпсЈег, б1оВ1 аиГ сИе бсћ\У1еп§кеП, с1аВ с!ег АкгеШ с1ег б1ауј-

бсћеп Рогт пт с!ет 1а1е1ПЈ5сћеп п1сћ1 ићегетбНтт!. и. б. 161.

[ХаХсоуа 29 готапјбсћ, б1ау. 5оИп.]

[ЕерВХш, та 32, ћеиге та 1ерВт, бтааЧсћеп 1П Магес1оп1еп ат Р1иб5е НаПак-

топ / В1б1Г1са. 01е §песћ15сће Рогт ејпеб ^еи1гит р1ига1е §е§епићег с!ет

Рет1П1пит ХерРХга а1б Катеп с1еб ^апсЈеб 1б1 т с1ег Ве2е1сћпип§ уоп

б1ас!1еп ићПсћ (б. и. 3.2.2.5) ипд §1ћ1 јесЈепГаНб ке1пеп Огипс!, сИе 2и-

§ећ6п§ке11 сИебеб Огтпатепб гит Уо1кбпатеп 1еррА.01 ги 1еи§пеп (бо РЕК-

^N016 1996, 129, А. 46).]

[Екбрбоуа, тб 31 готашбсћ, б!ау. 5кгаа"т.]

*2>.ар1Ует^а, т) 36. \^епп тап тЈ1 МогаусбЈк пасћ с1ег ^ебагт с1ег РагЈбег Напс1-

бсћпГт (Р) е1оХаР1Ует(^а сИе НашепГогш аиГ сИе оћј^е \Уе1бе геб1Ии1еП,

1а§е ејп Апбатг *51о\'ет>5кт> (^го^ђ) „б1аУ1бсће Виг1ј", ^ок. *51оует>(5)се

ат пасћб1еп, ГгеШсћ тЈ1 -1- Гиг с1аб Ш1«1еге ипс! -а Гиг с1аб аиб1аитепс1е ,јаТ".

ЕЈп „јкаујбсћеб" КеПех 1б1 ги јепег Ће'\\ посћ П1сћ1 ги еглуаНеп, аћег ћ1ег

капп ше §песћ. ^атепГогт ХкХаРтгуо{, БкХаРп^таг бјсћ е1п§ет1бсћ1 ћа-

43 А1б АЈјекиу аиГ -мђ ЈскНшеП, у§1. 5 ^гаЉгт, ^Уохчтћ I 5 Шхтт Мб 449.

44 1сћ \уеЈВ пјсћ! ^е1сћег 0ие11е сће Р1ига1Гогт 5!оН еп1поттеп 151, сћс Јп с1сг тоЈегпеп

Расћ1кегагиг \уеЈ1§ећспс1 ћеггхсћ!; сће Вс1сс;е ће1 Оам|С1С 5Јпс1 аиГЈеп Оа1. 5т{>- ЗоИ 1т ћо5П15сћеп

КдпЈВ5П1е1 ће5сћгапк1.
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ђеп; у§1. аисћ деп ођепетаћпгеп (2.3.1) 51оУ1пје аиГ с!ет Атбе1Ге1а.

Одег 181 етГасћ тк МеШћебе *Ела(ЗеУ1Х^а ги 1ебеп? бо1Ие тап ађег ете

Уетесћб1ип§ уоп С, ипс! т^ аппећтеп (у§1. еглуа 2етАТ|Вг|, Т^ои^ттерц),

1а§е ћјег ет Гетттеб у'-Ро5зе831Уит, *1АарЧуес^а = *51ауте2а, гит РИ

*5/ау/ле#Ђ уог, Гиг те тШтаВПсћеп НурокопзНка уоп аеп РИ аиГ -пе%Ђ

у§1. и. ПриЗогта, Го^угко? (2.7.2). Оје ЊгегргегаНоп *51еУктса ипс! Иеп-

ННкаНоп тИ с1ег ћеШ. ОггзсћаГг 5Нупо ат Нпкеп Шег с1ег №ге1-

уа-Мипс1ип§ (§1МШОУ1С 1986, 43) капп зшћ Гиг а = е пиг аиГ Краочцергц;

ћегиГеп, \уо јесшсћ кете ге§е1таВ1§е ^Чес1ег§аће уогНе§х, у§1. и. 4.1.9.

0ђп§епз §1ђ1 сће Огирре ста Ап1аВ ги Вес1епкеп §е§еп сИе уоп Могаусзјк

ап{>епоттепеп ЕезаН, с1епп з1ау. з1- зопб! т аег §песћ1бсћеп >\Чес1ег§аће

ге§е1таВ1§ Јигсћ окХ оа"ег а0А шес1ег§е§еђеп \\агс! (3.1.). \Уепп јттегћт

ЛаВСуетсЧх ги 1ебеп, б1ипс1е ипгег а"еп ћегкбттНсћеп б1ау. Рга§ип§еп ат

пасћб1еп */,оУћл/са. Бег месЈегћоће Уег§1ешћ тк с1ет ОИ ^арсапј (1417

^аогхап) 1аВг бкћ бргасћНсћ пиг с1апп ћегесћН§еп, \уепп тап уоп с1ег Еезап

ЛарЧуетс^а аиз§ећ1 ипс! апштпи, ЈаВ з1е „с1игсћ Га1бсће итб1еИип§" уоп

Висћб1ађеп аиб *ЛарЧт^ауе = *1ао&сале N0111. Р1. уегс1огђеп зе1 (зо бКОК

1928, 230).

[Етауубу, тб 33 готашзсћ, азегђ. 51от>.]

Етоалоу, тб 31 (?), тк ЗШропа, 5го1ропе, 5ш1ропе с1ег ш1а1. 1Јгкипс1еп аиз Јет

13-14. Јћ. ШепНзсћ, ћеиш 5(ирт ђеј Којшгшса ш Оа1таНеп, тИ и < / < ђ1

ипд / < у < у1аг. п < б; \уе§еп с1ег Епс1ип§, кет з1ау. 1Чате (е!\уа ги игз1.

*з1т>1рЂ „баи1е, РГеПег; Аскег"), зопсЈегп уогз1аУ1бсћ, \%\. <1еп ОИ ЕтогЛл!

\зе\ РшПипаиз, с1аб Етткоп с!аги 5ш1рШ ђеј РПпшз, 1Г§епсНуо 1т Пђигш-

зсћеп Втпеп1апс1, а1бо тк с1ет У1е1 зисШсћег §е1е§епеп б1ир1п бсћ\уег 1с1еп-

НГ121егћаг, у§1. Мауек1, 324. Шк1аг 181, ођ Рогрћуго§еппе1об сНе б1ау1зсће

Рогт, е1\уа *Хт6ало<1>у = 5(Ђ1руп ос!ег 5фуп, т\Х дет тп1ет дет Еађ1а1

егћаПепеп у \У1ес1ег§1ђ1 (гиг бсћге1ђип§ 01 у§1. ип1еп), ос1ег, \уаз тН \уаћг-

бсћеЈпПсћег егзсћејт, сИе готапјзсће *ЕтоАлоу<а>, т11 п > о.

Теут|у, то 31 = Гћиш, 2шп Оаипатеп Туг|уа, з.о. 2.3.2. з.у.

[Тгтраууо1)р1У, тб: 2и§гипс1е Не§1 сНе гот. Рогт Тга§пгшт, сшгсћ §песћ1зсће

Раге1уто1о§1е ит§ес1еи1е1, ипа" тсћг сИе з1аУ181ег1е *Тго%уп> > Тго§гг.]

Т^еруаВоиокег|, тб 32 Сспо^изккј, ги Сгпоигг т. р1., Оеп. Сгпои^а, Еок.

Сгпоиггта (зо посћ ат АпГап^ Јез 20. Јћ.б), ћеШе СтП2Г, Акк. (и) Сгпп^е,

1л)к. (и) Сгппгјта, ОогГ ат Нпкеп 1ЈГег а"еб 1^{т з\у. уоп Рпђој;45 гит ћ1б-

шпбсћ-деодгарћјзсћеп б. и. 5.4.1. б1аУ1бсћеб Котро81Шт, тП ипк1агет

2\уе11еп СНеа. ТЈгбрг. уЈеИешћ! *С*>гпо-дз1, „сНе бсћ\уаг2ђаг118еп", е1п а1-

ШПитИсћег б1ес11ип§бпате, <1ег 1п Воћтеп ипа* Ро1еп \^1еаегкећП. браЧег

сШгГШ б1а« ает П1сћ1 тећг §еђгаисћНсћеп ШоП и$ < *дзЂ „бсћпигђаП"

81сћ а1б Нт1ег§Нес1 ико „Оћг" с1игсћ§ебе1гг ћађеп; е1пе бокће 1Јтс1еишшз

капп тап б1сћ иђег с-еп ^от. р1. ^С^пошг, ^ок. *С>-пошећ Јепкеп.46 \Уе1-

« 8Е2ћ 4/1902, 5. 332, 336; Мкоие 1991, 217; Огшп аисћ ш 1М ипЈ аиГ <јег КаПе.

46 АћпНсћ ^игЈе 1п бегђјеп <1ег ОК "5уИои51, 1*ок. *5уЦоихеН, Оеп. -из(а) „дје

беЈЈепћаПЈвеп" (уј»1. јп (1ег$е1ћеп Вес)еи(ип§ <1еп РашШеппатеп 5(^)Иоогсгс, тЛ °огк
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(ег Оеп. Сгпоик(а), Акк. Сгпоике > Сгпоиуа, Сгпиуе ипд Го1§Псћ N0111.

СгпоигГ 5(а(( -изг, 1.ок. Сгпоигта 5(а(( -изта, \Уоће1 а1б УогћПд дег №те

деб ћепасћћаНеп ОогГек МокгопогГ, -гта, Оеп. °по%а, Акк. °по§е §е(Пеп(

ћаћеп капп; бсћНеВНсћ \уигде Сгпоигг, Сгпои%е ги Сгпигг, Сгпи%е уегет-

Гасћ(, пасћ сЈет №теп сЈез т сЈег №ће Не§епдеп БогГеб Сгпи%о\т, сЈег

сЈет азегћ. РапППеппатеп Сти%о\1с §1е1сћ(, у§1. сЈеп 1378 ип(ег сЈет ћоз-

тбсћеп К6ш§ Туг(ко ег\уаћп(еп Оезрап УЊккс^ Сгкпи^оугкћ (ОАМС1С).

Х^Реуо, тб 3 1 = ХХечшо (пП( -а Гиг -о?) > НИупо Оап. > Цупо, јек. Мјеупо,

уј»1. ш Моп(епе§го Луеупо, т Об(деисћ1апд С1е\епа 1480 = Ск1е\по ћеј

Опттеп, ро1п. СМеппо (КОЗРОШ 1976, 102, 1 12), гит Огипд\УОГ( *х1е\Ђ

„б(а11" аиГ бегћокгоаНбсћет ВосЈеп 1У1С т Об 79 Г.; гит Оаипатеп

ХХергауа оћеп 2.3. 2..

ХХ.оиц, тб, каотроу 33: Ет саз1гит Ис1ит Скит шпд т етег КајШбтег 1Јгкип-

сЈе аиз сЈет Јаћге 1465 еп^аћш; ез ћа( 51сћ аиГсЈет §1е1сћпагш°,еп Вег§, сЈет

коп5(апНш5сћеп (Оеп.) броис, ... ХА.отјц0'0 Љ^д., 1г§епд\Уо ш дег 1Чаће дек

зраЧегеп Ргапгјбкапег К1о5(ег5 2акит, ћеГипдеп, у§1. С1ККОУ1С 1998, 14.

2.7. Лп(ћгоропута (Регхопеппатеп)

2.7.0. ОЈе 51аУ15сћеп Регбопеппатеп, д1е Рогрћуго§еппе(05 ће1е{>(, 5тд Га5(

аиббсћНеВИсћ Иатеп дег Ап§ећбп8еп дег Риг5(епћаи5ег (д1е Негтбсћегаатеп

кбппеп ш ешге1пеп РаПеп Тћгоппатеп §е\уе5еп бет, једосћ д1е Ап§аћеп даги

Гећ1еп). Шег втд пиг дје етћеЈпПбсћеп Иатеп дег бегћеп ипд дег Кгоа(еп т

Ве(гасћ( §его§еп, Шгег ВПдип°,5\уе15е пасћ ап§еогдпе(. Т>\& уоп деп бегћеп ипд

деп Кгоа(еп §е(га§епеп сћпбШсћеп Иатеп шигдеп аибј*е1аббеп, \уеП Рофћуго-

§еппе(05 5Је те т етег б1аУ1б1ег(еп Рогт \У1едег§1ћ(, бопдегп ш дег §песћ1-

зсћеп, д1е кете Ке1еуапг Гиг сИе бегМбсће ипд кгоаНбсће бргасћ§е5сћ1сћ(е ћа(;

Шге ки1(иг§е5сћ1сћ(Псће Ведеи(ип§ \упд ип(еп 5.3.2. аиб§е\уег(е(.

2.7.1. СотробПа (УоИпатеп)

РПег пасћ деп Нт(ег{Шедет ап§еогдпе(. Оаб Уогдег§Нед т те15(еп РаНеп

ет Уегћа1б(атт; ат ћеб(еп бтд сПе Уегћа аиГ -Ш уег(ге(еп: к1опИ-И, тдИ-Н,

ргозГ-Н, з1гој1-Н, куаП-Н, кгезШ, а(ћета(15сћ рпку-Н, 1п(гап51(1Уит аиГ -еИ саја-

И; тапсћта1 15( д1е Рогт 1трега(1У15сћ аиГгиГавбеп, 50 1гр\ ги 1греИ. беНепег

котт( а1б Уогдег^Иед е1п ^отЈпа15(атт уог: У1азИ-т1г ги \о1зЊ Г. „Негг-

5сћаГ(", Лос/о-л/ау (\^епп 50 ги 1е5еп) ги гоо"ђ „Ое5сћ1есћ(", СиаЧтег ги *1(ј)иаЈк

„Ггетд" (кејп бопдегп ејп /о-б(атт; тап \уигде *Сис1етег епуаПеп); 1п

Уу5е-з1ау, *Уузе-оиа" ет Адуегћ.

„бсћпигћаг!") јп *5^/7оијј, %еп. -ика „А\е 5е1с!епоћг18еп" итвес!еи1е1; (Јагаиз еп(5(апс1 З^Иоића

(С\5\1Т> Х^П/1875, 45) > ћеи(е ЗуИеима.
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2.7.1.1. »тЈгЂ

ВХоот1ЦТ)ро^, б 32, 34 У1азНт1гЂ, аисћ б1оуеп. У1азНтЈг, шоћ1 ТЈтћНЈипЕ уоп

*Уо1аЧ-тегЂ „ШаИетаг", ггт с!ет /-бтатт *уо!з1ђ „НепбсћаГс" а!8 Уог-

бег§Пес1, у§1. ахбсћ. У1азН$1ау, ро1п. НЧоасШам, Шозаоог, \У1о5сЊу1

(бУОВООА 1964, 92).

К?дтрт|ро<;, 6 32 К1оттГГЂ, оћпе Рага11е1еп (у§1. ЕббЈа 10, 66); *к1опШ 50П51

кејп Р1М§Нсс1, ћјег ат ећебгеп а15 КаизаПу ги *МеН (хе) „5сћ\убгеп", е1\уа:

„Рпес1еп5еЈс1 уегап1а55епсГ? Ос1ег 151 К1ђш-, т\Х с1ет 1трегаиу игб1. *к1кпг

„5сћ\^6ге!" ги *к1еН ги 1с5еп, те јсћ еб ап§споттеп ћаће (1ЛЗМА 1998 ћ,

23), т сПебет Ра11 т\1 ђ > ђ, уј»1. и. 4.1.2.З.47

Моттфтјрос;, б 32 = МџИт1п>; с1ег №те, с!еп аисћ ет ге11§епо5515сћег кгоаи-

5сћег Риг51 тги§, 151 т 1а(. 1Јгкипс1еп а1б МопИтегиз 872, Мипппигиз 892

ће1е§1. Уот 11. Јћ. Миптјг, аисћ ћеисе МпИтГг (КЈА; К.8А). ТЈгб1.

*МритЈГЂ, е1\уа „Рпес1еп551бгег, УеНга§5ћгесћег" уд1. аро1п. Месшхг,

сбсћесћ. МиПтГг (ЕббЈа 20, 142), ги с1еп РИ аиГ -тГгЂ т\\ пе§аиуеп бе-

гпапик 1.0МА 1998ћ, 18.48

Етро1ЦГ|ро<;, б 32 $1гој(\)т1гЂ, е1\уа: „РпебепббНПег", 1. СНес! 51гој1-И аисћ т

азегћ. 51гои1аУЂ, е1ћ51аУ15сћ 81гоз1а\\' (бУОВООА 1964, 87; Орјсоук; 1986,

176).

2.7.1.2. °теп>

Ое^епићег уоп ГипГ б1ау. Р^ аиГ -џцрод = -т/п> (пећеп У1ег оћеп ап§егићЛеп

^ећбп аисћ с!ег №те с!еб ћи1§. Рппгеп ВА.аб1иг|ро<; 32 ћјегћег) з1ећ1 ћеј Рогрћуго-

§еппе105 ујег №теп аиГ-иерк; / -цертц; = -тењ; сће ћсјбеп Туреп 5тс1 §етет51а-

ујбсћ ип<ј \уоћ1 уегесШебепег НегкипА, јепег тк -I- с1а55е1ће \^огх \ује тјп> „Рпе-

с1еп" (< 1гап. *т\Нга- < *тГ9га- „УеЛга§"?, у§1. ше Еп15ргесћип§ *Во%о-т\гЂ :

трсгб. Ва^а-т\Нг), ипс! јепег тП -е- < ипЈегт. *тег\а-, \%\. аћа". тап „ћегићтт"49

50\У1е ше Рааге *Уо1аЧтегЂ : \Уа1с1етаг, *Циа"ЂтегЂ : Циа"таг, *Т'иа"\тегЂ : §о1.

ТтиаЧтег (5. ЕОМА 1998ћ, 21 ГГ. ипб* и. б.у. Т^оо^лрерк;). браЧег \\ч1Г<Је аег Тур

-тег \т бегћокгоаНбсћеп бигсћ -т\г гигиск§ебгап{;1, 50 с!аВ сНе уоп Рогрћуго§еппе-

105 епуаћпсеп Р1Ч Краагшертц;, Тертирер^, Т^оо^т|цер15, Фа^гиер^ ће1 а*ет

е1\уа г^еј ћипЈеЛ Јаћге браЧегеп РГаГГеп уоп Бос1еа, \уо уоп ЈепбеЉеп Регббпћсћ-

кеЈ1сп (Не Кебе 151, а1б Сгемтггиз, Сгеретхг (51с!), Ти%етЈг, СНуаНтгг уогкоттеп.

2ит Ггићеп МЈбсћеп бег ћеЈЈеп Туреп у§1. и. 5.у. ТерЛ1рерт)с;.

Кра<хт|рерг|<; (тоб латрб«; тоб К.т|) 31 Кге$1тег\> (-тег'Ђ1), 1а(. СгезГтхг

940-946/1066 (К.аСк.1 20), Сге$1т\ги5, Сге$с\т1г, аисћ јкаујбсћ Спзтегшз

РКАЕ5В. Х^ОС^. 323 Г., 327, 411), баб Уогбег§Неб ги кге$Ш „апге§еп", у§1.

47 АпЈегз 51. 1Јгоапс2ук 1п 55$ 2/1964, 425: „1еп, со та пасћуНс рокбј".

48 бопб! 151 *трИ-И „(гиђеп, 5(6геп" а1б РМеНео' аиВег&( бекеп, ^^1. е(\\'а <Јеп агивб. ОК

МшШг, т\\ *Ип, .Хећеп" а1б НЈп^егцПео! (5уовооа 1964, 81, \ј>1. 93); абегђ. МшпоЈа ипЈ

<1егаП1ес5 (Оккоу1С 1986, 132) §еп6г1 пјсћ1 ћ1егћег.

49 Оег 5сћ1ссћПп ра1а(а1е 5(аттаи51аи1 Јп Јег коп5(ап(1П15сћеп ШјеЈеграће Јигћс Јеп

^сгташ5сћсп *ш- < јЈц. */о-5(атт \У1<1ег5рЈеце1п; \%\. аисћ <1еп ро!п. Тур Кагјтгеп.
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а(5сћ. Кгез1з1ау (бУОВООА 1964, 77; ЕббЈа 12, 139), ш (1ег тос1етеп Рогт

тк КгезШг (бсћоп ш дег акгоаг.. ТЈћег5е12ип§ уоп РКАЕ5В. Б10С1.. 412

КгттГг) ап кгезаИ, кгезет „ће5сћле1деп" ап§е1ећШ (у§1. бКОК I 1 80), ипс! ће1

Рогрћуго§еппег.о5 ап с1еп апкНп§епдеп РИ Кгаз1т\гЂ (: кгазШ „гјегеп").50

ТсрЈП)р€р1|5, тоб Т.т| 31 = ТЂгр1теп>/-тег'к, 1а1. Тпрјтгго, Тегргтег (РаСК1

383); с1аб егбге СНес! ги ЊгреИ „с1и1с1еп", у§1. а15сћесћ. Тгр1з1а\а, аро1п.

апр1з1а\на (бУОВООА 1964, 89).

Т^оЦгјрерц, б Р (Т^оит^трерк; ес!с1.) 34 = *Гиа"теп>; Ркаезв. В10С1. пепШ

с1еп5е1ћеп тхауишбсћеп Ригетеп Ти^етгг (329 Г.); дјебе 2ше1 ЈаћгћипдеПе

храЧег ће1е§т.е №тепГогт \уе151 бсћоп те 0155нш1аНоп /' — а" > I — а" аиГ,

\ује 51е јт АдјекНу беЉбс бкг. Ша" < §етеш$1. *1'иа"\> „Ггетд" игбрг. „§ег-

ташвсћ", ги §ох. ршЈа „Уо1к", уо11§его§еп 151. Оа$ §апге №тепкотро51-

1ит 1аб1 бкћ ггШ §01. ТИшсИтег уег§1е1сћеп, \У1е дег Уа1ег Тћеодопкб ћјеб

(1,ОМА 1992/93 1 14, пт А.). Бег Иате 151 50П51 тег§епд\УО ће1е§1, у§1. је-

досћ деп Ршгпатеп ТидетГппе,51 дет ете Ро55е551УћПдип§ *Тис!етГгпа

2и§гипдеПе§еп дшТге, д1е ги§ип51еп де5 ра1ат.а1еп Аиб1аи15 бргасће. 2ит

Адј. *1'иа">> а1б РК§Нед у§1. посћ деп азегћ. Р1Ч Ти^кгаг (14-15. Јћ., Ме1о-

ћца) = а15сћ. Сигкгај (Об 73).

ФаХлцерг|<;, б 34 = РаИтеп < *ХуаН°, ће1т РГаГГеп уоп Бос1еа СНмаИтхг, у§1.

тк °т1п> аро1п. РаНтггиз, РИаНпигиз, СкјаНтГгиз (ТА82УСК1 1925, 68, 73).

2.7.1.3. °з1пуђ

б!е1б 0а9ХаВо<;, а1бо тп Етбсћић уоп -в- т д1е Огирре з! §ебсћпећеп, у§1.

пећеп деп У1ег 5егћ15сћеп Ве15р1е1еп аисћ аги$$. ЕсреуббавХаВос; 9.

ВоитсовХаВо«;, б 32 = Уузез1а^Ђ, \%\. акгоа1. ш 1а(. 1п5сћпЛ Утззазс1аио (Епде

деб 8. — АпГ. деб 9. Јћ.5), \уеНег ћи1§. У1зез1а\, агибб. Уузез1аУЂ, аро1п.

Фузгезшм, а1$сћесћ. Уузез1аш Г. (бУОВООА 1964, 93; ОККОУ1С 1986, 61).

Пр1|Зг<твХаво<;, б 32: Ат пасћбгеп Не§1 д1е Ее5ип§ *Рпоуз1аУЂ ипд д1е 01е1сћ-

5е1гип§ тП дет Кбш§ Рпд1з1ауиз ће1 РКАЕбВ. Б10СЕ. XIX (у%\. §151С 1д. б.

435), гит ЕаиШсћеп у§1. и. 4.1.8. Еб 151 аисћ тб§Псћ, *Р^кз1а^(Ђ) а1б N6-

ћепГогт ги Ркп?оз1аУЂ ги 1е5еп, у§1. деп абегћ. РИ Ргђуз!оуђ 1220

РАШС1С) ипд и. 4.1.2."

'Робоов).аВо1;, б 32 еп1\уедег Коа"оз1аУЂ, тН гоАђ „ОексћксћГ' а1б УогдсгПед

(а15сћесћ. ипд агибб. ће1е§1, у§1. бУОВООА 1964, 96), одег е1пе Уег5сћге1-

ћип§ ћг\у. ^ећепГогт дез \уеИуегћгеНе1еп РИ Каа"оз1а\п> (у§1. јд. 83); јт

50 бкок 1.с. 51е111 ЈШитИсћ Ја8 ег5(е Катспе11ео! гиг бкг. тип^агСНсћеп (бекипдагеп)

МећепГогт "кгезМ ги кга$Ш „5сћтискеп"; Јаесесп зргссћсп пјсћ! пиг Ле а15сћ. Рага11е1е, бопЈет

аисћ Јег ЈкаУ15сће КеПсх ас5 ,ја1".

51 1475-77 а1б Кате етеб Аскег1е1Ј5 јт БогГ КЈка т с5ег Маћје уоп МЛебеУО ћек^!, А^1С1(?

1985, 581.

52 1п пеиегсг 2е11 151 ћс1 Јеп бегћеп дег РК Ргеујз/ау, РпУ1х1ау ће1ец1 (Оккоук!' 1977); оћ ћјег

е1пе Га15сћс 1.е5ипц Је5 коп51апПпЈ5сћеп Риг51еппатеп5, одег еи^а иг51. * Рсг-/Рг1-уе-51ап, одег

е1\уа5 апдсге5 УОгНсе!, 1аВ1 51сћ тсћ( еп15сћејдеп.
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1е121§епапп1еп Ра11 кбпМе аисћ ете аћ\уе1сћепде и^шдатегатебе УогНе-

8еп (4.1.3).»

Т&гавХаЏо^, б 32 = Сејез1а\Ђ ,Дићт епуаггепд", даб егб!е ОНеа" ги игб1. сајаП,

гиш 1^аи1Псћеп б.и. 4.1.10. Веј РКАЕ5В. Окхх. 313 ГГ. Оаз1ауш, пбегћ.

Сез1ау (пећеп Саз1ау < *Сајаз1а\гЂ), у§1. \уеИег !бсћесћ. Сез\а\ пећеп

Саз1а\, ро1. Сгаз1а\\ (бУОВООА 1964, 73) ипд РЕТК(ЈбЕУбК1 1979, 40 8".

2.7.1.4. АНа (°§ојк, »ћиЈЂ / »доЈг)

Простггубцс,, б 32 Ргоз^ојк, даб егбге ОНед ги ргозШ „ћтеп", у§1. д\е Р14 а!бсћ.

Ргоз(Г)т\г, Ргоз\уој, аро1п. Ргоз/г\т\гиз, Ргог\т\гошсН 12-13. Јћ. (бУОВО-

ОА 1964, 96; ТА52УСК1 1925, 88), даб 2\уеПе \тоћ1 потта1 аиГгиГаббеп,

у§1. ћебопдегб акегћ. §о\ „рах" Оам., деп Ви§ојпо ги *ВисН%ојк.54

Воиосроит^т)«; (М1хат|Х., тоО 4)100 тои В.ц) 33: (РатгопупПсоп) *Уузеоиа'\>

(->?), уот Р1Ч Уузедис/Ђ (°орЛ?). У§1. 1,ОМА 1992/93, 144.55 Оег ги_;гип-

деНе_;епде Регбопеппате 151 г\уаг тсћт ће1е§1, бтеШ аћег ете ап б1сћ \уаћг-

бсћетПсће Рга_;ип_. даг, сЈа зете ћејдеп Веб1апд1еПе ћаиП§ уогкоттеп

(у§1. бУОВООА 1964, 72, 93).

2.7.2. Нуросоп$пса (Киггпатеп)

Вгкац^ (тоу гпбу В.т), тоО ^отЈпауог) ТерРогшас,) 34 = епМедег Ве1ој(е), у§1.

деп ОК Вје1ојеу\с\ ш Об1ћегсе_;оУ1па ћеј б1о1ас, одег Уе1ој(е), дег 1е1х1еге

азегћ. §и1 ћегеи§1 (ОККОУ1С 1986, 53); ги бегћ. -оје §е_;епићег ћи1§., агизз.,

ахбсћесћ. -ој у_;1. бУОВООА 1964, 168.

Врауо«;, б 32 = Вгпп(ђ) (ги Вгат-з1а\Ђ < Вогт° иб\у.), у§1. деп агзсћ. РИ Вгап

(бУОВООА 1964, 108), 014 1бсћесћ. Вгапоу, ро1п. Вгопдм/. 2иг 1ЧећепГогт

(тоу) Вбреуа ПНд. б. и 4.1.3.

Готкос,, б 32 = Сојтк(Ђ) одег Сојп\с(ђ), ептлуедег ет НурокопзНкит аиГ

-(к)пИсЂ — ги дјебет (беНепеп) Тур у§1. бУОВООА 1964, 156 — одег рагго-

пугшбсће Аћ1еИип_; аиГ -\с\>, аиб *Ргоз\%ој\>п\с1> {»екигг:, ги Ргоз\%ој\>, \У1е

Оојткб ОгоВуатег ћЈеВ, \уо -п- пасћ етет ра1а1а1еп Аиб1аи! сНе Ко11е деб

биГПхеб -јђ т деп Ратгопупикеп уот Тур Ооогоз1а\Г\с\> бр1еИе; једосћ

\уаге -јс ећег дигсћ -(.ктгс, \У1едег§е§ећеп \уогдеп. Ет абегћ. РН Сојтс бо11

гт 12-14. Јћ. ће1е§1 бејп, пасћ Оккоу^ 1977 б.у.

Кра"1уау, тоу 34 = КгаЈЂпа = аро1п. Сгата 13. Јћ. (ТАб2УСК1 1925, 78); аисћ

а!бсћ. „Кгајјпа" (бУОВООА 1964, 200) ећег Кгајпа ги 1ебеп, а1з т!1 дет

АрреНаПу игз1. *кгајта „Огепгкпд" §1е1сћ2ибе12еп; а1бо ги деп Матеп-

53 Мап 81е1Н §е\у6ћпНсћ даз УогЈегвИес1 ги иг$1. *гаЛ*> „Пеђ" = Н(. гдЛз „вегп,_\У11И8", а_8.

го1 „ггеисИв", ађег Јје Ггаћех^еп Ве1еее ипс! ГЛеПехе 1П апдегеп бргасћеп \^еЈ5еп аиГ *АгЈ- ћјп, ув1.

Уазмек III 429. УЈеИеЈсћ! ги $агт. > 05«е1. агЛ „Еј(1" < Нг. /7а-.

54 Оа^е^еп 1т М/го^ој, ?Ш Мгго^опја (< *-ој*па) т К\У бегђјеп, ОМ Шгокојпо

(\Уе81$егћ1еп) 181 е1п уегђа!е& -%ој\> ти %о}Ш „рПеееп" апгипећтеп, А. ћ. „Јег Јеп РпеЈеп" огч/.

„Јје Агтеп (5/п,) рПе{»1".

55 1Јпађћап_ј§ уоп тјг ћа! гиг $е1ђеп 1п1ефге1аНоп бткцмшхк! 1996, 82 ^екоттеп.
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котробПеп тИ кгаЈЂ уот Тур КгајЂтЈп>, еп1\уедег тИ л-биШх аћ§е1еке1

одег аиб *КгаЈ1>пе§Ђ §екигг1, у§1. деп Го1°,епдеп №теп.

Прфогта 31 Рпдупа, 1а1. Рпдупе (КаСк.1 62), ет Ригб1еппате, деп аисћ Ко-

се1б Уа1ег 1ги§, ећег аиз дет РгЉупе^Ђ, акгоа!. РгЊте%о 1085-95 (Јд.

172)56 §екиг21, у§1. Еома 1993ћ, 197, а1б тИ с1ет ћурокопбНбсћеп -л- уоп

Рпду-з1ауг, аћве1еНе1 (бо бКОК 1928, 221).

2.7.3. Ођбсига е( аНепа

Вегејсћпепдепуејзе §ећоН ги дјезег Сгирре аиббсћНеВНсћ кгоаНбсћеб Ма-

1епа1, ипд 2\уаг а11е Регбопеппатеп аи$ дег кгоаНбсћеп Ет\уапдегипо,5ба§е

(Кар. 30), бо\У1е дег (т 2\уе1 УапаШеп) ићегПеГеЛе Иате дех егб1еп ипб патеШ-

Нсћ ћекапп1еп кгоаНбсћеп Неггбсћегб аиб дег 2еН ћа1д пасћ дег Еапдпаћте.

Шаб дег шсћ1б1аУ1бсће Сћагак1ег дкЈбег №теп, ћг\у. Шге Натбсћеп ипд ип§ап-

зсћеп Апк1ап§е, ићег д1е еттбсће НегкипЛ дег Кгоа1еп аибба§еп кбппеп, \\пгд

и. 5.1. егоПеП.

Воиуа, г| 30 ипк1аг. ЛУепп тП V-: Уи§а ги 1е5еп, У1е11е1сћ1 < багт. *Уаи%а- < а[-

гап. УаИика, НурокопбНкоп уоп етет тИ \аИи- гшаттепЈЈебегггеп

№теп, у§1. арегб. У-И-и-к т. (Маукиорек 1979, 27), е1ат. та-и-(ик-)ка т.,

ти-1к-да (?) Г. (Нмг 1975, 250). бопб! оГГегшсћШсћ Ке1тћПдип§ ги Тоиуа

(б.и.); У1е11е1сћ1 ћапдећ еб 51сћ т деп ће1деп РаПеп ит кете есћ1еп Е1§еппатеп,

бопдет ит ГаћеШаЛе ВегеЈсћпишЈеп 1е§епдагег, то§Нсћег\уе1бе егдкћ1е1ег

РегббпНсћкепеп; т дјебет бтп 1аЈ}1 бкћ дјебег РМ аисћ аиГ деп Р1иВпатеп Ви%

ћег1ећеп, \\ае бсћоп тећгГасћ ап§епоттеп (УШЈ II 30, А. 82).

К^дпжа«;, б 30 ипк1аг; дег Уег§1е1сћ тП а1бсћесћ. к1ик „РГеП", пеШбсћ. аисћ

„бсћпаће1" (ш ЕббЈа 10, 77 аиГ *ЊкЂ, аћег \Ш. 80 аиГ ^ЊкЂ

гигиск§еГићг1) ћПП каит ^еИег.

Кооеут^ц«;, б 30: ^АНТ10А1.б УегјНеЈсћ тИ аИб1оу. кжехг / казаг1 „РгеЉаиегп;

Сшпдћеб112ег" ћ1еЉ1 \уаћгбсћетНсћ, гита1 1оропупшсћ аисћ д1е Рогт тИ -о-

Козеге уогкотт! (1955, 165-167); даб Ргоћ1ет тасћ( аћег дег ра1а1а1е Аиб-

1аи1 -еут^тц;; еб \уаге ет Иот. б§. *Костеууо<; = *козе^Ђ ги епуаЛеп, 50 даВ

тап е1пеп Ггићеп Аи5§1е1сћ деб б1п§и1агб пасћ дет Р1ига1 аппећтеп тиВ (зо

ЕббЈа 1 1, 138 Г.; у§1. аисћ С. Еаћида ипд б. Котап т ббб II 482 Г, ВЕ21.АЈ II

69 Г). ОебћаЊ егбсћејт т1г еб тсћ1 аи5§ебсћ1оббеп, *кЂ5е^к ги 1ебеп, ете

дЈббЈтШеПе ^ећепГогт уоп *1а>пе^Ђ „Ригб1" (80 бсћоп 1^. РЈШаг, аћ1ећпепд

Вег1ај 1.с), ше б1е 1т Ро1п1бсћеп кзгца"? уогНе^; гл^аг ћаћ тап дЈебе

(бсћоп аНро1п1бсће) Рогт Гиг уегћаНпЈбташ§ јип§, 51е Гтде1 једосћ јћг

5ид51аУ15сће5 Се§еп51иск т ејпег аИбегћЈхсћеп 1п8сћпН аиб дег 1Јт§ећип8

уоп Опо§об1 = №к51с, дје е1пеп кзегЂ 8(ерат> ег\уаћт (2^ 9807°).

ЛореХо^, б 30 ипк1аг, 8. деп Го1§епдеп №теп.

МоихХо), б 30 ипк1аг, -Х<л У1е11е1сћ1 тЈ1 Лбр- јт уогапдећепдеп Иатеп §1е1сћ-

2ибе12еп ипд ги ип§. 1о(у) „РГегд" ги б1е11еп.

56 §Ј5Јс \уШ 5(аИ Рјсјпеск, \ује ћеј Ркаебв. 010П 359 ет боћп Јек Кбпј^б К.ас1о$1ау НсН.Н.

РгЦуЈпеск, Л. ћ. *Рпћте^, 1е«еп.
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Поруа, тоО, тоу 3 1 (а1зо 1Пс1екПпаће1). Оа с1ег АгсћоМ, иМег с-еббеп НепзсћаГ!

(Ие Кгоа!еп §е!аиГ1 \уиг<1еп, јт Кар. 3 1 Поруа, ш 30 ађег Пор1Уо<; ће131,

НеМ ез паће, сИе ће1с!еп РегзбпПсћкепеп 50\ује ше ћеМеп 1Чатеп §1ејсћги-

бе!геп, тс1ет тап б!аи с1ез егб1егеп *Поруа Пе51 ипс! сНе ће1с!еп 1^атепГог-

теп аиГ Вог(\>)па гигискГићП, \ује ет аиб \уе51Нсћеп ОиеИеп ћекапМег

кгоаНбсћег Ригб! ћ1еВ, с1ег ат АпГап§ с!е8 9. Јћ.8 ћеггбсћ1е (у§1. УШЈ II 42,

А. 119; ВАОКЈАШКООМУЈ 372, 376); с1апп 1а§е Шег еп1\уес1ег ете ћуроко-

пбНбсће Ађ1е11ип§ аиГ -т- уоп етет УоНпатеп гш! *боп-Н „катрГеп"

уог, осЈег сНе посћ шсћ! шшзеб1е111е КиггГогт етеб ^атепкотробкитб тП

*богт-И „уег1е1с1ј§еп", Јет абегћ. Ригб!еппатеп Вогзпђ / Вгппђ (5.0.)

§1ејсћ. Баб мсЈегбрпсћ! аћег с1ет Вепсћ! с1еб Рофћуго§еппе1оз, <1ег јепеп

Рог§а ттс1ез1еп5 еш ћипсЈеН Јаћгеп уог Вогпаб 2е11 зе!21, ипс! 1аВ1 ез ип-

егк1аП, \уагит Рофћуго§еппе!о5 т с!еп ВеЈсЈеп РаНеп П- 51а!1 В- ^ебсћпе-

ђеп ћађеп 5о11. Ое5\уе§еп тиВ тап аисћ тН етет есћ1еп Р- Ап1аи1 гесћ-

пеп, 1шЧ дет 51сћ сНебе ће1с1еп Т>ЈатепГогтеп (та§ еб б1сћ ит етеп осЈег ит

2\уе1 1Чатеп ћапс!е1п) каит аиб Јеп б1аУ1бсћеп бргасћгшИет с!еи1еп 1а58еп.

МП Кискб1сћ( аиГ сНе уегтиШсћ багтаНбсће НегкипГ! с1ег Кгоа1еп (у§1.

оћеп 2.2. ипс1 и. 5.1) капп тап ете Нашбсће Е1уто1о§1е епуа^еп, ги аЈгап.

раги-, ауеб1. роиги-, оббе1. сП§. југ, 1гоп./мг „ПеГ\ багт. фор- т Е1М, с1аз 0Г1

а1б УогсЈег^Пес! т РИ уогкотт!,57 у§1. ћебопс1ег8 Јеп трегб. Р?"Ј Риг%ау <

ауеб1. роиги.^а^- Ас1ј. „с!ег У1е1 КтсЈег ђезНг!, ппс!епе1сћ" (Вапћ.), багт.

ФоруаВ-акос, (псћН§ УАбМЕК 1923, 153; уегГећН гит Н1Мег§Не<1 МШег

ипс1 1ћт Го1§епс1 АВАЕУ 1979, 298); аисћ -та- 181 а1б биГПх с!сг Нурокопз-

Пка тсћ! веНеп. 1п сНебет Ра11 ћгаисМе тсћ! а1б ћурокопзНбсћеб биГ-

Пх, \У1е е1\^а т Воиуа аиГ§еГаб! ги \уегсЈеп, бопдега кбппге еб зкћ аисћ ит

с1еп пасћ с1ег Киггип§ ићп»,§ећПећепеп Ап1аи! с1еб г^еПеп КотрозШопб-

јШескб ћапс1е1п.

Порпчх; (тои Пор1Уо\)) 30: 1Јпк1аг, 5. с1еп Уогап§ећепс1еп ТМатеп.

Тоиуа, т) 30 ипк1аг; иМег с1ег Аппаћте етег Ггићеп ЕпГпазаН81егип§, \^1е 51е 1П

е1П1§еп 8егђ15сћеп ^атеп ће1 Рофћуго§еппе1об бсће1п1 Уо11§е2о§еп \уог-

с1еп ги бејп (б.и. 4.1.7), а1б КовеГогт ги е1пет УоИпатеп гт1 1р$р> „8!агк"

с1еи!ђаг, у§1. ђе1 с1еп Кгоа!еп ипс! бегђеп Ти^отЈг / Ти%отег (бек с1ет 12.

Јћ.), аро1п. Те^отгг, е1ђб1. Тап^отгг, а!бсћ. ТпНа (Об 73; бУОВООА 1964,

89). \Уепп 1гап1бсћ, у§1. уог а11ет оббе!. јгоп. 1п§, сНдог. го^ „В1и1", аисћ

„КасћкоттепбсћаГ!" < а1гап. *1аика- = атс1. 1ока- „^асћкоттепбсћаГ!"

(Аваеу III 309 ГГ). б. ођеп Воиуа.

Хрсорато<; 5. о. 2.2.

3. РћПо1о§1бсће8 гиг коп51ап!ЈпЈ5сћеп \УЈес1ег§аће

3.0. Оћ\Уоћ1 ејп (1игсћ§ећепс1ег Уег§1е1сћ 2\У1бсћеп уегбсМескпеп ћу2ап!1-

пЈбсћеп ОиеНеп 1П ћеги§ аиГ 1ћге ШЈеЈег^аће с1еб б1аУ1бсћеп бргасћта!епа1б ћЈб-

ћег аибћ1е1ћ1, капп тап ба§еп, (ЈаВ б1сћ јепе с1еб Рофћуго§еппе1об 1пз Оебат!-

57 Ве1 Ле5Ст Уег§1е1сћ %ш%с 51ау. р- пјсћ! иптЈИеЉаг аиГ ајгап. р- гигиск, 5оп(1егп пђег

5агт. /-.
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ћПс! §и( етГи§(. 01е Рага11е1еп аиб с1еп апсЈегеп бсћпГ(б(е11егп ипс! 1Јгкипс1еп ипс!

аиз Јет б1аУ1бсћеп №теп§и( Опесћеп1ап<1б \уигс!еп ће1 ипкегег 1п(ефге(а(тп

пасћ Мб^НсћкеП ћегискз1сћН§(.

3.1. 1^аи(ег$а(г1ећге (Сћег$1сп( Лег 1^аи(еп($ргесћип§еп)

Аћ§е5ећеп уоп шшсћегеп ос1ег Шбсћеп Еебип§еп ипс! с1еп бсћгеЉГеМегп

(3.4), @јђ1 Рофћуго§еппе1об сНе з1аУ15сћеп Еаисе — хт Каћтеп с1е8 §песћ1бсћеп

ЕаШ- ипс1 бсћпЛбубгетб јепег 2еП — гЈетНсћ 1геи ипс! копбе^иеШ. ОЈе Го^еп-

с!еп Ке§е1 1аб5еп бјсћ ат бегћ^бсћеп ипс! кгоаНбсћеп Ма(епа1 геб(б(е11еп:

а = а, о к = к п = р

Р = о, V К1, кг| = с? р = г

у = % X = I, Г о = ј, 5; уог п аисћ 2?

уу = п§ и = т X = V,

б = а" џп = тд? тС, = с, с; аисћ ј?

е = е, е, & V = п х> = 'и

Е1 = I % — ф = /IV (бСћоП б1аУ1бСћ?)

^ = 2, 2, с, с; аисћ ј? о = о, ђ; аисћ «? % — = ћ

т| = /, 6 о\) = и, у, ђ \|/ —

I = /', ћ ор = уг-? со = о, и

2и ћеасћсеп: Уегзсћједепе \Ме<1ег§аће уоп /, ћ (4.1.1-2); Мећгс1еи(1§ке1(

уоп р, е, ог) (уј»1. сНебеЊе ОгеШеиН^кеп уоп ог) ш с!ег \Мес1ег§аће с!еб оз(з1аУ1-

бсћеп Ма(епа1з 1т Кар. 9: Верог)Т^т| = Укгисј, Воиоеурабе = Уузе%гаДе,

(М)еаао\жтј = ИезЂрГ); кеше 1Јп(ег8сће1с1ип§ г\\азсћеп 5 ипс! з, 2 ипс! 2, с ипс! с;

Ргоћкте ће1 а", Г > бкг. &, с (4.1.4); Гиг г) = ји т Меуиретогх; \%\. абегћ.

рапабиг < лаутгуг)рг<; (УА8МЕК 1944, 107), *СигИо < Кира^ос; (бКОК I з.у. С/-

п7). Ет ш = м т КХаРсока, шшсћег, оћ -о- т (Лоуто)б6кА.а Шг -и- ш зегћ.

Бик1ја з(ећ(, б.о. 2.6. ОЈе Сшрре з1 > акХ. т ЕкА,аРо1, ЕкХаРтЛа, > авХ ш с1еп

РИ аиГ 0а6А.аРос„ ке1п Етзсћић 1П 1Хар1уетс^а \уаге е1пе Аизпаћте, \^епп бо ги

1ебеп 181.

3.2. Могрћо1о^1$сће Лс1арИоп (АгНке1, Сепи$, б(аттк1а$$е)

3.2.0. ОЈе ГгетсЈеп \^6Пег ипс! ^атеп ћеј РофћугосЈеппесоб бтс! јп уег-

бсћЈес1еп1Нсћет Сгас! с1ег §г1есћ1бсћеп ОекПпаНоп апдераВг: б1е кбппеп епг\^е-

с-ег оћпе АП1ке1 51ећеп ос1ег т11 е1пет уегбећеп \уегс1еп, ипс! 1т 1е1г1егеп Ра11

пећтеп б1е ћаМ §песћ1бсће КазибепсЈипсЈеп ап, ћа1<1 шсћ(. 01е бсће1с1еНп1е 1б(

Јаће1 каит зсћагГ ги 21ећеп, с-епп с1егбе1ће ^ате капп 1т ^от1па(1У оћпе Ка-

бизепс!ипсј ипс! ш Јеп Сабиб оћНци: гш( јћпеп уетепс1е1 \уегс1еп.

3.2.1. Кете тофћо1о§1бсће Апраббип§ \уе1беп сНе Рогтеп оћпе Ап1ке1

аиГ, ше с!ег е1пће1т1бсћеп ^аиШп^ ат пасћб1еп 5(ећеп сЈигЛеп: АА.сог1Л, ВеХат|

(аћег 5. и. 3.2.2.1), Вбуа (лотацб^), 'Еотшхјут^, 2ахХ.ог>ца (б лотац6(;), "1т1(;

(утјаод), Катаг)треРеусо, П^отјх, Пг^ротгца, ЕеХрсо, Екерба, Хктјрбакгааа,

Тотјттт;; ат арре11а(1Уеп бргасћ§и( ^сНбг^ ћЈегћег аерРг)Х.а, ааз а1б б1аУ1бсћеб

ЕећпгуоП 1т Опесћ15сћеп ет Иеи^гит р!ига1е §е\уе5еп 5е1п \уНс1.
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3.2.2.1. МабсиНпа тН б: а) аиГ -о<;: Роауо<;, ^огжауос,, Фаро<;, Кршос;,

Мокрбс;, 'ЕААгаабс;, ВАаахгцтгро«;, Во'шеавАаРо<;, Врауод, Го'{'У1.ко<;,

КАоУ1ЦТ1ро<;, ЛбреАод, Мог)УХ1цт|ро<;, Пбргуос;, Пр1реа6А.аРо<;, 'Роб6авАаРо<;,

Етро'1цт)ро<;, Тс^ееавАаРо«;, ХрсоРахо«;; ћ) аиГ -10?: 'Орбухгосј, Кохс^А1.(о)<; (Акк.

хоу Кох(^1А1у), Т^оис^тшерк; (у§1. ађег о. 2.1.7.2 ги аеп РИ аиГ -цертц;); с)

д-б1атте: Крагуад, КАогжас;, Врах^тц; (утјаос; ехера цеуаАт)), Морлатц;,

Тгцђагц;, Коаеут^тц;, Проатуубтц;, ФаАгцерт)?; 1т пеи§г. ОепШу хоО Воиае-

Роих!^т|, хоО Краат1церт1, хои Терлтш^рт) (ћлегћег У1е11е1сћ1 аисћ ВеАал, оћшоћ1

оћпе АгНке1, гпсћ! аћег хогј Поруа, \уеП ааб ет 1пдесНпаћПе и(, б.и.); а) оћпе

§песћ. КазибепЈип^еп: Во'['к1 (6 хбло«;), ВгоАас; (Акк. хоу лохацбу ВгаАас;,

п1сћ1 *В1аАау, у§1. и. 4.2.2), ЕаРа (хои Хофа лохацоп 42), Вбреуа (хоу, Акк.),

Мои%Аш, хоу Поруа.

3.2.2.2. МазсиНпа р1игаНа (АгНке1 01):

а) о-б1атте: 'Ареухауоц ВеАохрсоРахог, 2ахАопцог, Пауауог, ХерРАог,

х^ерРоиА1аУ01, Хрсорбсхог;

ћ) а-бгатт: КауаАТхаг;

с) оћпе §песћ. Ка5и5епсшп§: хогх; Агх^гкт).

3.2.2.3. Репптпа тП тј, 51е1б тН дпесћ. Кабибеп<Јип§еп (у§1. једосћ аЧе

ЕебаП ВрахС/о ги Врахс^а 30 ипа" и. аЧе Акк. Т^еухгуа, ХХеРеуа)

а) б1атте аиГ -а: ^оилауга, Ареуха (тј х&ро), ДгбкАега (т| ДшкАегас;

Хсора), Пауауга, ЕерРАга, ЕкАаРлУШ, ХрсоРах1а, 2еух(уа (хтјс; 2еух(уа<; хои

лохацои), Тгх^а, Врахс^а, Ког>ркра (ут\ао<;, 36), Гоих^пока, Кр1рааа, Л1х<^а,

Муа, Ибуа, Пеаеуха, ПАеРа, 'Раахохс^а, 2лбрауа, Тс^еу^уа, Тут|уа,

ХАеРгауа, ВеАеураба (ђ В., хтјс; В.ас; 40), Доахтка (хт|У Д.ау, КАеТаа (ц

кАегаоира), (1)Аар!уех^а, Мсбуа, Воиуа, Тоиуа. Ет бо1сћег бсатт тга' а1з

тс1екПпаће1 ће1гасћ1е1 т хт|у Тс^еухгуа ка1 хпу ХАеРеуа 30 (ап ешеп пеи§песћ.

бсћхуипа" уоп -V ш Акк. 151 ћјег каит ги с1епкеп);

ћ) аиГ -Т|: ВреРерт), 'Раат| (хтј<; 'Раот|<;)

с) аиГ -I (кет б1ау. Ве1бр1еГ): 'Аух1Рар1д (-есо<;, хт)у 'Алу).

3.2.2.4. ИеиСга тИ хб:

а) аиГ -оу: ЛсшхоРоу, ВеАеурабоу, Мбкроу, Ххауубу, 1х6Апоу, Деа-

хткоу (пећеп Т| Доах1у(ка!);

ћ) аиГ -10у: 01е бсћ^апкипдеп с-еб Турб 1аббеп б1сћ с1игсћ <Јаб РагаЛ^та

Иот./Акк. 'Раогјашу / 'Раогхпу / 'Раоиог, Оеп. хои 'Раоиашг) Шиб1пегеп, у§1.

\уе1сег 'ЕАкиугоу, ВеАгхс^у (у1е11е1сћ1 ТЈтћНсЈипе е1пеб б1ау. >Јот./Акк. Р1. Г.,

б.о. 2.6); <Не Кеи1га аиГ -тј \У1е Ка\аХц (п. ги х«ршу?), 2ехАт|Рт|, '1ооАт| (ги

каохроу) §ећбгеп каит ћјегћег, аисћ Кбрг п1сћ1;

с) кете §песћ. Кабибепаип§еп: ДаАеу (хогј ДаАеу пећеп хои ДаАеуои,

г^оћ1 ет ИеШгит), Теут^у, ХХогјц (каахроу, у§1. аћег брогх; ... ХАоицои),

Кгкер (каахроу?), уОахрсок, МаАос^еахаг, Грабехаг, ЛогжаРехаг, Ме-

уирехогх;, Фара (36, у§1. б Фаро<; 30), ВероиААга, Кахера, КХаРсока, (Лоу-

хо)бокАа, Вбуа (каахроу), Вбаоуа (хб хо)р(оу), Екбрбоуа, Моиурабе, ГаХои-

цат|У1к, Деаутцс, ДоРргакгк, Дреаует|к, Мокргокгк, Леаут|к, Тс^еруаРог)окет1;

т11 тсћ! еп1бргесћепаеп ЕпсЈипдеп 'Орц6<; (е1п табк. о-б1атт, каит е1п 5-^еи1-

гит), 1аАт|уе<; (пеи§песћ. ^от. Р1. Г. е1пеб ГетЈптеп а-б!аттеб?).
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3.2.2.5. №игга рћдгаНа тИ та: "Ниота, Коиркоира (30), МеА.ета, Хсоара,

ВоитоВа, 'Поеуа. У§1. 2.6. гит 1е(г1§епапп1еп №теп. Ез ГаШ аиг-, даВ бокће

Рогтеп уог а11ет јт Кар. 29, ћеј дег \\Чеде§гаће готагабсћег (Ж уогкоттеп,

једосћ зтд $1е бопб1 аисћ ое'\ с1ег Сга2151егап§ б1аУ1бсћег ићПсћ, у§1. га дег

{Јгкипде аиб 1019. та ВеХаураба, та Пргс^брихуа, та 'РаоХоуа.

3.3. Е(уто1о§1еп

3.3.0. БЈе а11§ете1пе Не1§ип§ с1е5 Кајбегб гит Егуто1о{>1б1егеп котт1 гит

Аибдгаск аисћ га јепет ТеП бегаеб Вепсћ1б, \уо уоп с!еп бегћеп ипс! с!еп Кгоа1еп

ипс1 Јћгеп Еапдегп сће Кеде 151. Мапсћта1 бгад еб ги^геГгепде НатепдеигипЈзеп,

\У1е јепе с!ег „гибб1бсћеп" (<1. ћ. аПбсћ\уед15сћеп) ипс! с!ег бкујбсћеп ВегеЈсћпип-

§еп с!ег Отерг-бсћ\уе11еп, ос!ег Вбуа- каХ.6у 1т Кар. 33, гасћг беНеп аћег аиГ

\^а§еп Апк1ап§еп ћегаћепде Рагегуто1о§1еп, \\ае та Дкхбсора- 1аи ера ипс1 сће

апдегеп Егк1агап§еп готатбсћег (Ж Оа1таиепб јт Кар. 29.

3.3.1. 2игге!Тепд:

ХахХоЂиог бл1асо тои Воиуои 33 (2.3.1).

Пауауог араптштог 29 (2.3.1).

3.3.2. Шк1аг:

ТерВоиуш 5о11 пасћ Кар. 34 аиГ б1аУ15сћ 1ох\)р6^ тблос, ћес1еи1еп. \Уе1сћеб б1ау.

\^оЛ с1ет 1Јгћећег сћебег Оеи1ип§ уог Аи§еп 5сћ\уећ1е, 151 гасћ! к1аг. Каит

\уаг с1аб ЊњгА-ја > бкг. г\га*а(\а) „Реб1ип§", 1го1г бКОК 1927, 73, бсћ\^ег-

Нсћ аисћ акб1. 1гетЂ „шгпб"; ећег дигГте 51е уоп с1ег §песћ. Аиббргасће тН

-V- аи5§е§ап8еп бега ипс! с!еп Катеп аиГ б1ау. *(р>аИ < *(гђу- „(аиб)с!аиегп,

ћећаггеп, Геб! бет" ћего§еп ћаћеп; у§1. о. 2.3.1. ЈедепгаИз 151 кега б1аУ1-

бсћеб Егутоп *(его- > (гећ- т Јег уот Ка1бег ап§епоттепеп ВедеиШп§

ги Гтдеп, дебћаЊ \уНд сћебе Егуто1о|Не ећег гиг пасћ1о1§епс1еп а1з гиг

уогап§ећепдеп Огарре §ећогеп.

3.3.3. РћапхабНбсћ:

КауаХтј ћеЈВе пасћ дет Кар. 34 га с1ег б1аУ1бсћеп МипдаЛ „\^а§еп(1апд / -ггапб-

роН)",58 депп дег ОП беј пасћ, бо с1аВ бегае Ега\уоћпег а11е 1ћгеп Агћепеп

ггаг деп \Уа§еп УоПепдеп бо11еп. Иасћ АК1М1М 1932 \уигде с1ег готагабсће

№те СапаИз аиГ 1игк. цап1у „гшеЈгасЈпеег ^а§еп" ћего§еп; депкћаг,

шепп сИе ОеиШпд уоп ејпет ћи1§апбсћеп 1п1бгтап1еп б1атт1, аћег каит

тећг ићегхеиеепд а1б дје уоп бкок 1927, 67 уегти1е1е Ап1ећпип§ деб б1а-

У1бсћеп ^атепб КопачН ап деп ^окаНу па коИН „ат \Уа§еп". Одег \уаг

дег Аиб§ап{;брипк1 дег коп51ап11П15сћеп Е1уто1о§1е даб б1ау. Е1ћп1к *Ко-

лауђ/ћс/, ћеи1е Копа^осг, даб а1б „копо-\1*>с1" „д1е РГегде§е20§епеп", д.ћ.

58 аца^1а, АЈјек(1У ги аца^а, хс. х™Ра (^о Васкјл>јокоомуј 151: ,,(е1еЈпаја"), одег аца^ш

еА6. .ХаЈћуаееп" (во УШЈ II 62: „(оуагпа ко1а"), у§1. аисћ сНе 01о55е аца^е(а биЈЈаб „УеНаЈеп,

Тгап5рог( ап Јеп \Уаееп".
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„РГегсЈе а1з 2и§Пеге пи1гепс1, тП с!ет РГегсЈе^езрапп Гаћгепс!" §ес1еите1 \уиг-

с1е?59

ЕеррЛо1 бођлсн 32: 1т Кар. 32 \уПс1 с1ег аи5 1аТ. зетт ШбсћНсћ агЈ§е1еЈ1е1е

бегћеппате тП серРоила „бк1ауеп5сћић" ш УегћЈпсЈип^ %е$еШ, 5оте

тН с1ег ВегеЈсћпип^ Гиг ше Тгадег 5о1сћег етГасћеп бсћићеп тс^еррогЛш-

уо1; 50П51 151 сНе5е Аћ1еНип§ гпсћт ће1е§т, с!а5 ОгипНхуогТ котт1 аћег \уНк-

Псћ т тећгегеп пеи§г. 01а1ектеп тП с1ет тс- Ап1аи1 уог: тоерРогЛоу и5\у.;

сНе Роппеп 5тс1 ћеј бКОК 1927, 194 Г. ап§еГићг!. Јепе аиГс- 5тс1 беПепег;

бсћоп с1е5ћа1ћ бсћет! тН Меуегз Аћ1еНип§ аи5 агаћ. гагоШ „бсћић тИ ћо-

ћеп АћбаЧхеп" каит ^аћгбсћетНсћ ги вет ипс! сће аНе Егк1агип§ аиз с1ег

51аУ15сћеп ВегеЈсћпишЈ 1иг „бсћић" *сег\*>ја ће12ићећаИеп. Оег §песћ.

Рогт капп ете б1ау. Аћ1еНип§ (УтћПсЈипе) аиГ -иГа ги{»гипс1еНе§еп, у§1.

5ис15егћ15сћ сге\и1ја бЕ2ћ 6/1905, 471. 2иг М6§НсћкеН, т^ерРогЛтуог

,,(т)аерРог)Ла-Тга§ег" а1б 1Јтс1еиШп§ етеб аћеп бегћ. бТаттебпатепб аиГ-

гиГазбеп, 5. о. 2.2. 5.у.

Хроратог- о1 тшллтгу хсорау катехоутес, 31. 01е копбТапНгшсће Етуто1о|Не

бсћетТ уоп с1ег Ггићегеп КатепГогт *ХсорРато1 = *хЂп>аИ аи52и§ећеп; сНе

ОеиШШЈ 1ећп1 бкћ оГГегшсћШсћ ап §песћ. хсора ап, јеЈосћ, с1а с1ег Иате

а1з б1аУ15сћ ^есЈеитеТ \уПс1, каит иптПТеШаг, 50пс1егп тН Кискбкћ! аиГ с!еп

б1ау. Еећп\уоП хога, с1а5 гшгкНсћ Ггић ће1с§Т 181, ипс! аиГ с!а5 51ау. АсЈјекНу-

биГПх -а(Ђ, с!а5 с1а5 ВебПгеп (катехепО ћегеЈсћпеТ, \У1е г.В. оо%-а1Ђ

„ге1сћ", е1§епТНсћ „Кегсћтит (*оо%т>) ћебИгепсГ.

3.4. §сћгеН>Гећ1ег

Ап бсћгеЉГећ1егп 1аГЗТ 51сћ ат 51сћег8Теп тат 5ТаТТ х1\ (еуепТиеИ то1) ГебТ-

5Те11еп: КрцЗтгтапгуот 9 бТаТТ *Крфг|тсХ1)л^01, у§1. §е§еп Епс1е с!е55е1ћеп Карј-

Те1б Крф1т^о1 = агибб. КгтсГ; с1атП 5\п& аисћ сНе Уегће55егип§еп *Грабет^1

бТаТТ Грабетаг, *ЛогжареЧс^1 б!а!! ЛогжаРетац \тоћ1 аисћ *Мало^ертс^1 8!а!Т

Мало^еатаг §е51сћегТ. Ете ћегкоттНсће Уег\уесћ51ип§ 151 V / V т ЈМбуа. бТаТТ

71 бТећт ет а уегтиШсћ т Галог)цаг|У1К. Аисћ а Гиг б1ау. 6 капп 5!е11еп\уе15е

аиб етет „ОпПкгоп" уегзсћпећеп 5е1п, у§1. и. 4.1.6

3.5. ОиеПепкипаНсће АиГ$сћШ$$е

2и с!еп ОиеИеп с1ег ипб Јп1еге551егепс1еп АћбсћпНш с!е5 Шегкез Бе ас1т.

јтр. у§1. ће50пс1ег5 РекјакСк!: 1978 (гит 30. КарИе1) ипс! МаК51МОУ1(^ 1982

(гит 32), сПе ће1с1еп т11 с!ег Мћегеп ЕПегаШг. (Јпбеге 5ргасћ\У155еп5сћаГ1Нсће

ипс! патепкипсПЈсће Ве1гасћШп§ капп сНе бсћНдббе с!ег ћ15ћеп§еп Рогбсћег 1п еј-

П1§еп Рипкхеп егдапгеп. Оег 1Јп1ег5сћ1ес1 јп с1ег ^аи1§е5(аИ г\У15сћеп с1еп Ве1е-

§еп с1ег5е1ћеп Иатеп \уе151 аиГ етеп сћгопо1ое15сћеп Аћ51апс1 г\У15сћеп с!еп Аћ-

бсћпШеп, \уо 5Је уогкоттеп, ћт. бо копптеп \ујг аиб с!ег Та15асће, с!аВ Тгауи-

59 ЈеЈосћ ЈЈо! с!аз уош Кајвег ап^еШћг^е Е(ћпЈкоп КауаХиаг 29, 32, 33, аисћ Ие септ. I

691, Уј1а Ва5. 52 (КауаА.Гха1) шсћ1 Лехе б1аУ15сће, копдегп ете ћућгМе 1а1еЈШ5сћ-вгЈесћ15сће

Рогт (8иГПх Јег Ешшка -Ттаг).
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гнеп \т Кар. 34 т\1 етег №тепГогт ћегејсћпег \уНд, те дег 2е11 дег Еп1б1е-

ћип§ деб \Уегкеб ттдебхепб ит етпЈе ЈаћггећШеп уогап^е^ап^еп бет ти13,

егбсћНеВеп, даВ сће копз1агтгизсће ВезсћгеЉиги* дЈебеб ЕапсћЈећЈе^еб, 1т Се-

§епба12 ги јепег 2асћ1итлепб, кете акшеПеп УегћаНшббе дег МШе деб 10. Јћ.б

лУ1с1ег5р1е8еи, ипд сћебе Аппаћте НеВ з1сћ дигсћ пеие ЈЛпгЈегитЈеп етгеЉег

Каб1е11е ћекгаШ§еп (б. и. 5.4.2). ОЈе Оић1е11еп \У1е Дест1у1коу 1т Уеггекћтб

с1ег Каб1е11е т бегћЈеп §е§епићег Дооттка 1т Тех1 деббеЉеп Карпе1б тасћеп

с!еп Етдгиск, а1б оћ с1еп КабКШуеггеЈсћтззеп т с!еп КарИет 31-36 апс!еге

(}ие11еп а1б с1еп паггаНуеп ТеПеп сЈез Вепсћ1ез ићег сНе бегћеп ипс! Љге 1.апдег

2и§гипде1а§еп; У1е1тећг §Љ1 сНе М6§НсћкеН, даб с1аббе1ће КазгеП аисћ ет дгН-

1ез Ма1, ипс! 2\уаг т етег јитзегеп бргасћГогт, а1б Десутјк уеггеЈсћпе! 181,

Ап1аВ гиг УегтиШп§, с1аВ сНе Аћбопс1егип§ Вобтепб тпегћаЉ Јеб копб1апНт-

бсћеп 8егћ1еп ете пасћ1га§Нсће Ег§ап2ип§ бет капп; ипс! \\аедег 1пи ћјег ет

пеиег Цћ12Јегап§бУ0Гбсћ1а{» ћтги (5.4.1). 81аУ1бсће ЕокаНуГогтеп (4.2.2) ипд

с1аб ап§е1к1ећ1е ВтдешоП ;' т '1ооА.г| (2.6) 1аббеп дагаиГ бсћНеВеп, (ЈаВ ттде-

б1епб ет ТеН дег Каб^еПуеггекћШббе аиГ сНе б1аујбсћ уегГаВгеп Уог1а§еп

гигиск^ећг; ипс! е1ш§е АћбсћгеЉип§бГећ1ег \уе1беп дагаиГ ћт, с!аВ сНебе Уог1а-

§еп т купШбсћег бсћпГг \уагеп. Уог а11ет 1б1 даб ићегГ1ибб1§е -к бо ги егк1агеп,

с1аб ш етег КеЉе бегћ1бсћег Каб1е11патеп уогкоттЈ. Апдегб а1б бкок (1928,

333), с1ег сНебеб -к а1б Уегкиггипе Гиг к(аотроу) аиГГаВ!, ћт 1сћ §епеј§1, сНе Рог-

теп ДоВр10к1к, Мокр1Ск1к аиГ бсћгеЉип§еп *ДгБокск1и, *Л\ококскш

гигаскгишћгеп, а1бо ше МоттаНуе <1ег ћебНттгеп АдјекНуГогтеп, ипс!

аћпНсћ Дреоуетјк \уаге *Доежнми, \^1е Т^ЕруаВог)окЕТ| = *Чоћновоускм, а!ет-

еп1бргесћепд Леоутјк, Деоутјк = *Л«нии, *Деснии, еуепШеИ аисћ *Га-

Х.огјц.пт|У1к = *Голжбин1и, \уепп тсћ! *Голжвинћск.60 Еб 1б1 ја ете \уеп ап§е-

поттепе ипс! ап б1сћ \уаћгбсћетПсће Аппаћте, с1аВ сНе КупИбсћпЛ ете Ап-

раббип§ с1ез ^песШбсћеп А1рћаће1з Гиг ше \\Чедег§аће с1ег б1аујбсћеп Еаи1е 181,

сНе зкћ игзргап§Нсћ 1т \^е11Нсћеп Сећгаисћ епгшскеН ипс! зеИ <1ет АпГап§ сЈез

10. Јћ.з аПтаћНсћ сНе уоп Копз^апНп-КугШоз Гиг ше з1ау1зсће КЈгсћепзргасће

§езсћаГГепе §1а§оНН5сће бсћгЈП гигискс1гап§1 ћаћеп сЈигЛе, ит бсћНеВНсћ аисћ

бешеп Иатеп ги ићегпећтеп, ипс1 еб 5сће1п1 т1г каит аиз^езсћЉббеп ги бе1п,

сЈав еб 1П сЈег егб1еп На1Г1е <Је& 10. Јћ.б, уог а11ет 1п Копб1ап1поре1, бегћеп §аћ,

\У1е ег\уа дег 1т Кар. 32 епуаћШе Рппг 2асћапаб, <Ие сЛе Иатеп дег НаирШЛе

1ћгеб Еапдеб јп д1ебег бсћпН П1едег1е§еп копп1еп.

4. бргасћ\\Јх$епбсћаГШсће Ро1§егип§еп

4.1. РћопеНзсћез

4.1.1. На1ћ\ока1е е>, ђ

4.1.1.0. Риг деп Оћег§ап§ уоп дег б1аУ1зсћеп бргасће1пће11 гиг е1П2е1-

бргасћНсћеп Еросће 181 уог а11ет д1е Еп1\У1ск1ип§ дег НаЉуока1е таВ§ећепд,

ипд 2\^аг 1ћг бсћттд 1П дег бо§. зсћ\уасћег РозШоп ипд дег 2ибаттепГа11 деб

60 УЈеНсЈсћ! §ећ( тапсћта1 о(иго аиГ д/о гигиск, у^!. ВеХ.аурабоу / ВеХ.6урабоу 32 ш с!еп

НапсЈвсћгЈПеп.
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ће11еп ипсЈ гЈек дипк1еп На1ћуока1б, (1ег т етег Кете браЧ§ететб1аУ1бсћег Ој-

а1ек1е бгаИГапд, етбсћПеВПсћ деб \^еб1бидб1аУ1бсћеп типдаННсћеп Котр1ехеб,

аиб дет б1сћ даб бегћокгоаНбсће ипд даб бЉуегтсће етлуЈскеН ћаћеп. БЈе ће1-

гЈеп Ргогеббе \уагеп беН сЈет АпГап§ деб б1аУ1бсћеп бсћгШШтб ш ЕаиГе.

4.1.1.1. бсћ\уасћ шаг ет НаЉуока1, \уепп ете бПће тН Уо1кока1 Љт

Го1§1е ипд б1агк, \уепп т дег иптШеЉаг Го1§епдеп бПће ет бсћшасћробНтгпЈЈег

На1ћУока1 з1апд. 1т Аиб1аи1 \уагеп ргакНбсћ а11е НаЉуокак, тН Гиг ипз ћјег ип-

ћедеигепдег Аибпаћте еНП§ег РгаробШопеп, бсћ\уасћ. 1т \УоПтпегп копп1е д1е

РобНтп етеб ап 51сћ 5сћ\уасћеп На1ћуока1б, ћебопдегб т дег \\шгге18Пће, дигсћ

бете копбопапПбсће 1Јт§ећип8 §еб1агк1 \уегдеп, \^епп дигсћ бетеп АибГаП ете

бсћшег аибгибргесћепде Копбопап1еп{»гирре епг.51ећеп 5о1Не, \уаб гит АћГаН

одег гиг Уегбсћте1гип§ уоп КопбопаШеп ипд Го1§Нсћ гиг Уешпб1аПип§ деб

\УоНеб §еГићгт. ћаИе. 2. В. игб1. *5(ђИо, *а"Ђ5ка ег§аћ т дег бкг. бсћпНбргасће

ипд т деп те1б1еп 01а1ек!еп *з(ак1о, *а"азка, тН -а- а1б УокаНбЈегип^ етеб б!аг-

кеп НаЉуока1б, ипд пиг беНеп типдаНПсћ коттеп <Јге 1аи!§ебе!2Псћеп Рогтеп

зк1о / ск1о, зка / ска уог.61 АиВегдет копп!еп д1е тпегеп На1ћуока1е ћа1д т

5сћ\уасће ћа1д т б!агке РобШоп !ге!еп, \уепп т дег Го1§епдеп бПће ће1 дег Р1е-

Х10П ет Уо11уока1 тИ етет бсћ\уасћеп НаЉуока1 аћ\уесћбеНе, г.В. 5(агЂ.сЂ,

Сеп. $(агЂса; ш N0111. -Акк. \уаг дег (ип!егб!псћепе) НаЉуока1 деб биГПхеб

51агк, у§1. бкг. $1ага.с, $(агса. Оаб Гпћпе тапсћта1 ги апа1о§15сћеп Ап§1е1сћип-

§еп уоп \^оНб!аттеп, 2. В. ћа!!е бјсћ пасћ дег игбргипдПсћеп Уег!еПип§ уоп

51агкеп ипд бсћ\уасћеп НаЉуокакп игб1. *орђпђЛђ, Сеп. *орипЂка ги бкг. *ор-

пак, Сеп. орапка еп1\У1скеН; пип 1аи!е! дег Иот.-Акк. орапак, д.ћ. дег НаЉуо-

ка1 т дег тогрћо1о§1бсћ 2\уе1деиН§еп АтераепиШта \уигде аисћ ћјег пасћ дег

Апа1о§1е дег апдегеп Кабиб уокаПб1еЛ. АћпНсћ игб1. *њпђЈсђ т., *(тЂка Г. >

бкг. (апак, (апка. У§1. 1\пС 1975. \^аб ипбег Ма1епа1 ће1г1ГГг, ат т1еге55ап151еп

бтд д1е РаИе, т депеп НаЉуока1е 1п етег аћбо1и1 бсћ\уасћеп РобЈНоп ће1 Рогр-

ћуго§еппе105 јттег посћ егћаНеп ћкЈћеп, ипд егб1 браЧег аи5§еГа11еп 51пд. Оћег

дје аи51аи1епде НаЉуокак, д1е ја јттег 5сћ\уасћ \уагеп, ћеггбсћ! кете К1агће11;

\уепп ејпегбеј^б б1сћег 181, даВ 1П деп РаПеп ше ХХоиц, "Оохрсок кејпе тећг аиб-

§ебргосћеп \уигдеп, д1е бсћге1ћип§еп тН деп §песћ1бсћеп Нот1паПу- ипд Ак-

кибаПуепдип^еп -о<;, -оу, -1(о)у, -тју 1аббеп П1сћ1 аиГ даб Се^епсеП бсћПебеп,

\уеП бЈсћ ћјег ћ1оВ ит е1пе тогрћо1о§1бсће АдарПоп ћапдеЉ капп (б.о. 3.2). Ва-

§е§еп Пе^еп 1п дег \Уигге1бПће У1е1е Ве15рје1е Гпг дје ЕгћаНип§ уог: Пеоеут =

Рк5е( > Рзе(, Теут)У = Тђпш > Ктп (аћег аиб§еГа11еп јп Туг|уа!), ВероилАла =

УЂгиГа > Уги1ја (у§1. агибб. Вероит^т! = Уђшс! 9), Ш^отјх = Р^сиН > (Р)сиИ,

Кооеут^тц;, \уепп = *кЂ$е^Ђ > ро1п. кз^ес!!, абегћ. кзегЂ. 1п Т1ЦТ)от1^ = *ТђтпИђ >

ТатСз геи§1 бкг. а дауоп, даВ ги е1пег бекипдагеп б1агкип§ деб НаЉуока1б §е-

коттеп бејп тиВ, аћпПсћ \ује 1П бкг. (ата < Њта. БаббеЉе §П1 Гиг Кбр1(у) =

*Кђп(п) > Капп, тИ дег ЕЈпбсћгапкипд, даВ тап уог г ећег деп АибГаИ деб

5сћ\уасћеп На1ћуока1б епуаПеп \уигде (а1бо: **Кпп). 1п деп биГПхбПћеп 151 дег

61 Оадевеп т *Ом1нтк(Ђ) = Деах(у1К0У > *Ог>5П1к = ДеоугЈк \уаг Јје РобШоп Јех ег51сп

На1ђуока15 51агк; ађег 'ОЂзсммко / *Ог>5сапмко чј&гс 1аи1§е5е(г1Јсг1 ги **$1апхко, ипЈ П1сћ1 ги

Оах/апзко јге^огЈсп.
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ВеГипд дег егћаћепеп На1ђуока1е 2\уе1деиН§, депп ш Шпеп Гапд (1ег оћеп§е-

папШе, уогп Кабиб ипд Оепиб аћћап§1§е \^есћзе1 уоп РобШопббсагке ипд

-бсћ\уасће б1а11, ипс! \\аг \У158еп гпсћг §епаи, уоп \уе1сћеп б1аУ1бсћеп Рогт але

0га21б1егип§ аи5§т§. бо Котс^Хлу \уоћ1 пасћ дет >Јот.-Акк. КосђЈђ,62 'Ргоеуа

пасћ *Кгзђлђ, ћеихе Шзап, -зпа, ос1ег аиб с!ет Ас1ј. *пзЂ/н>зк- > пзапзкг;

ХА.еРеуа \уоћ1 аиб *Н1еУЂ.т>зк- > Итп(ј)зк1; ДаА,е\ У1е11е1сћ1 аиб с!ет

Иот.-Акк. *Оо1ђ_пђ (кгајк). Грабехси, Лохжаретац \^епп а1б ГокаНуе *СгаА*>-

сј, 2,м*аућСЈ аиГгиГаббеп, кбппеп ећепГаНб с1ет >Јот-Акк. *СгпАђ_с(ђ),

каУкс(к) пасћ^ећПдес бет.63 Апдегегбекб Не§еп е1ш§е б1сћеге Ве15р1е1е Гиг с1еп

АибГаИ <Јег бсћ\уасћеп На1ђуока1е ипс! §е§ећепепга115 с1ег уогапдећепдеп Копбо-

папсеп уог: Леоутук = 1,езтј ос!ег 1,езтј < *1,ез1>т>јк о. *1,езсЂПЂЈЂ, Деоут|к

У1е11. = Икзтк < *ОђзсђпИсђ Дреоует|К = Игегпуј < *пгегЂПЂЈЂ (?), Т^еруа-

Роиокет) = С^пошзку о. Српошзку < *СЂГпоуигЂзкЂЈЂ I *СЂгподзЂзкЂЈЂ, аисћ

Мокрбс, = М^кг(Ђ) < *Мђ1сђ_гђ, аћег Ј^ок. МђЈсђгс (> Макаг, (и) Макги), еуепси-

е11 '1ооХг|, \уепп *Озђ1-јс

4.1.1.2. 1т Ше51бидб1аУ1бсћеп, с1.ћ. 1т б1оуегп5сћеп ипс! бегћокгоаНбсћеп,

51пс1 беИ 1ћгеп егб1еп бсћпШкћеп Оепктакга сће ћеШеп §етеш$1. На1ћуока1е

ш етеп гибаттеп^еГаИеп, с1ег абегћ. тк ђ ћегекћпех \уич1. 1п ипбегет Ма1епа1

бсћетс с1ег 1Јп1егбсћ1ес1 2\ујбсћеп с1ет \уе1сћеп На1ђуока1 (с!игсћ §г. е, V, тј \\че-

дег§е§ећеп) ипс! с1ет ћаПеп (= §г. о, ои) гатег посћ егћаћеп ј»е\уебеп ги бе1п.

бо 51ећ1 Шг ет ђ ге§е1таШ§ ет дпесћ. Уока1 с!ег уогдегеп КеШе, 1: Т1цт|от|с„

П1^о{>Х (\^еПП 2и рЂСђ, КоТС^ЛлУ, *М0Кр1ОК1Т|, *ДоРр1СК1Т|, ДеОТ1У1КОУ /

Доотичка, ос1ег е: ВеробААга, ХХеРеуа, ТЧогуа, *Грабетс^1, *Ло\жаРет^1,

ипс! апаегегбеиб ет о ос!ег ог> доЛ, \уо игб1. * апгипећтеп 13(: *ДоРр10К1Т|,

Кооеутс^с, (\уепп ги акб1. кЂпегћ); Гоитс^ока. брасебгепб бек с1ет 12. Јћ. §1ћс

еб ићегаН 1т бкг. Вегект пиг етеп На1ђуока1, с1ег абегћ. пШ ђ, т с1еп 1а1е1ш-

бсћеп ОчЈеПеп те151еп5 тИ е ћегејсћпес \У1гс1. бо јт абегћ. Ве1е§ ОкдгЂСћ бсећеп

с!аб 2\уеЈ1е ипс! с!аб сЈптсе ђ (с!аб ГгеШсћ Мег пиг етеп §гарћ15сћеп ШеЛ ћаг) ап-

51е11е с1еб игб1. \уе1сћеп На1ћуока1б, с!аб егб1е аћег Гиг с1еп ћаПеп ш акб1. Ађогђ,

с!ет Шогг, с1ег аисћ с!ет коп51ап11п1бсћеп *ДоРр10К1Т1 2и§гипдеНе81. Ђ$х 1е1г1еге

О^ \У1гд ш деп 1а1етјбсћеп 1Јгкипдеп аиб дет 12-14. Јћ. тгс -е- Оеоге (РКАЕ8В.

БКХХ. 327), т Иеоге (1285), Иеоег (1384) еебсћгјећеп, аћег бсћоп 1404 Иаоег,

тћ дег УокаИб1егип§ уоп ђ ш а, ћеисе Бадаг, -дга (ЈгкеСек 1 879, 27); ипд даб-

бе1ће а Не§1 1П ТатИ уог, ип^апбсћ 5е11 дет 12. Јћ. Тетез, §е§епићег дет коп-

б1апПтбсћеп Ве1е§ Т1ЦТ|от|<;. А1бо дег 1Јп1егбсћ1ед, деп дег Ка1бег ит сНе М1ие

деб 10 Јћ.б г\У1бсћеп ђ = о ш Дорр1ок1к ипд ђ = I т Тгцт^огц; тасћ1, ћа1 51сћ 1т

бегћокгоаНбсћеп деб 2\уе11еп Јаћпаи5е1|дб аћ§е\У1бсћ1. \У1г коппеп ипб 1*га§еп,

оћ д1ебег РгогеВ пЈсћ! бсћоп ги Рофћуго§еппе1об' 2ег1 1т Оап§е \уаг, пиг ш деп

коп51апНп15сћеп бсћге1ћип§еп ке1пеп к1агеп Аибдгиск Гтдеп копте, депп бје

62 Оег КосеЏеуа ипс! П1сћ( **Кос1јеуа ш беггмеп $(атт( аиз Лет типЈаЛНсћеп

5иђ$1га( тј( е а\в КеПех Јег (ткејпапдег гикаттеп^егаИепеп) НаЉуокак, у§1. доп аисћ деп ОК

Пеогс < */>т,6г(,с1>, КоГе1ј, -е1ја < *Коп>Г1>, ВиЛес, -еса < *5иЛс"б, ипо" ^ома 1985/87, 157 {.;

63 АћпНсћев §И( Шг N6(1^1^101 Иет\>с1, аћег ^от. / Акк. $8- и. Оеп. р1. Шт^ск; гдаеЈГеШаД

аисћ ХХар1уЕтС]а, \уепп ги 51о\еп>>с1, 5/о^епћсмА-, $. о. 2.6. иш! тм Вбаоуа 2.3.1, ги Гоит^т^ока

2.3.2. $.уу.
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сШгЛеп \уеИ§ећепс1 сНе >Јогт с1еб „АИкЈгсћепбкујбсћеп" \У1с1ег5р1е0;е1п, 6. ћ. дег

с!ата1б пеиет§ешћпеп б1аУ1бсћеп бсћгШбргасће (у§1. о. 3.5), ше ја 2\\абсћеп

с1еп ће^еп НаЉуокакп §и( ип(ег5сће1ае( ипс! аегеп Рог(5е(г(ег, ааб Макескнп-

бсће, уегбсМесЈепе КеДехе гпг ђ (> о) шк! & (> е) аиг\уе1б(. ОЈеве ап 51сћ каит

итуаћгбсћетПсће Аппаћте капп 51сћ аћег пиг аиГ \ует§е ипа ип§е\У155е Ра11е

аег Уег\уесћб1ип§ уоп НаЉуокакп б(п(2еп, сНе (1а5 бегћјбсће ипа" кгоаНбсће

бргасћта(епа1 ће1 Рогрћуго§еппе(об ћ1е(е(. Ет 5о1сћег \уаге Деотткоу пећеп

Дооттка ги акб1. ЛЂ$ка „Вге((", јеаосћ 1а55еп кб1. ^зка ипа ааз дпесћјбсће

Е(утоп бшкосј аиГ ете игбршп§Нсћеге №ћеп10гт тН -ћ- бсћНеВеп. Воооусс :

т1а(. Воззта 181 \уе§еп о*ег шшсћегеп Е(уто1о§1е 2\уе1аеи(1§, \уаћгепа т <1ег ег-

б(еп бПће уоп Злбрауа \уоћ1 кет НаЉуока1 уогПе§(. Бег к1агб(е РаИ 181 \уоћ1

Кгкер, \уо бо\\ч>ћ1 -I-, а1б аисћ -е- ет игзргип§Псће8 ђ < 1а(. и уеПге(еп, јеаосћ

ћапдеН ез зкћ ћ1ег ит сНе Еп(\У1ск1ипј» а*ег НаЉуока1е ш 1Јт§ећип{> уоп 1л^ш-

аеп (*Кђ(г)1сђгђ < Согсига), \уоуоп јт Ро1§епаеп сИе Кес1е бет шгЛ.

4.1.2. УокаНзсћез г, /

Аиз с1еп игб1. (аи(0бу11аћ1бсћеп Уегћтс1ип§еп уоп г, I т\Х НаЉуока1еп ћа1

81сћ 1т бегћокгоаНзсћеп ћекапп(Нсћ ет УокаНбсћез /■ ћг\у. / епгмскеН. ВгЛзех

ћНећ ше Рагће <1еб НаЉуока1з ипћеасћ(е( (4.1.1.2), једосћ ће\уаћне зкћ с1ег ак-

2еп1о1о§1бсће Се§епба12 2\шзсћеп с1еп 1сИј. бе1- ипс! АпП-^иггет. Шаћгепа х

а11§ете1П егћаПеп ћ1еЉ(, \уигае / пасћ (1ет 14. Јћ. ш с1еп те1з(еп 01а1ек(еп бо-

\У1е т <1ег бсћпЛзргасће сЈигсћ и егзе(г(. 2. В. игб1. *кгЂ(Ђ „Таире" > гибб. кго1,

бћ. кг(; игб1. *А:/ћл-о (5е) ,Дсћ бсћ\у6ге" > икг. Иепи, абегћ. Шти > ћеите кипет.

Уог <1ег УокаНб1егип§ аег 1лцш<1еп кат т <1еп бециепгеп, \уо зје етет НаЉуо-

ка1 Го1д1еп (§1е1сћ \лае т јепеп \уо уог аеп гаШобуНаћЈбсћеп г / / ет Уо11уока1

б1апа, 8. и. 4.1.3), гиг 1Јтб1е11ип§. бо Звгд-тг > гибб. 5егд, абегћ. 5гко(1)тЂ >

5гЈзт; Хђп>о(ђ > гибб. сћоп>а(, абегћ. Нп\аЊ, ћеи1е Нп>а1; *хђ1тпђ > гибб.

ско1т, абегћ. Л/ћ/лћ > ћпт. 1п аеп РаИеп Еер(ЗА.01 (гибб. 5егду, бкг. 5?д1јГ), ТС,ер-

уароиокец (гибб. сегпуј, у§1. о"еп ОИ Т^ерУ1ушуа 9 = ашбб. Сегм%оУЂ, бкг. сгп

пећеп сагт, Т^еррог)А.1ауо1 (\уепп ги сђгуђ, Шбб. сеп>, бкг. сп>), ТерЛ1ц^рт|

(шбб. 1егре1', бкг. (гр(ј)еН), еуепшеИ аисћ 1п Екерба (\^епп сИебе Ропп пћег-

ћаир! б1аУ1бсћ 1б1), б1ећ1 ер апб1е11е уоп игб1. 1аШобу11аћ1бсћет *ђг / *ђг. Еб 1б1

бсћ\уег ги еп1бсће1аеп, оћ бкћ ћјег ит РгпћГ1Х1ешп§еп аег посћ П1сћг ит§еб1е11-

1еп Рогтеп, оаег ит е1пе §г1есћ1ебсће Машег аег ^ЈесЈегеаће уоп е1пет бсћоп

епг^1скеНеп /• ћапдеИ, у§1. и. 4.1.3. Оет§е§еппћег 1б1 ш Кр^Раоа р1 аиб шб1. ђг

ит§еб1е1И, \уепп ги *кЂгд- „гаић", ипа 1п ПргреоблаРо«; тб^НсћепуеЈбе аиз ђг,

\уепп ааб УогЈегеПеа* ги игб1. *рђп>ђ-ј'ђ > шбб. ретуј, абегћ. рг\>\1 > рп>1 §ећбП.

\УеИег ћаћеп шт *ђг > гђ = рсо ш ХрсоР<хто1 (б.о.), *т>/ >1ђ = Хоу ш ХХогјц, 2а-

ХХоирог (б. о. ипа \%\. ГфеуболА.6ко(; 13, 41 = 5\>е1ор1ЂкЂ, ги *рђ11сђ > шбб.

ро1к, абегћ. рГЂкЂ > рпк); бсћНеВНсћ капп Хо 1П КХ.оУ1р.тЈросј гиг *1ђ < *1ђ 1П

*Иђп- „бсћ\убгеп" б1ећеп (б.о.). Оег 11п1егбсћ1еа 2\У1бсћеп Јеп ћеЈЈеп НаЉуока-

1еп (4.1.1.2) бсће1п( аисћ Шег \уеП§ећепа' ћеоћасћ!е( ги \уегаеп, да \>е\ Јеп П1сћ(

ит§еб(е1Неп Рогтеп кет ипа 1П јепеп ит§еб(е1Неп пиг 2^е1 ипб1сћеге Ве1бр1е1е

уоп јћгег Уепуесћб1ип§ уогкоттеп, ше ги К(кер 4.1.1.2. еп(бргасћеп: Кр1раоа
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тИ (г)ђ аиз ђ(г) ипс1 Кл,оУ1|д.т|ро<; пи( (1)ђ аиб (1)*> (аћег У1е11е1сћ( 181 1ттегћт

к1от- ги 1ебеп, 8. о. 2.7.1.1).

4.1.3. 1Лцшаате(а(ће$е

1т §апгеп бисЈбћтбсћеп Вегекћ \уигсЈеп ше (аи(обу11аћ1бсћеп Сгирреп

(Т)егТ, (Т)огТ, (Т)е1Т, (Т)о1Т (\\го Т ћеПећ1§еп Копзопап(еп ћехејсћпет.) сЈег

ТЈтз(е11ип§, зо§. 1л^шсЈате(а(ћебе игиетогГеп, г. В. игб1. *огг- > \уеб(б1., 0б(б1.

гог-, бисјз1. гаг-; игб1. *%огс1ђ > ро1аћ. %огсЈ, ро1п. §гос1 (Сеп. %госЈи), газз. %бгос1,

акз1. ^гпЛђ, зкг. %гаА; игз1. *1егдШ „гос1еп" > газз. 1егедИ', акз1. (гедШ, зкг.

1г(у)еоШ, *\оШ-И „ћеггбсћеп" > ро1п. \ч1ос1-ас, газз. чоЊД-е^, акз1. у>1азИ /

\1аА-еИ, зкг. у/а«/-д//'; игз1. *ре\\а „бргеи" > газб. ре1е\>а, бкг. р1је\а. Оег \^апс1е1

сШгЛе 1т биЈеп уог с1ет 10. Јћ. сшгсћдегоееп у^огсЈеп бет, ипсј Јет§етаВ ћегг-

бсћеп ће1 Рофћуго§еппе1об ше ит§еб(е11(еп Рогтеп уог:

огТ > гаТ т 'Раототс^а, ги КавЊк < *огг-1окЂ, у§1. погалуез(з1. Козсоск,

ипа" т 'Раог| < уогз1. Агза.

ТогТ > ТгаТ ш ВеХе-урабоу, Мои-урабе, Грабе-та1,64 Јлбрауа.65

ТегТ > ТгеТ ш Вре(Јерг| = Вгедеп < уогз1. *Вегдепа < Вагдапа.

То1Т > Т1аТ ш Влаопитро«; = У1азИт1г, ро1п. ШозсР < *Уо1вИ-.66

Те1Т > Т1еТ т ПХеРа = Р1е\>а < уогз1. Ре1\а.

Уоп шезет ВПа- з(есћеп \ует§е шсћ( ит°,ез(е11(еп Рогтеп аћ: Террогта

= Тегдуп'а, ше §е§егшћег уоп ТраРогЈУог аиб етег Ггаћегеп 2еН ги з(аттеп

бсћеш( (б. о. 2.3.1), аћпПсћ \\ае ћи1§. Перо9л.арос, 32 = Рег$1а\>Ђ > акб1.

Рге$1а\п> бек сЈет 10. Јћ., аисћ ћеј Рогрћ. 40 Прео0л,аРо<; (2А1МОУ 1973, 143

Г.),67 ипс! Вбреуас, 31, №те етеб уоп МипНтггб ббћпе, с1ег 1т бе1ћеп Кар. аисћ

Врауос, §епапп( Ш1Г<1, \уаз ете ОгапаТогт *Вогпђ а1з Кигхпатеп ги Вогт-з1а\>Ђ

(ос!ег °ш1п>, оуојћ ...) паће 1е§(. Нт(ег с1ег бсћгеЉип§ -оуе- ЈигГ(е сће

СћегеапезбШГе с!ег и^шс1а-Ме(а(ћебе ТогзТ б(ескеп (1,ома 1998а, 145 Г.; у§1.

бСНТЈ5ТЕК-§Е\УС 1998, 100 ГГ.). Оћ\уоћ1 Вогепаб / Вгапоб ттсјеб(епз ет ћаЉез

ЈаћгћипсЈе« уог с1ег Еп(з(ећип°, с1ег копзгагттбсћеп КотрПатлоп 1ећ(е, 1з( шебе

Уапегап§ с!ег ^атепГогт ећег Јигсћ етеп типсЈаЛНсћеп ТЈтегзсћЈес! а1б Јигсћ

сћебеп сћгопо1о§1бсћеп Аћб1апс1 хи егк1агеп.68

64 8ој>аг агизб. Воиаеурабе гиг агибб. Ууве%огоАу>\ сИе пкћ1 итее$(е11(е Рогт Мецоуарбоч;:

П155. МоуЂ^огоЈг, ује11е1сћ( Јет погЛбсћеп Мипс! еп(поттеп, у^1. Влск. 310.

65 С1ејсћ оћ даб Нт1егеНео! ги *<1ог%1> „Нећ" ос!ег ти *Дог%а „Висћ1" §ећбл, уј1. о. 2.3.2. «.у.

66 У§1. ћи1б. ВХабхцлро^ ~ У1а<Ит\г, §е§епићег аги55. Уо1оЛт6п>, ро1п. ЛПо^гтхг.

67 Ргоћ1ета(15сћ 151 8ет Ап$а(2 Регјез1ау-ј1>, у§1. Козро^о 1983, 111.

68 ТогзТ 5сћет( сНе УогвтГе гиг ТгоТ-Ме1а(ће5е с!е5 пого!\^е5(51ауЈ5сћеп Турк, ип<1 шсћ( гиг

5ио!51ауЈ5сћеп ТгаТ ^едаебеп ги $ет; ги Јеп тоцНсћеп Ра11еп етег 5о1сћеп 11т5(е11ип§ т с5ег

Торопутје бегђјепз 5. 1л)ма 1.с. ипс! $сћоп 1991, 128 Г. 2и 'РоббовХаРо!; 5. ооеп 2.7.1.3.
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4.1.4. ^аитуегђшдипдеп иг$1. *1ј, *ој

Се§еп дје ићп§еп б1аУ1бсћеп 01а1ек1е (1ез МШе1аИегб гекћпе! бкћ с!аб АИ-

8егћ1зсће уог а11ет с1игсћ бете КеПехе с1ег игб1. Сгирреп *(ј, *ој аћ. Ег ћах с!аг-

аиб с, Абегћ. $\еса, теда §е§епићег акгоаг. с,ј (меса, теја), б1оу. с,ј (зуеса,

теја), акб1. з(, гЛ (зчезШ, тегАа), 0б1б1. с, г (гибб. 5Уеса, тега), \уеб1з1. с, (а")г

(ро1п. зтеса, тгеАга, 1зсћесћ. теге). Т>'\е$& гЈетНсћ зећепеп ипд дебћаЊ кепп-

гејсћпепдеп АГГпкагеп бтд зсћоп ат бегћјбсћеп Ма1епа1 ће1 Рофћуго§еппе1оз

ги егкеппеп, ипд х\^аг Пе§1 сће бНттћаНе зкћег т Меуоретоис,, с1.ћ. *Ме-

уоретоие = Меа*игес(ћ)је уог, с1игсћ §песћ. уи етдеиН§ \У1едег§е§ећеп, у§1. ће1

Рофћуго§еппе1об беЊб1 уиХас, 40 Шг аНип§. §уи1а „оћегбгег КкШег ос1ег

НеегШћгег" (у§1. МИТЕб 1, 1137 Г.), зоше сће ЕШзргесћип§ §песћ. уи = азегћ.

<?и ш азегћ. рапаЗиг < лауђуиргс, (б. о. 3.1). Баз бНттЊбе с 1аВг 51сћ тИ §гоВег

^аћгзсћетНсћкеП 1т \уоМ тП дет биГПх -Ијг §ећПдегеп бгаттезпатеп

Д1Т^(.кт| = БШсг (2.2) аппећтеп, уЈеПекћг аисћ, јесЈосћ тН тећг УогбЈсћх, ш

Во'(К1 Ннд., ипс! 1т РИ Готкос, (2.7.2). 2ит бсћгеЊеп тН к у§1. сНе зраЧеге

§песћ. \У1едег§аће аИбегМбсћег РаггопупПка \*ае Млор1А,орЧкт|<; (КаШакигепоб

III р. 246) = ВогИоук. 1Јпк1аг 1б1 с!ег ЕаигшеН с!ег КеПехе уоп игз1. *(ј ипс! *ој ш

Т^ои^тЈиерк;. Баз Уогдег§Нед дез Иатепз 131 игз1. *(јиаЈк „Ггетд", ууогаиз акб1.

$(игА\>, гизз. сигој, ро1п. сиагу, (зсћесћ. ст иб\у., ипд апдегегбеПб, тИ 015811Ш-

1аНоп деб егзгепј, зкг. (иа*, акз1. (иг^, з1оу. (пј. Ро1§Исћ 1аШег зра!еге Рогт дез-

зеЊеп ^атепз ТиШтгг (Нп 12. Јћ. а1б Ти%етГг ће1е§г). Бег ап бјсћ паћеПе§еп-

деп Еебип§ а1б СиаЧтег(*>) кагт тап етшепдеп, даВ даШг ећег *Кш\)ут|цер1С,

§ебсћпећеп \уогдеп шаге, депп бопз! з!ећ1 т^ (тИиШег пиг с^) Шг <Ие з1ау. АГГп-

кагеп с, с, ј, гиг сИе 1е12ге у§1. Кооеут^л^ (2.7.3) ипд јт Кар. 9 Леу^аут|У01 Шг

\уез1з1. 1еуттЂ, Р1. 1^ејапе, §е§епићег зегћ. 1ес?ол»'.69 1п дег Та1 кНп§1 сИе ће!

Рогрћуго§еппе1оз П1едег§е1е§1е Еаи^опп ећег аШзсћесћЈсћ, у§1. агзсћ. сигг

„Ггетд", а1з аИбегћЈзсћ. Оаббе1ће §П1 Гиг д1е бсћгеЊип^ Во\)оеРо\)т^т|, дег ећег

\уеб1б1. Уузебијк (бо бТК1ЈМ1^8К1 1996, 82) а1б азегћ. УузекиЛк 2и§гипдеИе§1.

Оћп§епз §ећ1 ез ит деп Ап§ећбп§еп ејпез Себсћ1есћ1ез, даз пасћ дет Кар. 33

уоп дег А\^е1сћбе1 §еб!атт( ћаћеп зо11 (5.2.6).70 Мб§Нсћ 181 аћег аисћ, даВ 1п деп

ћејдеп РаИеп т^ ејпе УогзшГе уоп зегћ. с, 3 \У1едег§1ћ1. 'Ме дет ез аисћ 8е1, ћ1е-

1е1 даз зидб1аУ1бсће бргасћта1епа1 ће1 РогрћугоееппеШб кетеп, \уедег робШуеп

посћ пе§аНуеп Вешпд ићег аНкгоа!. ј < ој, аисћ шсћ1 Шг даб об1бидб1аУ1бсће з(,

И, даВ ГгеШсћ аиГ§гипд дег аНк1Гсћепз1аУ1бсћеп Тех1е бсћоп Шг д1е гшеНе

НаШе деб 9. Јћ.з апгипећтеп 181, 1аВ( 51сћ аћег 1п дег §песћ1зсћеп НећепићегНе-

Гегип§ егз1 зеИ дет АпГап§ деб 11. Јћ.б ће1е§еп (1019. ВеХероиобшс;, у§1.

1ХША 1992/93, 114).

69 РгеЈНсћ капп дег коп$(ап(ш$сће Ве1ев аисћ ете 05($1ауЈ5сће Рогт т1( г < <Јј »ЈеЈегеећеп.

70 2и Леп Ра11еп тј( с, г < *1ј, *<Јј 1п Јег $кг. Торопутје $. и. 5.2.6; ш Јеп ак$1. Нап<1$сћлг1еп

$. Ош^$ 131.
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4.1.5. ЕрепСћеНгсћев I

Оаз зо§. „ереЖћеНзсће", д.ћ. г\ујзсћеп етет ^аћ1а1 ипд ј ет»,е5сћоћепе /

ћа1 сЈаз бегћокгоаНбсће аиб с1ет Оететб1ау1бсћеп егегћ! ипо" 1т СгоВеп ипс!

Сапгеп 1)15 ћеи1е §и1 ћешаћн, г. В. игб1. *гет1ја > зкг. згок. гет1ја, ећепГаИб

об1б1. гетЦа, аћег 1т \УебТ.бкмбсћеп Пе1 сћезеб / уог с!ет Ап1ап§ сЈеб бсћпгггишб

аиб (ро1п. ггетга, 1бсћесћ. гете), хт оз15ид51аУ15сћеп Веге1сћ котгш еб пиг ш с1еп

а11еб1еп аћкксћепзитзсћеп ОепктШегп уог ипс! 13( зопз! с1ет Ви1§апзсћеп ипс1

с1ет Македотзсћеп ипћекапп1 (акб1. гет1ја К1о1г., бирг., ћи1§. гетја), ипс! ги е1-

пег браЧегеп 2еп еб аисћ ш еш^еп бкг. МипдаПеп уеНогеп, г. В. бак. гетја.

Ег\уаПип§б{>етаВ ћаћеп ћеј Рогрћуго§еппе1о5 ЕерВА.01 < *5ћго//7, а1бо

*5кгд-ј1 ипс! шсћ1 **5г>гокје (у%\. о. 2.2), \уеП ш с!еп пасћ с1ет АизгаН уоп ћ ет-

51апдепеп Сгирреп 1.аћ1а1 + ј с!ег /-Етвсћић У1е1 браЧег, 5еП с1ет 1 6. Јћ. бгамгапд;

аисћ ше т^ерВоиАлауо! \уигдеп ћ1егћег§ећ6геп, \уепп зкћ ит ше \\Чедег§аће с1е5

абегћ. Е1ћшкопз *С*п>-1-јапе ћапдећ (о. 2.2. з.у.). Оаз кгоаНзсће Магепа1 оех

Рогрћуго§еппе1об ба§1 т сћебег Њгшсћг тсћ(.б аиб,71 \уаћгепд с1ег Коп1габ1 г\У1-

бсћеп с!ет зегћјбсћеп ипс! ћи1§ап5сћеп Каит 51сћ бсћагГ ге1§1, с1егш 1Ш 1ет.2Т.егеп

бтд гиг §1е1сћеп 2е1х Мобе Рогтеп ће1е§1 (с!ег акб1. Ргез1а\>Ђ, ће1 Рогрћ.

Перо9ХаВо<; / ПреавХаВос; < *Регз1ау-1-јћ, у§1. о. 4.1.3).

4.1.6. бсћ\уапкип§еп а / б

Ет киггеб о \*шд с1игсћ с1аб ОтПсгоп, ткипгег с1игсћ <1аб (1т М111е1§песћ1-

бсћеп §1е1сћшеП1§е) Оте§а \У1едег§е»,ећеп, бо\уоћ1 1т б1ау. Егћ{ш1: ЧооХл.,

"Оатрож, Етро'{'цг|ро<;, 'Роб6а9А.аВо^, Проо1уог|<;, Готкод, а1б аисћ ш с1еп

Еећппатеп, \уо еб аиГ уог$1. а гигиск§ећ1: "Нцота < Аета1е, Морт|ат|С, < Мап-

хја, аћег ш деп ћејдеп РаПеп бГећт. ћеј Рогрћуго§еппе!о5 ипс! ш дег апс1егеп

§песћ. ОћегНеГегигцЈ гпсћт бећеп аисћ а: ДаА.е\, ГаХ.о\)цат1У1к, К^аРсока,

Катера, ВеХал; ЕаХг^ес,, Пауау{а. Еб \уаге једепГаПб ги §е\уа§1, аиГ шебег 1п-

копбециепх е1пе тиж1агШсће ос1ег сћгопо1о§1бсће СНедегип^ деб Ма1епа1б хи

ћаиеп, е1\уа 1т бтпе дег Еећге, јт Оете1пб1аУ1бсћеп ћаће еб ћјб јпб 9. Јћ. кет

6, бопдегп пиг ет а 8е§ећеп, даб дапп ги е1пет киггеп о §е\^огдеп зеГ. Метег

Мејпип§ пасћ, ћа1 даб 1Јгб1аУ1бсће уот Ап1*ап§ ап етеп киггеп Уока1 2\^18сћеп

о ипд а §ећаћ1, ш дет д1ебе ћејдеп 1д§. Рагћеп гибаттепбеГаИеп \уагеп, дег 1п

уегбсћједепеп Сећ1е1еп ипд Регјодеп ип1егбсћ1едПсћ аиб§ебргосћеп \уигде, 1т

аИеетеЈпеп једосћ §ебсћ1оббепег а1б бет 1ап§еб Се§епб1иск а < јд§. о, а, аћег

оГГепег а1б §песћ. ипд 1аг. о, \Уодигсћ 81сћ д1е бсћ^апкип^еп дег \\Чедег§аће

егкШгеп, \%\. Еома 19931), 203, А. 57. Оћп§епб дпгПе т е1П2е1пеп РаИеп е1пе

гејп дгарћјбсће Егбсћетип§ уогНе§еп (б.о. 3.4).

71 ХА.ерЧауа = Шеујапе ећег аи5 *Шеупјапе < *Х\е\\>п-јапе сИббЈтШег!, а1з пђег ШМјапе

аиГ *Х1еу-јапе гигискгигићгеп о. 2.3); Ие ћеШ. №оепГогт ШемЦат пећеп Шетјат тгд!

ећепГа115 Јигсћ ОЈ55ЈтЈ1аПоп п — п > I — п епШапЈсп 5ет.
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4.1.7. №8а1уока1е

Риг <Ие бид51аУ1бсће Мипдаг1Гог5сћип§ 181 даб бсћккба1 деб ра1а1а1еп №-

8а1уока1з е, Јег ићегаП е ег§аћ, уоп У1е1 ћебсћгапкгегет 1п1егеббе, а1з јепеб деб

уе1агеп р, деббеп КеПехе тапш§ГаШ§ бтд: 1п \уеш{»еп такедотбсћеп Мипдаг-

1еп ћа1 ег бете ИабаНШ егћаћеп, бопб! \\шгде ег ип1ег5сћ1едПсћ еп1пабаПб1еЛ,

1т Македошбсћеп ги а, ип Ви1§апбсћеп ги ђ, ип б1оуешбсћеп, боше ип кајка-

У1бсћеп 01а1ек1 деб бегћокгоаНбсћеп, ги о, 1т ићп§еп бегћокгоаНбсћеп ги и

бсћоп ш бетег уогбсћгШПсћеп Еросће, а". ћ. уог с!ет Епде с!ез 12. Јћ.б. Еб Пе§1

паће, даВ дјебеп Еп1пабаП5Јегип§еп ете Еп1\\аск1ип§ дез уе1агеп Каба1уока1б т

деп еШбргесћепдеп Клсћгип§еп уогап{пп§, д. ћ. даВ 51сћ о [т б1оуетбсћеп ипд

Кајкаујбсћеп диек! аиб р епгтскеке, а, а 1т ВиНЈапбсћ-Македошбсћеп аћег

ићег ете 2\У15сћеп51иГе ц (у§1. т Спесћеп1апд Ве1бр1е1е \У1е Праутос, <

*рл-р*&>), ипд и јт бегћокгоаНбсћеп ићег и. >Јип бсћетг д1ебеб џ ое\ Рофћуго-

§еппе1об ће1е§1 ги бет, уог а11ет јт №теп деб бегћЈбсћеп Ригбгеп уот Епде

дез 9. Јћ.б Могтгцтјрос,, уЈеПеЈсћг аисћ 1т ГаХог)цат|У1к, \уепп *Га-

Хог)цлт|У1Т| = *Со1иоШј, пт п§г. џп /тћ/, ги 1ебеп 181. Оћ Шег аисћ Ве1бр1е1е тП

дег бсћоп дигсћ^еГићгеп Еп1абаИб1егип§ ги Гтдеп бтд, ћ1еПм Гга§Исћ. Оаб \уаћг-

бсћетНсћбге 1б1 ЛогжаВетаг, \уепп а1б 1икаУ1>сГ, ^ок. гиг ћегкоттИсћеп горо-

§гарћ1бсћеп ВегеЈсћпипјЈ */,рА:аубСб аиГгиГаббеп 1б1, једосћ 1б1 сИе \уеш§ег \уаћг-

бсћетПсће Еебип§ 1цА:оу6С6 ипд Вег1ећип§ ги игб1. 1ик*> „1,аисћ" тсћг аиб§е-

бсћ1оббеп. 1Чосћ ује1 Гга§Нсћег 1з( д1е 1Шегрге1аНоп деб Тоиуа Г. а1б етег

КиггГогт уоп *Тд§ош1га, депп д\е ићп§еп ТМатеп дег кгоаНбсћеп Ет\уапде-

гип§55а§е каит дег б1аУ1бсћеп 1^Јатеп{»ећип{> §ећбгеп (2.7.3). 1п Воиаероит^т)^

Не§1 ећег даб Р>Ј-СНед "оиЈћ а1б "ода^Ђ уог, б.и. 4.1.8. Апдегегбекб дигЛе 1т

уегбШттећеп №теп деб док1еаНбсћеп КабгеНб Лоу(тоб6кА.а) ет р уогНе^еп,

та§ ег а1б *Лоуу одег а1б *Лоука ги ег^апгеп бе1п. >^аб деп ра1а1а1еп Каба1уо-

ка1 е ћегпГгс, \уаг ег аиГ аћкгоаНбсћет Водеп, е1пбсћНеВИсћ даб кгоа-

Нбсћ-бегћ1бсће Сгеп2§ећ1е1 ит сИе СеНпа, ит д1е Мјие деб 10. Јћ.8 1ттег посћ

егћаћеп, \уаз аиб деп Ве1бр1е1еп Кооеут^сј, Пеоеута, Т^еупуа ет1еисћ1е1; даз

бегћ1бсће Ма1епа1 ћ1еге1 даГиг кејпе е1пдеиН§е РгиГип§бт6§Нсћкек.

4.1.8. 1ЈгЛ *у

ВекаппНЈсћ 1б1 1д§. п [т Сете1пб1аУ18сћеп дигсћ еЈп де1аћ1аНб1еПеб у уег-

1гегеп, даб т (Газг) а11еп тодегпеп бидб1аУ1бсћеп МипдаПеп тИ > гибаттеп§е-

Га11еп 181. Веј Рофћуго§еппе1об ћ1еЉ1 тМег етет Еаћја1 бо\^оћ1 бегћ1бсћ а1б

аисћ кгоаНбсћ у егћаћеп, т11 ои одег о'( \У1едег§е§ећеп: Пр1Во\)у1а = РгЊупа,

ТерВогта = Тегоупе, ВошеовХаВос; = Уу5ех1ау(Ђ), ВоиаеВоит^д =

Уузеоиа*(1>) I -ј(ђ). Аиб дег егбгегеп, ће1 Рофћуго^еппетоб уогћеггбсћепдеп ЛА^1е-

дег§аће (у§1. посћ гибб. Воиоеурабе) 1б1 п1сћ1 аиГ даб РоПдаиегп дег игбргип§И-

сћеп Аиббргасће /п/ ги бсћНеВеп, депп дег Оћег^апе п > у шаг Ш11 дег Мопо-

рћ1ћоп81егип§ уоп оитми уегкпирК, сИе 1ап§е уогћег аћ§е1аиГеп беш тиВ, бопбг

ћаПе тап Гиг *Уу$еоиа,-ј^ еШа **Вог)аеВаит^т|<; ипд шсћ1 ВогјоеВотЈт^тј«; §е-

бсћге1ћеп. Рга§Нсћ 1б1 аисћ, оћ тап ги етет бо браЧеп 2е11рипк1 т1г деп уоп

бНЕУЕШУ (1964, 278, 302 ГГ.) ап§епоттепеп 0ћег8ап§б1аиШпдеп пј < Јд§. п



5етћЈ5сНе5 ипд кгоаП5сће5 $ргасћ§и( ћеј Коп5(апПп Рогрћугој;еппе(05 135

ип<1 П2 < 10§. ои, аи (а1зо: ВП1зеоП2Јк>) гесћпеп с1агг". У1е1тећг \уе1зеп сНе бсћгеј-

ђип§еп ВоТоеовХаРос,, 1а(. \Јш55аз1ауо аиГ ете (ћа1ћ)сНрћ1опшзсће Аиззргасће

/и'/ ћт. Еб 1б1 т шезег Ншб1сћ( тсНкаНу, с1аВ тап ги 01 ипс! шсћг гит УрзПоп

§пег",72 ааз ће1 Рогрћуго§еппе1об .ттег посћ с!еп 1^аи1\уеП /и/ ће\уаћп ги ћаћеп

зсћет(, АУаз тсћг ги1е(г1 аиз аег \\Чес1ег§аће уоп б1ау.у'и ш МеуореЧоис, сшгсћ и

ћегуог§ећ1. Цћп§епз §ећеп аисћ сНе 1а1ет.бсћеп Ве1е§е с1еб 8-11. Јћ.б

Д№еб1бп(1б1ау1бсћез у ћаИ тИ и, ћаШ тН ш тедет. АпсЈегегбеНб аћег котт! т е1-

ш§еп РаНеп бсћоп ће1 Рогрћуго§еппе1об ет ј Шг у уог. 1т кгоаНбсћеп Вегекћ

\^е1зеп шезеп \Уап(1е1 сНе бићзггаШатеп Муа = Њп- < *МупЂ < *Епппа <

Аепбпа ип<1 КХ.еТоа = КИзђ < *К1узг> < С1иза (зо 852.) аиГ, \уаћгепс1 аиг" с1ет

зеЛНзсћеп Воаеп пиг сИе Ве1зр.е1е ш с!еп биШхзПћеп уогНе§еп, зо -к5к1(ј) <

*-г>зкуј1> т ДоРршк1к, Мокр1ак1к, -т(ј) > *-г>пуј(> т ГаХ.ог)цат|У1к, Деоутрс,

Леоутрс.73

4.1.9. 1Јг$1. *е

КопзециеШ тП е \У1ес1ег§е§ећеп, у§1. <Ие Опз- ипс! Регзопеппатеп тИ

*де\\>: ВеХохрсорато1, ВеХеурабоу, ВеАлтс^у, еуепгиеИ аисћ ВеХ.ат1, \уеНег

Х^.ер1ауа, Лсоутјк, 2етХт|Рг|, У1е11е1сћг аисћ АоХг\ (б. аћег о. 4.1.1), ат Ргета-

с*и( ПХера, ВреРерт|, ше РИ аиГ -церц, -церт|<;.74 Ет зекипсЈагез е < а < кПј. *е

ћтгег с т Т^ееобХаРосј = Сејез1аУЂ (? — з. 4.1.10); 4а§е§еп а Гиг е ш Кра-

огцерт|Сј Гиг *Кгех1тег(к), \уотН бЈсћ ше Ропп ТраРогЈуог Ое септ. II 48, ги

Тгедуп'е, уег§1е1сћеп 1аВ1 (зо зсћоп бкок 1927, 170), аћег уЈеИеЈсћг Не§1 ш егз-

(егеп Ра11 етГасћ <Ие Ап1ећпип§ ап с!еп апкПп{>епс1еп РИ Кгазјтгп (зо аћзег-

Шбсћ ће1е§1) уог. Нт1ег сНезет е, зо\уоћ1 а1з ћт(ег е т с1ег 1а1еППбсћеп ^МеЈег-

§аће з1аУ1зсћег №теп аиз Оа1таПеп <1ез 1 1 . Јћ.з, 18( кеш екаУ1зсћег КеПех с1ез

,ја1" 1т бјппе с1ег зраЧегеп типсЈапНсћеп ОПТегепНаНоп с1еб зкг. Каитез апги-

зеггеп, зопс1егп ејп јттег посћ егћакепез е (у§1. И. 172), с1аз 1т АНзегћ1бсћеп

с!еб 12-13. Јћ.б ге8е1таВ1§ тЈ1 -к ћегекћпех \У1гс1 ипс! 1п с!еп МипсЈаПеп с1еб погс1-

\^еб1Нсћеп бегћјеп ћјз ћеи!е бејпеп рћопет1бсћеп б1а1иб ћећаП.

4.1.10. бопбП§е Гаи1ег$сће1пип§еп

1Јпкоп1гаћ1еПе Рогтеп коттеп 1П Т^ееоОХаРос;, роауосј уог, §е§епићег

с1еп браЧегеп Сез1ау, дап.15 — БЈе 51 / $с 1бо§1оббе, сНе сНе зсокаујзсћеп МипсЈаг-

11 ТЈп<1 аисћ п1сћ1 гит еЈпзПћЈ^еп 01, Јаз ги јепег 2еЈ1 Јет Ур8Ј1оп, а1« /п/,

аиз^езргосћеп ^уигЈе.

73 Оаве^еп -1ц ш ТСЈеруа^оуаксст!, -е^к 1П Дреауетцс ећег Јигсћ еше кутЛНзсће Уог1аее ти

-и(н) = -ет|(к) (3.5), а15 дигсћ сће Аппаћте етег Ј~аи1еп(\У1ск1ипј> у > еј (ч/'к т Јеп те1$(еп

(5сћесћ15сћеп 01а1ек(еп) ги егк1агеп; у%\. једосћ Пр^РеавХаРо^, \уепп < *РгЊуз1аут>, ипд деп

ЦћегеапЈ уоп у ш е ш еЈпЈ^еп тогаУ1$сћеп МипдаПеп.

74 бо аисћ аиВегћа1ћ де5 зегћјвсћеп ипд кгоа(15сћеп ВегеЈсћб: Пр^ств/\.аВо(; 40 (пећеп

ПеравХаВо!; 4.1.3), ГеВерт 9, ИецОДсп.

75 1т ег5(еепапп(еп Ра11 15( ^оћ1 тј( кешет ЕгћаИеп уот \д%. е ћт(ег с ипд ј ги гесћпеп, да ез

1П деп ћејдеп Ро51(1опеп 5сћоп еетеЈП51аУ15сћ а ег^аћ (јд^. *А*еје- > иге1. *сеје-Ч > *сајаН, ч%\.
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1еп уоп сЈеп бо§. зсакаујбсћеп ггепШ, 151 аиг" ипбегет Ма1епа1 зсћ\уег ги уегг61-

§еп, сЈепп ез ипк1аг ћ1еЉ1, оћ ћјег -ст- апб1е11е гЈеб игзрг. -зс- аиг* Коз1еп с!ег

§песћ. \\Чес1ег§аће, обег етег ш б1ау. МипгЈ зсћоп Уо11§е20§епеп 013зит1аНоп

Ш > 51 гигиск§ећ1. Ро1§Нсћ капп ћт1ег Деотткоу шсћ1 пиг ПЂзЊтк^), зоп-

сЈегп аисћ Обзсг>тк(Ђ) з1ећеп, ћеШе ОазШпзко, аћег типсЈагШсћ аисћ

Оаћсапзко.16

4.2. Могрћо1о^1$сћез

4.2.1. \Уог(ћИ(1ипз

Шег шг& пиг сНе ВПс1ип§ уоп зегћјзсћеп ипсЈ кгоаНзсћеп ОЛзпатеп ћеј

Рофћуго§еппе1о8 егбЛеП. 0[е Регзопеппатеп бтсЈ зсћоп [т 5опс1ег1еП сНезег

АгћеИ пасћ 1ћгег ВПс1ип§8\уе15е ет§еогс1пе1.

4.2.1.1. АрреПапМхсће Сгипс11а§еп

Оеп ће1 РогрћугоЈ»еппе1о5 апееШћпеп 5егћ15сћеп ипсЈ кгоаНзсћеп ОПбпа-

теп Ие§еп 1оро§гарћ18сће АрреНаНуа 2и§гипгЈе.77 Шгег Вес1еиШп§ пасћ ћегје-

ћеп зје б!сћ аиГ ћус1го§гарћЈбсће ипо" ого§гарћ1бсће Уегћаћшббе: *теа"и-гес\>је,

*ог2(окт>, *%гедепЂ, *уги1'а, *егего I *огего! (т МаАос^еатаг.),78 *хђШђ,

*к1одикљ (гшп Тепшп §е\уогс1епе Ме1арћег), Уе§е1аНоп: *1о§ђ, Кос1ип§: *1егду-

т (?), ВаШеп: ^гоЈђсђ, *о$1го§ђ, *ко1оњ, *х1е^Ђ (т ХХеРе\а, ХХ,еР(ауа).

4.2.1.2. Аггеп <1ег (Јшуегђјегипо,

ТћеогеНбсћ §ећеп сће шејбгеп О^ аиГ 2\уе1§НесЈп§е 5упга§теп гигиск, \уо

ет 1оро§гарћ1бсћеб АрреПаНуит сЈигсћ ет АсЈјекНу паћег ћезНтт! 151 (Тур:

*Ве\ЂЈЂ %огпђ „\Уе1зе Вигј*"). Кете сЈауоп ПпсЈеп \\аг а1б бо1сће ће1 Рогрћуго-

^еппеШб, пиг Шге Уегетгасћипееп („1Јшуегћ1егип§еп") уегбсМегЈепег АЛ:

а) Бег ОЛзпате 151 с1ет АрреИаНуит {Некћ: ВероилАш, Грабетаг, *-уре-

Реусо, Катера, КХаРажа, *Лбуу, Меуоретоис,, "Оотрсок, 'Раотот^а, Тер-

Роата (?), ХХобр. МтсЈезгепб т ет1§еп РаИеп тиВ гит 1Јп1ег5сће1с1еп уоп

с!еп §1е1сћпат1§еп Оћјек1еп §е1е§еШНсћ ете асЈјекНуЈбсће ВебНттит* ћеј-

§еги§1 \уогсЈеп бет, сНе аћег ипбеге ОиеИе ипћеасћсег НеВ.

ЕббЈа 4, 11), бопЈегп ећег пи( скт $ра(егеп Соег^ап^ уоп етет аиз е еп15(апЈспсп а та, \У1е ег мсћ

јп етј§еп §1ацоНП8сћеп НатЈбсћгТеп ћеоћасМеп 1аВ1 (у§1. Ош^б 72 ипд РЕТки5ЕУ8К1 1979, 41).

76 бкг. ЛаШса 151 а1« КеићПЈипб бе§епићег АахИса, Шса ги ћеиПеПеп, зодаје даб Аајек11У

сЈазсап (ипк1аг, оћ *->>пђ одег *-епЂ); авегћ. ћеЈВ! всћоп Шиж гиг *1.е$сапе (у§1. Оан.), Лет РШ

Ре$1ап 151 50 5в11 бета 16. Јћ. ће1еј»1 (§ава^оу1С 1964, 304), Ја5 гиегипЈеНееепсЈе АоЈекНу аћет

1аи(е( зсћпЛбргасћНсћ р(ј)е$6ап „вапоЧв".

77 ^а5 сНе Регбопеппатеп ћеггЈГЛ, ет Арре11а(јуит аиб Јег Ке1ће с!ег Ат15ћегеЈсћпипј>еп

»је ВоЛуо!;, ^оилауо^, ВоеВобо!; Нед! ује11е1сћ( т Коаеут^с; уог, »епп = кмеу,. 2иг ВИдип^ Јез

ап(ћгоропут15сћеп СиСеа з. о. 2.7.

78 Рпг о- ус}1. пећеп гив5. огего аисћ О^ербс; ћеј Јоапта јп Ер1Ш5 (Уајмек 1941, 45).
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ћ) БЈе ћејдеп ОНедег Гтдеп 51сћ тапсћта1 т ипесћ1е Котробиа гизат-

теп§ек1ећ1: ВеХеурабоу, ВеХохрсорато1, КогЈурабе.79 Шегћег дећог! аисћ с!ег

Тур *2а-хг>1тЂ (ш Хах^оица), дег деп Уегћтдип§еп еМбргипдеп 181, \уо апб1е1-

1е деб АдјекНуб ет ргаПхакб буп1а§та аиГгпИ: *2а Х\>\тот\> зс. тез1о о.а.

с) 1Јп1Уегћ1егип§ дигсћ АћГаП дез арреПаНуеп ОПедеб: ХХе(Зеуа = х1еу\>по

(\уоћ1 ги ро1је „Ре1д"), '1ооА.т| = оз(*>)1-(\>)је (ро!је); Дреоует|к ^ећбп ћ1егћег,

ипд шсћх гиг Го1§епдеп Сгирре, У1е11е1сћ1 аисћ Деоут|к, Лсоутјк (5.0. 3.5).

д) Егба1г дез арреПаНуеп СПпдеб дигсћ биГПх (глЈоттаН81егап§ деб адјек-

пуеп СПедез): *1дкау- „кгитт" + -бсб т Логжаретаи *с1ђзс\>п- + -Ип> ш

Деатткоу / Дооттка;80 *М1- + -гса ш ВеАлт^у (ћјег дигНе аћег даб биГПх

тЈ1 дет АдјекНуб1атт т етеп Тегттиб 2ибаттеп§е\уасћ5еп ћаћеп ипд датИ

кете 1оропуггшсће ВНдип§ УогПе§еп); *1оуђпђ ги 1оуђ „Ја§д" + -Гса ш

ЛаР^ет^а, \уепп *1оУћл/са ги 1ебеп.

4.2.1.3. бекипдагађкнгипдеп

-јапе (гиг ВПдип§ уоп Ентоћпегпатеп аиб ОЛбпатеп): Тс^ерРоиАлауоц

ХХ.ер1ауа; егбсћНеВћаг аисћ т 2а%Ко\>џо\, В1оА.ас, (б. и. 4.2.2.5).

-1г"б ш дегбе1ћеп РипкНоп У1е11е1сћ1 ш Дп^гкт!, \уепп *ЕКс1сх, гшп ПиВпатеп

пхка, бопб1 ра1гопут1бсћ, бо тб§Нсћег\уе1бе ш Готкос,; у§1. посћ Во'{'к1.

-џје: Ете горопуптсће Ко11екНућПдип§ Пе§1 уепгшШсћ ш '1ооА.т| уог, једосћ

капп д1е тодегпе Рогт ОШје бо\уоћ1 аиГ *0з1-ЂЈе а1б аисћ аиГ *0зг>1-је

2игаск§ећеп, у§1. о. 4. 2.1.2.; ш Меуиретоисј = теЗигесје §ећбН даб биГПх

гит АрреПаНуит.

4.2.1.4. Адјекгтбсће биШхе ипд јћге Ведеишп§

-у'б раггопупшсћ ш *Уу$еоиа'-ј\> бс. зупЂ (Во-ооеРоит^ту;), ће1 деп бегћеп ипд

деп Кгоа1еп \уаћгепд деб МШекћегб дје поппак ^еЈбе, деп боћп пасћ

дет Уагег ги ћегејсћпеп.81 Еб гаШ аиГ, даб кет бкћегеб Ве15рје1 Гиг деп

Тур дег 1оропуггпбсћеп у'-Роббебб1Уа уогНе§1, дег Гиг д1е аИе б1аУ1зсће ОНб-

патеп§ећип§ ћбсћб( сћагакгепбНбсћ 1б1 ипд аисћ ш деп аНебгеп бсћјсћтеп

дег бегћокгоаНбсћеп ТоропупПе 50П51 §и1 уеЛгегеп; ап 1Јп51сћегет у§1. о.

2.6. 2етЛт|Рт| ипд (2)ХаР1Ует^а.82 БЈе 1Јг5асће капп 5е1п, даВ д1е бегћеп

ипд дЈе Кгоа^еп 1т Ггаћеп МЈ«е1аНег рПеесеп, д1е Реб1ип§еп, дегеп ^атеп

ја деп Еб\уепап(еН дег ће! Рофћуго§еппе1о5 апдеГићПеп Торопута ћПдеп,

79 А1«о уоп Леп есћ1еп 2и5аттеп5е(2ип§еп ^је ш ипвегет Ма(епа1 УО/е-УоЛ> (Рое^обо^,

Та1риги5а), *копо-у1>>а (КагтаЈћагауа), П1^ог>х (1трега1Ју-25.?) хи итегвсћеЈЈеп. Ве1 Јеп

ап(ћгоропутЈ5сћеп Котро$1(еп 15( тапсћта1 5сћ\уег ги сп(5сћеј(1еп, ођ 5Је етеп б1пп ћађеп оЈег

сЈаз г*еј(е ОПес! Јп 1ћпеп сНе Ко11е е1пе5 биГОхев 5рЈе1(. ОЈе 2и5аттеп5е(гипе теЛигес'је

(МеуирЕхог)!;) ћа( ешеп (егтЈпо1о§15сћеп б(а(и$.

80 Оа$$е1ће биГГ. јт РМ ГоЈуисо^ 2\уеЈГе1ћаГ(, $.о. 2.7.2.

81 ОЈе ВегеЈсћпипвеп уот Тур зт Ка<1о$1а1ј „Кас!о$1ау'$ боћп" $1пс! пјсћ( пиг јп аеп

а1(5егћЈ5сћеп 1ЈгкипЈеп, бопдегп аисћ т Јеп (пгкЈ5сћеп \/еггеЈсћт5$еп с!е$ 15-16 Јћ.$ ет§Јећ1§ ће1с§1.

82 Оа$5еЊе биГПх ћа((е 1п '1оаХт|, ууепп е5 ћ1ег пђегћаир( уогћапЈеп ј$(, кегпе ро$$е$$1Уе,

50пЈегп ећег с!е5кпр(1Уе Рипкпоп („Е$е1Ге1с!").
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пасћ сјеп ОЛбсћаГгеп (уог а11ет: Саиеп), ипс! тсћ! пасћ с!еп Регбопеп ги

ћегејсћпеп; дег Тур Кас1оои<Ха, Циоо\па*а ћПећ Гпг ОогГег ипс! к1ешеге

ШаббегШиГе уогћећаИеп.

-ђпђ: те181еп8 ЈебкпрНу, бо ш ХА.ере\а = хИуђпо, ДаХеу = Ао1*>п(ђ), \уеИег

Деаутрс, Деатткоу / Досттка, Дреаует|к, Леаут|к; сНе РгетсЈпатеп Во-

5>>па, Шзђпђ (Вбооуа, 'Р1аеуа) бсћетеп б1сћ ап ше с!егагН§еп биГПхаМеЈ-

шп§еп ап§е1ећп4 ги ћаћеп. Роббеббју, а1б бићбНшНоп Гпг -јђ пасћ етет ра-

1аса1еп Аиз1аи1, уЈеИекћг т ГогЧчкосј.

-оуђ: иг8ргип§Нсћ пиг ћеј с1еп м-бгаттеп, зо \Уоћ1 ћ1ег т Воитора, азегћ. *Ву1о-

уа ги *Ву1у, -ЂУе < уогз1. ВпШа (1л>та ш Об 13; аибГпћгНсћ т ОР XV). бе-

кипсЈаг т Лаатороу (б1аУ1б1егип§ етеб Ргетс1патепб Јигсћ Ап1ећпип§ ап

1аз1оу-1са „бсћ\уа1ће"), у§1. ЛсхотоРоу ш Еигу1атеп (УАбМЕК. 1941, 83).

-шђ 80П81 котт! оЛ т с1еп Роббебб1Уаћ1е1Шп§еп уоп а-б1аттеп уог, ћјег пиг

с1ебкпрНу, гиг Аћ1е1Шп§ уоп Ћегпатеп т *ГаХог)цлт|У1К = *§о1дот-; ип-

к1аг ш Теут|У, Тут|уа (?), ^епп пћегћаир! б!аУ1бсћ (у§1. Еома 1997).

-Ђ5кЂ, ги роббеббјуеп бекипс1агаћ1е1Шп§еп уоп рптагеп 014: ДоРршк1к

(*Л6гб), Мокр10к1к (Мокго), Т^еруаРо\)акег| (*Скгпо-дзП), Гоит^лака

(*СђИ?) Кр1рао(к)а (*КЂгоауа); 5Л:-Ас1јекНуе 1аббеп бЈсћ аисћ аиб с1еп

Рогтеп 'Раотот^а (Каз1ок), Л(т^а (Пка) егбсћНеВеп, ипа ће1 "Нцота,

*Иоиа, Пеоеута, Тут|уа, ХА.ер(ауа, ПА.еРа, Т^еу^уа тк §е\У1ббег \Уаћг-

бсћетНсћкеП уегтигеп. Баб с1агаиб ићег с1еп N0111. Р1. -ђзсг, 1л)к. -мсехЂ

еп1б1апс1епе -ђсг \^оћ1 т *Ма1огега (МаХ.о^е<хта1).

4.2.2. Сабиб оћИцш

4.2.2.1. НаНе о-бгатте: Сеп. аиГ -а У1е11екћ1 ш ВеХеураба (у.1.

ВеА.аураба), Катера, КХаРсока, КХеТоа, Хсоара, ХХеРеуа (ос1ег зсећт ћ1ег -а

Гпг -о с1еб N0111.-Акк.?). Еб 1б1 уегтиШсћ уоп Јеп УегћтЈишЈеп тМ /г / &, \У1е

е1\уа и Ве1а %гаАа > схјго ттјс^ ВеХ.аураба-<; 40, аиб7и§ећеп, с!аћег Мот. б§. тј

ВеХаураба ЈћМ., у§1. ги 1-ХаР1Ует^а, аисћ МгХтока < ашбб. 1(2)-5то1ЂП5ка!

— Акк. аиг" -а ћеј Регбопеп тбу Вбреуа, \уепп Вог°па, ги Вогпђ > Вгппђ

(Врауо^). — Еок. аиГ -е \п Иоиурабе = "^гаЛе, у§1. Воиоеурабе 9, кашп аћег Јп

'Раотот^а, Л(т^а, б.о. 2.3.2. КеЈпе пеибегћЈбсћеп (уоп с1еп м-б1аттеп пћегаот-

тепеп) Рогтеп аи!" -и (Тур: (и) %гас1и „т с!ег б1ас11") пасћшејбћаг, ггогг бкок,

с!ег §1аић1е, бокће ш Вратс^ш, -треРеусо егкапШ ги ћаћеп, у§1. о. 2.4. — Кејпе

Оиа1Гогт <јез Иот.-Акк.б аиГ -а пасћ\уе1бћаг, \%\. о. 2.6. ги 'Р1оеуа. — Иот. Р1.

2етА,т|Рт| = Се1о1'ио{, б. аћег и. 4.2.2.2.

4.2.2.2. Шејсће о-б1атте: 1х>к. аиГ -/ \Уоћ1 1п '1ооХ.Т| = Еок. ОзИ хи ОзГе

ос1ег Оз1\>је, *Грабет^1, *Ло\жаРет^г = Сгас1вс1, 1,икаУЂс1. Аисћ 2етХ,т|рт| НеВе

бЈсћ а1б Еок. б§. ги е1пет -ј\> РоббеббЈуит аиГГазбеп, б.о. 2.6., аћег ап§еб1сћ!б с!ег

ћеи1. ^атепГогт Се(о1јиН ећег еЈп Мот. Р1. 01е НоттаНуГогт Врат^тц; ћгаисћ!

пјсћ! аиГеЈпет Еок. аиГ^ећаи! \уогс!еп ги бејп, у§1. о. 2.4. б.у. — Иот. Р1. аиГ -/ 1П

Д1т^1кт| ОШс1, уЈеНекћг Во1К1, \уоћ1 аисћ *МаА.ос^ерт^1 (МаХо^еата!).83

83 Ећег а1б ^ок. 58- ги *Ма1о огегсе, №0 даб Адјекиу „к1е!п" тЈ1 етет ОеттШЈу

р1еопа8(1$сћ уегћипдсп \уаге.
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4.2.2.3. НаПе а-5(атте: Кет Акк. 5§. аиГ -и < -д т ХеА.ргл, (го(г бкок,

8.0. 2.4.

4.2.2.4. \Уеи:ће а-5(атте: Мот.-Акк. Р1. аиГ -е т ВеАлт^у ВеИсе (?).

4.2.2.5. л-5(атте: >Јот. 5§. аиГ -I < -у У1с11. т Кбр1. — Еок. Р1. аиГ -охђ

\уНгј гЈег §песћ. №тепГогт 2ах^.оОцо1 < 2ахЂ1т'ахЂ ги 2ахЂ1т'апе 2и§гипгЈе-

Пе§еп; ше (аНеге) №ћепГогт аиГ -озђ уегти(Псћ т (е1с, тоу лошцоу) В1оА.а^,

гит 5(атте5патеп акб1. У1$1'апе (ше Коп5(гикНоп ег1аић( ез шсћ(, ВшХас, а1б

§гјесћ15сћеп г>1от. 5§. етеб тавкиПпеп ПиВпатепб аићиГабвеп).

4.2.2.6. 01е МоттаШехтп гЈег АгЈјекНуа: Еб 151 тсћ( к1аг, оћ оле ^атеп-

Гогтеп ипгЈ 1.е5аг(еп ше ВеХоурабоу, ВеХ,аураба, ВеХеурабоу 2. Т. ше Р1е-

хшп а*е5 агЈјекНу15сћеп УоггЈег§ПесЈ5 N01x1.-Акк. Ве1Ђ %гпАђ, Сеп. Ве\а ^гаа"а,

1^ок. Ве1е %гаа"е \У1сЈег5р1е§е1п.

4.2.2.7. ОЈе гибаттешЈебеШе Р1ехшп гЈег АсЈјекНуа: N0111.-Акк. 5§. табс.

аиГ -ђјђ, ђјђ (> -уј, -у) \уоћ1 т Т^еруаРоиокет) = СЂгпоушку, У1е11. ш

Дреоует]к, Ага\г\к, Леоут|к, ДоРршк{.к, Мокршкгк, ^епп ћјег -к Гиг -ј(ђ)

5(ећ(, у§1. о. 3.5.

4.2.3. Копји^аНоп

Оје а1(е 1трега(1УГогт рЂсх (50 акб1. ги реШ < *рекИ) т ПЧ^оих?

4.3. 5сћ1иВГо1§егип§еп.

2иг еуепсиеНеп типгЈагШсћеп СНегЈегип^ ипгЈ сћгопо1о§18сћеп

5сћ1сћ(ип§ сЈез хегћ.-кгоа(. 5ргасћ§и(е5

Оа ете МипгЈаЛ дигсћ ше 1ћг е1§епе КотћтаНоп копзегуаНуег ипгЈ тоуа-

Нуег 2и§е ћезНттЈ \У1гсЈ, ћап§( аисћ те ша1ек(о1о{Нбсће Аизшеггипо, ипбегег

ВеГипгЈе уог а11ет уот УегћаНтз г\\азсћеп гЈеп ће1гЈеп еп(§е§еп§е5е(2(еп Теп-

гЈепгеп ш јепет Каит аћ, гЈег зраЧег, 1т 2\уеИеп Јаћг(аизепсј, гЈаз зегћокгоаНбсће

5ргасћ(ет(опит ћНгЈе(е. Уоп етег зегћокгоаНбсћеп бргасће капп 1т 10. Јћ.

посћ кеше Кегје 5ет. Еб 51ећ( ује1тећг 50 аиб, а1б оћ ше ЕтћеННсћкеН гЈез

5ра(8ете1П51аУ15сћеп бргасћгаитеб бкћ 1т СгоВеп ипгј Сапгеп јттег посћ ће-

\уаћг( ћа((е, (го(г гЈет Аћћгисћ бејпег (егп(опе1еп Коп(1пи1(а( т Раппопјеп гЈигсћ

ип§ап5сће ЕапгЈпаћте ат ЕпгЈе гЈеб Уоп§еп ЈаћгћипгЈег(5. Се\уоћпНсћ п1тт(

тап ап, гЈаВ гЈег АибГаП гЈег 5сћ\уасћеп На1ћуока1е ше СгепгбсћеЈгЈе 2ЛУ15сћеп

гЈет ЕпгЈе гЈег 51аУ15сћеп 5ргасће1пћеј( ипгЈ гЈет АпГапе сЈег е1П2е15ргасћНсћеп

Еросће ћеге1сћпе(; пип 1а55еп 51сћ ћеј Рофћуго§еппе(05 т У1е1еп Ра11еп ше

На1ћуока1е аисћ ш всћ\^асћег РобШоп Ге5(5(е11еп (4.1.1.2). Аисћ уоп етег Огеј-

(еПип§ 1П8 Об(-, Ше5(- ипгЈ 5игЈ51аУ15сће капп тап апћапгЈ гЈеб копбгапНгПбсћеп

Ма(епа1б П1сћ( оћпе Уогћећак вргесћеп. Баб а1(ги5515сће ^атеп§и(, \У1е 1т 9.

Кар1(е1 ићегПеГег(, \уеЈ5( ете 5е1(5ате М15сћип§ Ггићо5(51аУ15сћег 2и§е (ја < е,

и < о, И < %) гш( 5игЈ51аУ15сћеп (ТгаТ, / < у) — ше ГгеШсћ 2. Т. аиГ ете 5ид51аУ1-

зсће УегтН(1ип8 гЈег ће(геГГепгЈеп ^атепГогтеп 2игиск§ећеп капп — аиГ, 50\*че

ејп ^ећепеЈпапгЈег гЈеб ће\уаћпеп игбргасћПсћеп 2и5(апсЈ5 ипгЈ гЈег \^е1(егеп(-

Ш1ск1ип§, \ује 1т Ра11е гЈев УоггЈегеп ^а5а15. АћпПсћеб 1аВ( 51сћ аисћ ат бегћј-

бсћеп ипгЈ кгоаПбсћеп 5ргасћта(епа1 ћеоћасћ(еп. 01е \уе5еп(Нсћ5(еп 5игЈ81аУ1
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бсћеп Мегкта1е &1пс1 ја бсћоп (1а, уог а11ет (Т)гаТ а1б Ег§ећшб дег 1лцшс1ате1а-

теве, једосћ котт1 дегкеЉе абегћ. Иате ћа1д ш дег „гејшШгеп" Рогт Вгап,

ћа1д т дег шсћ1 шшЈеб1е1Иеп Вогзп уог, \ује бЈе пиг ат аиВегб1еп Могд\уеб1еп

дег б1аУ1бсћеп \УеИ ги ег\уаг!еп \уаге (4.1.3). АиВегдет 181 ез тсћ* аиб§ебсћ!об-

беп, даб ћтгег дет копб1агшгп5сћеп бсћгетеп (х)^ т тапсћеп РаИеп б1аИ бегћ.

с, д1е \^еб1б1. Еаигип§еп с, а"г < игб1. *1ј I сЈј б1ећеп (4.1.4), етта1 бо§аг с аиб /

уог ј т Т^еу^г|уа, \уав, \уепп д1е Рогт шспг ег\уа уегбсћпећеп 151, аиГ д1е 1т

бидеп бопбх ет§ећШке Ра1а1а1На1бкогге1а110п 2ишск§т§е. 01е „јбопугшбсћеп"

ВегЈећип^еп тП дет б1ау1бсћеп \^еб1еп (5.2) бсћетеп шгегзеНб д1е ап бЈсћ па-

ћеНе§епде Аппаћте ги бННгеп, даВ дје бегћеп ипд д1е Кгоагеп, дје аиз деп

Р1иВ§ећ1е1еп дег Е1ће, Одег ипд Ше1сћбе1 пасћ Ва1кап аиббЈедеИеп, §е\\чббе д1а-

1ек4а1е 2и§е деб Ргић\уеб1б1аУ1бсћеп тПћгасћ1еп, ит б1е т Шгег пеиеп, уоп деп

б1ауеп дег егб1еп Ет\уапдешп§5\^е11е ћебНттгеп бргасћтНге аИтаћНсћ ет-

гићибеп 2и§ипб1еп јепег Мегктак, сИе д1е зидбктбсће бргасћетћеН ћебтп-

теп. Рага11е1 тН дЈебег УегетћеПНсћип^, дје 1т 10. Јћ. посћ тсћ1 уоП^его^еп

ги бет бсћетг, уегНеГ ет ит§екеш1ег РгогеВ, дег ги етег 2\уеИеПип§ деб б1а-

ујбсћеп бидепб т ешеп \уебШсћеп ипд етеп бзШсћеп ТеП Шћгге. Еб 151 ћетег-

кепб\уегг, даВ дје Еаигтегкта1е деб ћ1ег ћеггасћ1е1еп \^ог1- ипд Натептагепа1б

ете бсћагГеге Аћ§геп2ип§ 2\У15сћеп дет б1аУ1бсћеп бид\уеб*еп ипд бидобгеп а1б

2\У1бсћеп дет бидеп ипд Иогдеп тасћеп 1аббеп. Оаб бегћјбсће с, <? < *1ј, Лј 51е1Н

б1сћ бсћоп дет 0515ид51аУ15сћеп $1, М ет§е§еп, даб ттдеб1епб Гиг даб б1аУ1бсће

т Магедошеп дигсћ дје аИкНсћепб1аУ15сћеп Вепкта1ег т дег 2\уеНеп НаШе

деб 9. Јћ.б ћегеи§1 151, једосћ котт1 ће! Рофћуго§еппе1о5 ипд пћегћаирг ш §пе-

сћЈбсћег КећеппћегНеГешпј* уог дет АпГап§ деб 2\уеНеп ЈаћПаибепдб шсћг уог

(4.1.4). Аисћ ете оГГепе Аиббргасће деб ,ја1" всћетг дет бегћ^бсћ-кгоаНбсћеп

бид\уеб1еп Ггетд §е\уевеп ги бет; е ттА копбециеШ т11 е \У1дег§е§ећеп, ипд

шаб дје етг1§еп Ве15р1е1е тЈ1 а ћегпШ, егк1агг 51сћ Крааттерл!; дигсћ раге1у-

то1о§15сће Ап1ећпип§, \уаћгепд ТраРођуо1 кете е1пћеиш5сће НатепГогт \У1е-

дег§1ћ1 (4.1.9). Баб ереп1ћеНбсће / 1б1 аиГ ћи1§ап5сћет Водеп бсћоп е1п§ећиВ1,

аиг* бегћ1бсћет \^е11егћт егћаИеп. \^аб <Ие аибетапдепзећепдеп Епг\У1ск1ип§еп

деб ћЈШегеп Ка5а1б ће1пШ (*р > б1п. о, бкг. и §е§епићег так. а, ћи1§. т>, 5. о.

4.1.7), геи§1 ипбег Ма1епа1 дауоп, даВ ттдеб1еп5 1т аИбегћЈбсћеп Каит беИ

дет браЧеп 9. Јћ ет и а1б УогбШГе д1ебеб и епе1сћ1 \уаг (Моиуирлросј, *Га-

Хоицлт(У1к), ипд тИиШег бсћеЈШ сИе Еп1пабаНб1егип§ бсћоп уог дег М1ие деб

10. Уо11ј»е20§еп ги бејп (ЛогжаВета1 = 1,икау{>се < *1,рАау&сћ). Уот аИбегћ1-

бсћеп Кегп§ећ1е1 аиб§ећепд, дигЛе сИе 1бо§1о55е д > и 51сћ габсћ пасћ бпдоб1еп

уог§егиск1 ћаћеп, ит бсћоп ат АпГап^ деб 11. Јћ.б сИе ћеи^јде зег-

ћ1бсћ-ћи1§апбсће Сгепггопе ги епекћеп, бкћ ићег ет Сећ1е1 аибдећпепд, \уо

даб 1оропут1бсће бићбИа! КеНк1е тИ Л, И аиГлуе1б1 (Еома 1992/93, 118 ГГ.).

ОЈе бЈШаиоп 1б! јепег аиГ аНгибб1бсћет Водеп аћпПсћ, \уо бсћоп ит 950. епфа-

1а1аНб1ег1е Рогтеп \У1е Вероит^ц = Кћгису < * Уг>гд('у уогкоттеп, аисћ Гиг деп

уогдегеп Иаба1 (Кеаот|т = агибб. Иејазу^ < Ие-је-зуЊ** дег апдегб\уо аћег 1т-

тег посћ егћаИеп ћ1еЉ1 (1феубоо8ХаВо(; = 5уе1оз1аУЂ, ашбб. 5^ја1о$1аУЂ), \У1е

84 т) = 1 в1аи у \уоћ1 дигсћ $п<1$1. Уегт1(11ип8.
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ев тк с1ет кгоаНбсћеп Катеп§и1 ће1 Рогрћуго§еппе1об дег Ра11 181 (4. 1.7). 85 1п

с1ег Еп1\У1ск1ип§ уоп *у §т§ даб бегћокгоаНбсће депбегаеп \гУе§ те <1аб б1оуе-

тбсће. Оег 2ибаттепГа11 шебез 1^аи1еб пи1 /' 1б1 тсћ1 §1е1сћ2еШ§ 1т дапгеп

Каит г\ујбсћеп <1еп Об1а1реп ипд <1ег А§а1б §ебсћећеп. Оаз гппоуаНопбгепггит

шгд т тебет Ра11 1т Могд\уеб1еп §е1е§еп бет; тгадеб1епб бсћетеп ше акб1.

Рогтеп Кгтг>, кг&*> с1аШг ги бргесћеп (дагићег јип§б1 бСНКАММ 1997, 145 ГГ.,

тгс VII.). Ез 1б1 а1бо кет \^ипдег, даб ипб бсћоп ит сће МШе с1еб 10. Јћ.б га

КгоаНеп Рогтеп тк ј < и га с!ег \Уиг2е1бНђе (јЖуо, КХеТаа) ђе§е§пеп. Апдегег-

бекб ће\уаћл пЉу нптег посћ §и1 ћтгег с1еп 1,ађ1а1еп (у§1. с!еп Иатеп деб гек-

§епобб1бсћеп кгоаНбсћеп Неггбсћегб Прфогтас, §е§епићег с!ет с1еб Габ1 еш §ап-

геб ЈаћгћипдеЛ 2игискНе§епдеп раппотбсћ-б1аУ1бсћеп Ригбгеп РгЉта тк ј < у

т дег 2\уе11еп бПће (11ома 1993ћ, 197). Ађег сИе бо§. Рге1бт§ег В1а«ег, д1е д1е

ЕаиПЈебсаН етег \уеб1рапоп1бсћеп одег а11б1оуетбсћеп Мипдаг1 итб Јаћг 1000

\\аедегбр1е§е1п, ћ1е!еп ипз га дјезег Нишсћг даббе1ће ВПд \ује даб Аћбегћ1бсће

§е§еп даб Епде деб 12. Јћ.б (д1е 1Јгкипде деб ћобтбсћеп Вапб КиНп), ЧЈоу га ап-

дегеп РобШопеп бсћоп ги ј §е\уогдеп 181, ћгахег ђ, \>, т аћег јттег посћ егћа!-

1еп.86 бо капп У1е11е1сћ1 га Рогрћуго§еппе10б' 2егс уоп етет \уеб!бидб1аУ1бсћеп

типдагШсћеп Котр1ех д!е Кеде бет

5. АиВегбргасћНсће АиГхсћШбзе.

Ве1 дег №теп§ећип§ 1а131 бјсћ гшбсћеп дге1 УегГаћгеп ип1егбсће1деп, е1-

пет акНуеп Вегекћпеп деб Оћјек1б пасћ бетеп гееИеп одег етоипбсШеп Е1§еп-

бсћаЛеп ипд етет раббјуеп Вепеппеп деббеЉеп дигсћ етеп бсћоп уогћапдепеп,

бетапНбсћ тсћг „то1тегг;еп" Иатеп, епМедег даб ет етће1гтбсћег Кате

уоп етет Огг. ап деп апдегеп ђг\у. уоп егает УогГаћгеп аиГ даб №и§ећогепе

ићеПга§еп \У1гд, одег даб тап етеп Ггетдеп ОЛбпатеп уоп деп Етће11Шбсћеп

кеппеп§е1егп1 ђг\у. егаеп Регбопеппатеп уоп деп киГшгеП иђег1е§епеп Иасћ-

ђага иђегаоттеп ћа1. АИе дге1 ^атепаЛеп ћађеп 1ћге ћ1б1опбсће Кекуапг, ће-

бопдегб Гиг б1ед1ип§б- ипд Кићиг§ебсћ1сћ1е е1пеб Каитеб: 01е егб1§епапп!е а1б

2еи§П1б дег дог11§еп Атуебепћек дег ће1геГГепдеп бргасће т етет ђебПтт1еп

2е11ађбсћп1П, <Ие 2\уеИе а1з Н1п\уе1б аиГ сИе §ео§гарћ1бсће НегкипЛ деб ђе1геГ-

Гепдеп б1аттеб одег Уо1кеб одег аиГ сИе Ађб1аттип§ деб ђеггеГГепдеп Ое-

бсћ1есћ1б; сИе дпМе а1б \УЈдегбр1е§е1ип§ дег ећетаНдеп Коп1ак1е 2^1бсћеп 2^е1

У61кегп. Оје АиГбсћШббе, дје ипбег Ма(епа1 иђег сИе Рга§еп дег бргасћ§ебсћ1сћ-

1е §1ђ1, \уигдеп бсћоп ат Епде деб УОгап§ећепдеп АћбсћпЈиеб ђебргосћеп (б.

85 Аисћ ти Јст Твсћесћјасћеп ипс1 ист б1оуак1$сћеп ђе8(ећ( еш Рага11еН8ти8, *о $1сћ аи$

*р еоепГа11$ м ег§аћ. Оа$ б1оуеш$сће Ш1( $ејпет о ($о иг$ргип§Нсћ аисћ Јп Јег кајкаУ1$сћеп

МипЈаП Је$ бегћокгоа(1$сћеп) \уе1сћ( ет луеше аћ.

86 АиГа1($егћЈ$сћет ВоЈсп 1аШ $кћ ете ип^ег^сћеЈЈипв 2\уј$сћеп ает I ипЛу ћјтсг V, к, Ис

пјсћ! ђ1оВ аиГ Ше вгарћ|$сће Копуеп(јоп гигпскгиГићгеп 1$(, зоваг т Јег Вапјзка-игкгтЈе аи$ 1316

ђе1е§еп. Ат 0$(гапд о"е$ а$егћ. бргасћгаите$ ЈпгЛе тапсћта1 $о§аг аЈе бсћге1ћипв уоп у (и)

ћш1ег п ћ15 1П5 13. Јћ. етеп 1аи(§е$сћЈсћ(1|сћеп \Уег( ћаћеп (ги а$егђ. №у$\> $. ^ома 1992/93, 109);

Јаусцсп $(ећ( т ше$ег Нјп$јсћ( ше 1а(еЈш$сће \\'1С(Јсгуаћс а!(кгоа(ј$сћег Еј^еппатеп 9. Јћ.$

(У1е1е ^атеп тј( °тив(с)1о ■ °тух1Ђ) т $сћагГет Ое§еп$а(2 ги јепег ае$ 1 1. Јћ.$ , {У\$е-, Рпо1°),

\&\. ВобкоУ1е 1977, 34.
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ођеп 4.3); је(г1 \^епдеп \уН ипз ги бетеп Аибба§еп ићег дје егћпоМбШпбсћеп

ипс! кићигЈзезсћкћШсћеп Ргоћ1ете, \\ч>ће1 ипзег ћевопдегеб 1п1егеббе деп ћеЈдеп

1е12Т§епапп1еп Натеп§шрреп {пћ, деп аиб дег аћеп НеЈтаг ићеггга§епеп ипд

деп уоп дег ћодепб1апд1Ј*еп Веу61кегип§ ићегпоттепеп №теп.87

5.1. 2иг Рга§е ешег Уогз1ауЈзсћеп НегкипН дег Кгоагеп ипд дег бегћеп

1т РаПе дег бегћеп ипд Кгоа1еп зтд еб јћге б1аттезпатеп зеЊзг, дје ипб

егтб§Нсћеп, дје ћејдеп Уб1кег ат НеГбШп т сНе Уегј>ап§епћеИ гигискгиуегГо!-

^еп, бо§аг ићег Њг МбШПбсћеб б1ауепшт ћтаиб. \Мг уегШ§еп гч/ат ићег тап-

сће Ггаћегеп ОиеИеп аиз деп дге1 Уогап§ећепдеп ЈаћгћипдеЛеп, ш депеп д1е еј-

пеп \ује <Не апдегеп бсћоп а1б з1аУ1бсће Аћ2\уе1§ип§еп §еНеп; јттегћт б(е1Н дег

Вепсћ! дез Рогрћуго§еппе1о5 деп КпоШприпкг дег Ргаћ§е5сћ1сћ1е дег ће1деп

Уб1кег даг, ипд ги§1е1сћ деп ћез1еп Аиз§ап§зрипк1 гиг 1Јп1ег5исћип§ Њгег уог-

§ебсћ1сћ1Нсћеп, еуептеП Уогз1аУ1бсћеп \\Шг2е1п. ЕтегбеИб уегтад тап Мбћег

\уедег Шг Хђп>оН посћ Шг 5ђго(1')1 ете р1аизЊ1е Егк1ашп§ аиз деп з1ау1зсћеп

бргасћтШеЊ уоггибсћк^еп, ипд апдегегбеИз Гтдеп сНе ће1деп №теп егпз! ги

пећтепде АпкпирГипЈзеп аиВегћаЊ дег б1ау1зсћеп бргасћ- ипд 2еПгаит.5, ш деп

погдропНбсћеп бШрреп дез аиздећепдеп АНегшгпб, \то т деп Јаћгћипдеггеп ит

сНе 2еИеп\уепде ет Нашбсћеб, 1т еп^егеп бтп багтаНбсћ-а1атбсћеб Е1етеп(

уогћеггбсћге. 01е оћеп 2.2. ћегуог§ећоћепе ОеиЊагкеП дег ће1деп б1аттезпа-

теп аиз деп багтаНбсћеп бргасћгезШп ипд аиб деп УогбШГеп деб тодегаеп Об-

беНбсћеп, даб ћекаппШсћ сНе бргасће дег апНкеп багта1еп ипд АПапеп ГоПбегг!,

ћа1 дебћаЊ ет каит §епп§2ибсћа12епдеб Ое\У1сћ1, ипд \уаб сНе КгоаШп ће(пШ,

гпИ дјезет ВеГипд сНе 1Јпдигсћз1сћи§кеП ипд ет каит зкујзсћег Сћагак1ег дег

№теп дег з1ећеп кгоаНзсћеп б1аттећегп ш дег Ет\уапдешп§81е§епде, зоше

Њгез егзгеп патептсћ ћекаппШп Неггзсћегз (у§1. о. 2.7.3) ћтги. Ба§е§еп \уе>>

зеп сНе ипб ићегПеГепеп №теп бегћ18сћег Ригз1еп дез 8.-10. Јћ.8, тИ Аизпаћте

јепег сћпзШсћег НегкипЛ, дигсћ§ећепд ет аИегштПсћеб з1аУ15сћез Оерга§е

аиГ. 01езег ШШгбсМед капп аиГ етеп 2иГа11 дег ОћегНеГешп^ гишскеећеп, сНе

Шг сНе зегћ1бсће Ргоборо§гарћ1е уог дет 12. Јћ. У1е1 каг§Нсћег 151 а1б Шг сНе

кгоаНбсће: Рогрћуго{»еппе1об бе1ћз1 1т Кар. 32 уегбаит! еб, деп Иатеп јепеб

РигбШп, дег дЈе бегћ1зсће Ет\уапдешп§ ап^еШћП ћаћеп бо11, ги пеппеп, бо\\че

беЈпеб Вшдегб ипд Уагегб, сНе доП ећепГаИб етоаћт \уегдеп. Једосћ Пе§еп апде-

ге Н1п\уејбе дагаиГ уог, даВ сНе бегћеп дег Е1п\уапдешп§б2еИ б1ауеп \^агеп;

т1пдеб1епб дигПеп бје, пасћ дет 2еи§П1б дез ћјтушзсћеп ГорбооерВсоу,

зсћоп 1т 7. Јћ. §ерПе§1 ћаћеп „Виг§" %огАђ ги пеппеп, ипд ет деггеЈН^ег бог-

ћепШгб! (дих богћшгат) ш Типп§еп гги§ деп \тоћ1 б1аУ1бсћеп ^атеп Оег^апиз,

д. ћ. ОетапЂ, ги џЛег\о „Ваит, Но1г".88 Ро1§Нсћ бсћејпеп сНе бегћеп, \уепп

ићегћаир! Натзсћег НегкипЛ, 1ппегћа1ћ дег браЧеетеЈпбкујбсћеп >Л^еН ејпе

87 Оаз Висћ 8кок 1934 51е111 ете 5упше115сће Оаг51е11ип§ Јег 5егћ15сћеп ипЈ кгоа(1$сћеп

Ргиее5сћ1сћ1е Јаг, Л\е уопујевепс! уоп бргасћћеГипс1сп аихцећ!, ипЈ 1П ћоћет МаВе \ оп 5о1сћеп, сћс

аиГ Ает уоп Рофћугоеегте1о5 ићегћеГеЛеп 5егћ15сћеп ипс5 кгоа(Ј5сћеп Катеп§и( ћазЈегеп.

88 Оег Кате 15( 50П5( пјсћ( ће1ее(, Пев( аћег <1еп Ро55е581Уаћ1е1(ип8еп Р№1 51оу. Игуапја, пасћ

Јеп а1(егеп Ве1е§еп *Оге\апја, (Ж ро1п. Оггепапоу/ (1374), ћеи(е Опетапбн' гивгипсЈе (Ве2^ај
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Ггићеге, бсћоп т 1ћгег уогђа1каш5сћеп Нејта! сшгсћдећепс! б1аУ151еПе Ве1тј-

5сћип§ §ешебеп ги зет ипа" сНе Кгоасеп гиг 2еП јћгег Еапстаћте т Оа1таНеп

ет 1ттег посћ уегћаНтбтаВЈе Гпзсћез 1тр1ап1а1.

5.2. Уогђа1каш$сће Нејта* дег ђеЈдеп Уб1кег, оЧе 2ек ипо"

дје \Уе{»е Њгег Еишапдегип§89

\Уепп ше Уегти1ип§ етег тсћгбктбсћеп НегкипП дег Кгоа1еп ипд аег

бегћеп ги Шгег Уог^ебсћкћге §ећоП, досћ ћешпШ Нгге ОебсћЈсћге тсћ* егб4 аиГ

дет ВаШап, ипд сћеб уог а11ет дапк Рофћуго§еппе1о5 5е1ћб1, дег ипв иђег д1е

Ет\уапдегип§ ипс! дје ггићегеп ^Уоћгшсге дег ћеЈдеп У61кег кббШсће АибкипПе

шћ1, пасћ депеп \\чг бет „\уеЈВеб КгоаНеп" ит с1еп ођегеп Р1иВ1аиГ Јег \Уе1сћбе1

ап8е12еп кбппеп ипд бет „\уеЈВеб беплеп" \уебШсћ дауоп, 1т ћ151опбсћеп

\Уоћпгаит с!ег богћеп. \Ме аисћ к1аг ипс! ип§е2\уип§еп сћебе 1ггсефге1аНоп 51сћ

аиб с!е5 Кајбегб Ап§ађеп ег§ећеп та§, 151 51е \уе11 дауоп, ипђебгпиеп ги бет.

ТЈпд т дег Та1 шђ1 бет Вепсћс 5е1ђб1 Ап1а55е ги Ведепкеп. 1сћ тбсћ1е ћ1ег уог

а11ет аиГ сће Вепи1гип§ <1ез РагћепадјекНуб „\уе1В" гит Вегекћпеп с1ег уогђа1-

кашвсћеп \^оћп5112еп с1ег Кгоа1еп ипс1 с!ег бегћеп ћт\уе1беп. \У1е ез оћеп 2.2. ги

ВеХохроВато!. а1б сће \уаћгбсћетНсћб1е Егк1агип§ ап§епоттеп \^игде, шегдеп

дадигсћ сће \уезШсћеп Тга§ег етеб бгаттепбпатепб с1еп ббШсћеп §е§егшћег-

§еб1еШ. 1п с!ег Та1, епуаћпс дЈе агибб. Сћгошк сће „\Уе1Веп Кгоатеп" гизаттеп

тп с1еп \уеб151аУ1бсћеп б1аттеп (2-3), ађег ет \^епј§ \уеНег аисћ ше апдегеп

Кгоа1еп (сНп>а1е), оћпе паћеге ВебНттип§, т етет УеггеЈсћшб с!ег Об1б1аУ1-

бсћеп б1атте (5). Аисћ с!ег бегђеппате дигПе посћ јт 9-10 Јћ. аисћ јт б1аУ1-

бсћеп Об1еп ги Наибе §е\уебеп бет, \уоуоп ше 8игМп Маб'пШ5 ипд аЧе Хегигат

с!еб Ваупбсћеп Оео§гарћеп 2еи§тб аћги1е§еп бсћетеп.90 \Уепп а1бо ааб Ас1јек-

Ну „\уе1Ве" (ћеНје, §песћ. болрог) гит Натеп с1ег бегђеп ипс1 с1ег Кгоа1еп аиГ

етег Орробјпоп „\уеб!Псћ": „об1ћсћ" ђегић1е, ћгаисћ! б1е шсћ1 по1\уепсћ8 сће

Ва1капбегђеп ђгш. -кгоа1еп е1п§ебсћ1оббеп ги ћађеп, сће 1а1басћНсћ тећг бисШсћ

а1б ббШсћ уоп 1ћгеп „\уе1Веп" Уегоашиеп \уоћп1еп, бопс1ега капп Уегћа11п155е

аиз с!ег 2е11 уог с1ег §гоВеп ^апсЈегип^ \У1с1ег5р1е8е1п, а1б с1еп 1т \Уеб1еп с!еб

5раЧ§ете1П51аУ1бсћеп Каитеб ап5а5б1§еп бегђеп ипс! Кгоа1еп §1е1сћпат1§е

б1атте т бејпет Об1еп §е§епиђегб1апс1еп, ипд 2\уаг а1б Кеб1бригеп јепег \^оћ1

јаћгћипс1ег1е1ап8еп Ве\уе§ип§ \уеб1\уаП5, сНе сће Тга§ег сНебег ^атеп

ти1таВНсћ аив с1еп погфопНбсћеп б1ерреп ипа* етег 1гап1бсћеп бргасћтјие ап

ше ^еб^гепге аеб б1ауепШтб §еГићП ћа1, уоп дег пеђеп деп багтаНбсћеп Е1у-

то1о§1еп дег ђе1с1еп б1аттебпатеп аисћ сНе т дег б1аујбсћеп бргасћГогбсћип^

беН 1ап§ет ђеођасћ1е1еп бидббШсћеп 01а1ек1ги§е с!ез 1Јг-богђ15сћеп 2еи§еп

1956, 159; №ескшл 1971, 63). Оеп/апих 5о11, ^е^еп -а-, ете 1есћЈ(Ј5сћ, ипд п(сћ( зогћјбсћ ^ерга^е

Ропп 5ет (бснптг 1997, 95), аћег шг ћађеп ћјег 1п с1ег биШхбПће ејп иг5рг. а, ипЈ тсћ( ет е.

89 АП^етет иђег Ј1е тоЈете Рогбсћип§ 5. Рекја^с 1996, тј( \А\., у%\. аисћ Оо1.05тем

1995, Кар. V.

90 1,омл 1993а, 120; аћег ћеј РофћугоееппеШб Кар. 9 15(, (го(2 дет, »ав шћ а.а.О. ипЈ 1998,

149 ђећаир(е(е, уоп (ће5еп ти(таВПсћеп 05(5егћеп каит <Ие Кеде, 50пс1ет уоп деп беуегјет, »еП

Ле ћапдбсћпШЈсће СћегНеГегипв еп(5сћјес<еп Гиг сПе ^С5аг( 1еВер101 5рг1сћ(.
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гЈигЛеп. Мап капп зјсћ Гга^еп, ођ У1е11е1сћ1 сНе бисЈобхеигораЧбсћеп бегћеп ипс!

Кгоа1еп Аћ2\уе1§ип§еп сИезег б81Нсћеп, ипд тсћ1 јепеп \уебШсћеп, „шеИЗеп"

бегћеп ип<1 Кгоа1еп бтс1, УОгаиб§езе121, аа!3 1ћге Аћз^аттип^ уоп с!еп 1е121егеп

ћ1о13 ете Копбггикпоп (1еб Рогрћуго§еппе1оз \^аге, <Јег сИе егбгегеп ја тсћс капп-

1е.91 Ете АпЈлуоН аиГ шебе Ргаде боШе аисћ сНе Етбсћаггипз етзсћНебеп, ш-

\\че\уек с!аб уот беЉеп Аихог ићегНеГеНе беНмзсће ипс! кгоаПзсће бргасћ-, уог

а11ет №теп§и1, ааз с!ег е1§епШсће Ое§еп51апа" ипзегег Ве1гасћ1ип§ \уаг, ги е1-

пег №сћршшп§ бетег Вепсћге ићег сНе Аиб§ап§брипк!е с1ег кгоаНбсћеп ипс!

бегђјбсћеп Ет\уагкЈегип§ ћекга^еп капп. Баги е1§пеп бкћ ћезопсЈегз сНе Огхбпа-

теп аиз ипзегег 2\уекеп Сгирре, јепе, сНе уоп с1еп бегђеп ипс! Јеп Кгоатеп уот

ИогсЈеп ћег иђеНгадеп \уогс!еп бет кбпптеп. бетеггек ћаће 1сћ, ит УегћаИтзбе

сНебег Ал ги ћегејсћпеп, с1еп Тегттиб „1бопупие" 2>ерга§(; иШег етег „1бопу-

те" уегбгеће 1сћ с!аб \^1ес1егкећгеп аиГ г\уеј уопетапдег ептГеттеп РипкТеп еј-

пеб ОПз-, Р1и13- ос!ег б1аттезпатепб, с1ег, гит 1Јпгегбсћ1ес1 уоп етег „1зо§1оз-

зе" ос!ег „1зо1ехе", питЈезТепб т етет с!ег ћекЈеп бргасћ1ет1опеп кете „Моћ-

У1егип§", с!.ћ. кете арреНаНуе Сшпс11а§е, ћа1. Ет бо1сћег ВеГипа1 \уејб1 аиГ№-

тепићеПга§ип§ аиз етет тб апс!еге ОеМет ћт, \уоће1 а1з Аиз§ап§зрипк1 јепег

§еИеп дагГ, \уо с1ег Кате тотмеЛ ос!ег Ггићег ће1е§1 181. Еаззеп бкћ тећгеге

бокће .Јбопутеп" 2\\абсћеп 2\уе1 ОеМетеп 21ећеп, бргесћеп \уп" уоп етет „1зо-

путепћигкЈеГ', с-ег зсћоп ете §е\У13бе ВешеЈбкгаЛ т с1еп етпо{?,епе1л5сћеп Рга-

§еп ћаћеп капп.

5.2.1. бис1з1а\15сћ-\уе51з1ау1зсће „1бопутеп" а!з \Уе§\уе1бег с1игсћ

сНе $егђ1бсће ипс! кгоатјбсће Ггић^езсћЈсћсе

^аз сНе Уогћа1кап1зсћеп ХУоћпбкге ипс! сНе Ет\уапс1егип§б\уе{»е с!ег Кгоа-

1еп ипд с!ег бегђеп ђегпПг, бр1е1еп ћ1ег ја јепе §гип<11е§епс1еп Натетт,1е1сћкецеп

ше НаирггоНе, сНе уоп Рогрћуго§еппетоб зе1ђз1 ћегуог^ећоћеп \уегс1еп: Оаз Уог-

ћапсЈеп ги јепег 2ек уоп 2\уе1 Кгоа1еп1апс1ет, етез ћа1кат5сћеп ипс! с1еб апс!е-

геп пбгсШсћеп, „ОгоВкгоаПеп", бо\У1е уоп бо§аг <Јге1 бегђјеп; патНсћ кепт с!ег

ригриг§еђогепе Ка1бег пеђеп јепет „§е1аиЛеп" бегђјеп аиГ с!ет Вос1еп с!е5 агШ-

кеп Оа1та1Јеп ипс! Јет Еапс1е с1ег „\уе1(3еп бегђеп" 1т >1огс1еп, аисћ е1пе бтас11

ЕеррХ1а ап с1еп ИогсЈаћћап^еп с1еб 01утриб, \уо ше бегћјбсћеп Е1п\уапс1егег бјсћ

гиегбг Уог1аиГ1§ П1едег§е1аббеп ћаћеп зоНеп, ћеуог б1е б1сћ епс18и111§ 1п Оа1та-

Неп апб1еае1теп (гиг Рогт у§1. о. 2.6. з.у.). 01езеп ћебопаегз 1п Уегдасћ! §е-

91 РЈезе Ап$1сћ( 151 и. а. уот Ш5$1$сћел Агсћао1о§еп Зеооу §е1еЈ11 (1995, 138 ГГ.; 331 ГТ.;

1996, 78 ГГ.), дег \Уоћ1 ги Кесћ1 апп1тт1, Ие бегћеп «гје Ие Кгоа1еп $ејеп иг$ргип§Нсћ

Ађг\уе1§ип§еп с1ег Атеп бе\уе$еп, <Ие $1сћ а1$ б(атте 1г§епс1\УО ш Јег 2опе с!ег $1аУ1$сћ-и~аш$сћеп

бутћЈо$е аи$8еђЈШе( ћаКеп, једосћ 1аВ( ег ше ће1с1еп 1т Ггићеп 7. Јћ. уот $пс!б5(11сћеп Капд с1е$

ЈатаПдеп $1аУ1$сћеп Каите$ ип(ег с1ет Огиск с!ег Ауагеп §1еЈсћ2е1(Је пасћ Ше$(еп ипс! пасћ 5ис1еп

аи5\уапЈет, \уа$ ја п1сћ( пиг с1еп Ап^аћеп с1е5 Рофћуго§еппе(05 ићег сће НегкипП дег Ва1кап$егђеп

ипс! -Кгоа(еп »јЈегврпсћ!, ЈопЈет аисћ $етег ВећаирШпе, ше „\уе1Веп бегћеп" ћаКеп ш шгег

НеЈта( јеп$е1($ уоп 1Јп8ат ипЈ 1п дег ^асћђаг$сћаП с!е$ Ргапкепге1сћ$ $еј( дет АпГапе ап

(&л'6[рхл1;) ^е^оћп!, \уоги сће Ветегкипв с1е$ 2е1(§епо$$15сћеп РгеЈекаг 5(1тт(, Јег ит сНе Мј((е

дсб 7. Јћ. $сћгеш(, сће 631 ађ(гипп1@ ее^ог^епеп богђеп $ејеп $еј( 1ап8ет (ш/л о1ет) с!ет

Ггапкј$сћеп Негг$сћаГ($ђегекћ ап§ећдп (уј1. ^ома 1993а, 119).
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ћгасћ(еп ТеП уоп Кајбегб Вепсћ1 кбппеп \\чг дигсћ ете Кехће 1зопутепћеГипде

ћез1аН§еп, дегеп тапсће Рофћугодеппегоз зеЉзх 21ећеп 1аб1. Ез ћапдећ 51сћ ит

ете КеШе 5о1сћег №теп аиГ с1ет пПМегеп Ва1кап, ше аИет Апзсћет пасћ аиз

с1ет \уе8151аУ15сћеп Каит ћег ићегг.га§еп \уигдеп. бЈе зтд те181епз шезГПсћ с!ег

Асћзе Могауа-Уагдаг копгеШпеН, ћедедпеп аћег уегетгећ аисћ ббГПсћ дауоп

ипс! егбггескеп 51сћ \^еИег пасћ Могдеп ипс! бидеп, уоп с1ег тППегеп Оопаи, \уо

с!ег аиб Роттегп ћекапШе б1атте5пате с!ег ОооЛгИеп \У1едегкећП, ћ15 гиг Ре-

1ороппе5, \уо с1ег КаЈвег бе1ћб1 сће МПт§ег (МтЈАлууо! 50) епуаћпт, етеп б1аУ1-

бсћеп бт.атт, с1ег етеп уогз1аУ1зсћеп, аиз с1ет ћеи!. Ро1еп ћ1егћег§ећгасћ1еп N8-

теп у§1. с!еп ро1п. (Ж М1с$2. №сћ пиг сће тагедошзсће ЕерВлла > бегуја

ге1ћ1 51сћ ћјег ет; аисћ ет апдегег уоп Рофћуго§еппет.оз ап§еГићггег №те, с!ег

81сћ аиГ сће УогћаНсашзсће Уег§ап§епћеИ дег бегћеп ћегјећ!, Во'1К1, §1еЈсћ оћ ег

*Во'икт\ одег *Воци ги 1езеп 181, Гтс1е1 ап сћебег т с!ег КгсћШШЈ Иогд-бид §его-

§епеп, Газ1 ет 1аи5епс1 КПоте1ег 1ап§еп 1лте етеп ћеасћ1еп5\уег1еп Апк1атј 1т

Р1иВ- ипд Оаипатеп ВојтЏа (зо зеН с1ет 14. Јћ), Војтгса, с!ег 1т Р1иВ§ећ1е1 с1еб

Уагдаг 2\уе1та1 \\аедегкећгг ип<1 с!еп Етдгиск тасћс, даВ ег зјсћ игбршп§Нсћ

аиГ ете ег\^а 40 кт. 1ап§е б!геске ћеЈдегбеНб с1еб б1готеб, 2\У1зсћеп Уа1апдоуо

т Македопеп аћ\уаггз ћ1б ги АхтироНб ш СпесћегПапд, ћего^еп ћаћеп тиВ.

Бег №те 1бГ \уедег ш с1ег АпПке ће1е§1 посћ аиб с1ет б1аУ1бсћеп деигћаг, ипд

пасћ с!ет 1Јг*еИ етеб ипуогетдепоттепеп — д.ћ. ап д1е РшГип§ уоп Рофћуго-

§еппе1об' Вепсћге тсћ! тхегеббЈеПеп Рогзсћегб — 1аВ1 ег бкћ бсћ\уег уот апН-

кеп ^атеп Вбћтепб, ВоГоћаетит, Ггеппеп, у§1. дје (бсћесћ. ОИ ВојтШ,

Војтат (01жтА1МОУ 271 Г, у§1. аисћ 281 и. 1.0МА 1993а, 114 Г). А1зо ћа: уег-

тшНсћ дег рифиг§ећогепе КаЈзег Гиг бете бсћПдегип§ дег бегћјбсћеп Ргић§е-

бсћ1сћ1е тсћг. пиг аиб Гшћегеп РиеНеп зсћбргеп ипд 8Јсћ ће1 бегћјбсћеп

Се\уаћгб1еи1еп егкипд1§еп кбппеп, зопдет аисћ ги е1пег дата1б аиГ §песћ1-

бсћет Водеп 1ттег посћ 1ећепд1§еп типдНсћеп СћегНеГешп§ §ге1Геп.

5.2.2. БЈе Нудго^гарћје дез $1ауј$сћеп ^огд>уе8(еп$ аиГ дет Ва1кап

Уоп деп ићг1§еп 1зопутепћешпдеп аиб д1ебег Кејће бјпд дје ^атеп дег

§гоВеп 2ићпп§ег дег Об1бее, дег Е1ће ипд дег Одег, ћезопдегз аиГбсћ1иВге1сћ.

Ба д1ебе Р1иВпатеп 1т ^огдеп уогб1аујбсћеп 1!гбргип§б ипд тет 1т бпдеп егбг

бе11 дег 2е11 дег б1аУ1бсћеп Еапдпаћте ће1е§1 бтд, 1аВ1 бкћ 1ћг Уогкоттеп 1т

8идб1аУ1зсћеп Вегекћ каит апдегб егк1агеп, а1б дигсћ сИе Аппаћте, даВ 81е уоп

деп е1п\уапдегадеп б1ауеп гиг Епппешп§ ап 1ћге Гшћегеп ^оћпб112е ^ебећеп

\уигдеп. бо ћаћеп \ук зегћ. 1ад (бе11 дет 12. Јћ.), Р1иВ ипд СећЈег (Саи) тк дет

бсћ1оВ дег бегћ. Кбт§е УгкН1аокје (14. Јћ.) §е8епићег 1бсћесћ. ^аое „Е1ће" <

уогб1. АЊгз, УгсМаМ?2 апдегегбеј^б абегћ. ОЛп, 0№ ш Ро1о§ (ћеи1е \Уеб1таке-

92 НЈегћег \Уоћ1 аисћ ТгиИпа = 15сћесћ. ТгиНпа (80 1110, ћеи1е ТгоИпа), гесћЈег 2иПиВ Јег

Е1ђе 1т Оћег1аиГ, ипк1аг, оћ 51аУ15сћег ос>ег уогб1. НегкипЛ; Јег зегћ. Кате котпИ пиг 1п ешет

НеШепНео! уог, Језвел НапЛип^ уоп МЈ((е1еигора пасћ биЈсп уегбсћоћеп 154, г.В. ћапЈеН е5 51сћ

ћеј бетп дотХ епуаћп1еп ВГо^гаЛ ит 5(ић№е1Вепћигј>, ипд П1сћ1 ит Ве1§гад. Аисћ дег Вег^пате

Утох 1гп 5е1ћеп ^јед 5сће1п1 тЈ1 дет Катеп е1пе5 ТеЛб дев КЈе5еп$>ећ1Гј;е5 ЛпопоИ < * УмопоЗ

2и$аттеп2ићапвеп. ^ома 1993а, 118 Г.; тећг дагићег ћа1д ш тетет Висћ пћег д1е

Уог^евсћјсћ^е дег 5егћ15сћеп Не1депд1сћ(ип§ ги 1е5еп.
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дошеп) §е§егшћег 1бсћесћ. ОЛгу ат ОћеНаиГ (1ег О&ег т бсћ1еб1еп,93 ип(1 т бш.

Македошеп аисћ 2а6брг>а 1019, с1.ћ. 2аоа"пје : ро1п. 2аос1гге, ет ,јепбекб (1ег

Одег" Не^епдеб ОеМе! т К1етро1еп, даги посћ д!е оћепетаћтеп ОооАгћеп,

ше е1уто1ошбсћ ја *Оо-ос1г-иј1 „ше ит ше Одег \уоћпепдеп" бтд {у%\. Еома

1993ћ, 204).94 бо§аг (1ег №те дег бегћјбсћеп Могача (бсћоп ит 800: Мап>а, а1з

Еапд§ећ1е1 МорарЧа Рогрћ. Бе септ.), \\чгд аиз уогз1. Маг%и$ пасћ дег гзсћесћ.

Мога\а „Магсћ" < §егт. Маг-аћа < гбт. (< кеП. одег Шуг.?) Магиз ит§ећПде!

зет (14 205 Г.).

5.2.3. 1$опутепћипде1

\\^епп аисћ ше К.искГићгип§ етез зпдз1аУ1зсћеп №тепз аиГ етеп погдеи-

гораЧзсћеп ПиВпатеп ш једет етгетеп Ра11 шсћ1 ипћезггеИћаг егзсћет!, \\чгд

81е досћ дигсћ д1е апдегеп 1бопутеп ћекгаШ§1, д1е зи;ћ 2\У13сћеп дет ћеггеГГеп-

деп ОећЈе! ипд дет з1аУ18сћеп Могд\уез1еп гјећеп 1аббеп ипд бокће Иатеп пт-

етапдег уегћтдеп, дје х\уаг §и1 з1аујзсћ зтд, једосћ бопб1 тг§епд\уо \\аедег-

кећгеп, бо даВ аисћ зЈе ги дет аиб дегзеЉеп К.јсћшп§ пћеНга§епеп ИатепЈш!

§егесћпе1 \уегдеп дшТеп. бо ће§е§пеп ипб 1т Ро1о§-Оаи пећеп Шп аисћ д1е 8е1(

дет М1ие1аНег ће1е§1еп ОИ СозНуаг §е§епићег 1зсћесћ. НозИчаг ап дег Мо1даи

ће1 Рга§ ипд ТЛипје : 1зсћесћ. 2Лоип, ипд 1т ћепасћћаЛеп ТеП дег Мешћуа

зпдПсћ уоп Рпггеп дег Оаипате Оро1је (5еГ1 дет 14. Јћ.) §е§епићег ро1п. Оро-

1е, \\че даб ећетаП§е Негго§Шт ат Оћег1аиГ дег Одег га бсћ1ебЈеп, д1. Орре1п,

ће1Ш, бо\У1е д1е ОИ Ро^Изко (14-16. Јћ.) : ро1п. РоујЈксо (13. Јћ., ећепГаПб га

бсћ1еб1еп), ипд ВгоЈозаусе : 1бсћесћ. ВгоДезГауу, ипд га дег Иогд- ипд \^ебШ1е-

(ошЈа д1е ОК 1ао1јапе (дег ГгеШсћ шсћ( по(\уепд1§ д1е Оћегаедкг аиб дет Е1ћ-

§ећк(, бопдегп аисћ аиз дет ћепасћћаЛеп Еаћ-Оаи ћегекћпеп капп), Оесат

§е§еппћег дет а(зсћ. б1аттебпатеп песапу, ТгеооуШс!, Ц/и1о§1ауГ, БгзХтк §е-

§еппћег (зсћесћ. ТгеооуеИсе, ШоМауу, Бгзтк, а11е зек дет 13-14. Јћ. ћек§1.95

5.2.4. ^атепзригеп дег егз(еп Еш^апдегипззжеИе аи$

дег погдозШсћеп Шсћ1ип§

Ма§ аисћ етет дк \уез(51аУ18сће Ргоуепкпг дег оћеп§епапп(еп ћа1капб1а-

ујбсћеп ОПбпатеп ћг\у. сИе Ехк1и51УкаЧ дег ћ1ег егћНск!еп ^атепрагаПеНзтеп

т е1П2е1пеп РаНеп д1бки1аће1 егбсћејпеп, досћ капп 1сћ т1сћ ап§еб1сћ1б деб §е-

бат1еп Уег§1е1сћбта1епа1б дет Етдгиск каит епуећгеп, даВ \у1г Мег \У1гкНсћ

т11 (оропотабНбсћеп бригеп етег б1аУ1бсћеп Е1п\уапдегип§б\уе11е ги шп ћаћеп,

дје аиб деп Р1иВ§ећ1е1еп дег Е1ће, Одег ипд \^ејсћбе1 аизшп§ ипд пећеп деп бег-

ћеп ипд Кгоа1еп аисћ ТеНе апдегег \уез1б1аУ1бсћег б1атте, \^1е Оћодп1еп ипд

МШп§ег, етбсћ!оВ. ОЈевег Е1пдгиск 1б1 деб1о б1агкег, а1б дјебеп 1бопутеп б!сћ

93 1Јг8рг. \уоћ1 ет Саипате гит (уог51.) РШ ОАга „ОЈег" уот Тур ак$1. УаН, уђ УјзИхђ ги

УШа „^еЈсћзеГ'.

94 \%\. аисћ ОЈга, ет 8ауе-2иПиВ јп б1ауопЈеп.

95 2иг УеппиШпе, <1аВ Аст 1с121§епапп!е ОК хсћоп ћеј Рогрћугоееппе1о$ уогкотт!, у$1. о.

2.6. 8.уу. Деох(у1коу, Дреоует|к ип<1 и. 5.4.1.



бетђјзсћез ипд кгоаПзсће5 бртасћ^и! ћеј Копз1ап(т Рогрћугој>сппе1оз 147

пиг \ует§е одег Габ! кете пбгдобШсћ §епсћте1еп ј>е§епићег51е11еп 1а55еп, сНе

с!еп тНИегеп ипд \уе51Нсћеп ВаНсап е1\уа тП деп Р1иВ§ећ1е1еп с-ез Ошерг ипд

Отеб1г уегћапдеп. Бег Уег§1е1сћ деб Р1иВпатепб Љаг т беНпеп, абегћ. Љп>,

тИ с1ет №теп етеб 2ићпп§ег5 с-еб Отерг Љг 1аВ1 51сћ етегбекб сЈигсћ тапсће

рага11е1еп 150путеп, \#1е ТиМтЦа, Уага%е (гит Уагја§еппатеп?) бНИгеп,

бсћет! аћег дагап ги бсћеИегп, с1аВ с1аб бегћјбсће Нус1гопут 1аи1§ебе12Нсћег Ке-

Пех етеб У0Г51аУ1бсћеп бет \уНд, с1аб (Јигсћ с1еп ^атеп с!е5 Н^епд^о ит деп

ОћеНаиГ (1е5 Љаг ги ић121егепдеп бгаттеб 'УВр1схУЕ<; тН1е1ћаг ћегеи§1 151,

аћпПсћ \ује ћи1§. Љаг с!еп апНкеп Неогоз ГоПбеШ (1.0МА 1991, 105). 0ћп§епб

ће§е§пет јт Љаг-ОећЈег аисћ с!ег 014 Орауе Г. р1., \^оћ1 аиб дег Ое§епд ит д1е

Ора^а, деп 2иПиВ дег оћегеп Одег т бсћкбјеп ет§е\уапдегг.. Оа§е§еп Пе§еп 1т

Об1еп ипд бпдеп, аиГ дет Водеп Ви1§апеп5, Македотепб ипд Опесћеп1апдб,

тећгеге опотабНбсћеп АпбсћШббе ап дје 0б1б1аУ15сће ^еИ уог, уог а11ет д!е

ћјег ипд да шедегкећгепдеп б1атте5патеп: Драуоир1та1 т Македошеп :

05151. Дрог)уо-ор1т1 (Кар. 9) = агибб. с1ге%оуШ (тк етег арреИаПуеп Огипд1а-

§е, *с1гт>%*>\а: ЕббЈа 5, 139), Кгу^Изат аиГ дег Ре1ороппеб : агибб. КпуШ, ћеј

Рофћуг. 1.с. *Кргрт1Т^Т1У01 (гиг ЕтепдаНоп б. о. 3.4),96 ЕеРерек; т М6б1еп :

ГеРершг = зе^егјапе; ЕцоХе\а)уо1 т Ви1§апеп : агибб. *зто1јапе, ете Цп1еНе1-

1ип§ дег Кпу161 ит 5то1ет>зкг> (Рогрћ. 1.с. М1Х1У1ака), дагићег ТК1ШАСЕУ

1974, 62. Еб б1ећ1 бо аиб, а1б оћ сИе Ва1капћа1ћт5е1 2\уе1 б1аУ15сћеп Ет\уапде-

гип§5\уе11еп егГаћгеп ћагге, дегеп ете уот Могдо51еп, аиб дет ћеиг. бидгиВ1апд

ипд ХЈкгате ићег д1е иШеге Оопаи, ипд сНе апдеге уот Могд\уе5теп, аиб дет

\#еб1б1аУ1бсћеп Каит, ићег Раппошеп декоттеп \уаге. АиГ дет ткИегеп Ва1-

кап бсћетеп дје ћејдеп 2ибаттеп§еб1оВеп ги 5ет, \уоће1 еб ги ћеасћ!еп 131, даВ

дје ббШсће, \уепп тап дет Вепсћ! деб Рофћуго§еппе1об УеПгаиеп бсћепк!, дег

\уебтНсћеп ет\уа шп ет ћаЊеб ЈаћгћипдеП Уогап§е§ап§еп \уаг, бо даВ д1е

АпкбттПп§е уот Могд\уеб1еп, \уаћгепд б1е т Оа1таПеп ејп епНееПеб Еапд ги

ћеб1еде1п ћаПеп, т1пдеб1епб 1п деп 2ептга1ћа1катбсћеп Та1егп дег Могауа ипд

деб Уагдаг, ћ15 гиг Ре1ороппеб, ет дигсћ 1ћге ббхНсћеп, бјсћ уог е1П1§еп Јаћг-

гећп1еп п1едег§е1а55епеп Уег\уапд1еп \уе11§ећепд 51аУ151еПе5 Еапд ће1га1еп, тП

е1пег бсћоп уогћапдепеп б1аУ1бсћеп ОЛбпатеп^ећипе, шодигсћ б1сћ д1е епк1а-

уепагП§еп Веге1сћпип§еп дег браЧегеп Ап51ед1ег дигсћ <Не уот Когдеп ићеПга-

§епеп Иатеп егкШгеп 1аббеп. ^еб1Псћ дауоп \уаг даб пЈсћ! П01\уепд1§, ипд д1е

ап д1е погдеигораЧбсће Нејтат. епппегпдеп Р1иВ- ипд б1аттебпатеп \У1е У\з1а,

ИШсг, Скп>1јат Гтдеп пиг т дег типдНсћеп ЦћегПеГегипо,, аиб дег Рофћу-

го§еппе1об бсћбрЛе — е1П1§е дауоп, шје 1еа*ат, ТгиНпа, коттеп 1П деп Габ1 ејп

ЈаћПаибепд браЧег бсћгЈЛНсћ тедег§е1е§1еп бегћјбсћеп Уо1кбНедегп уог — тсћ1

аћег ш дег Торопутје. Еб ГећИ једосћ пјсћ! ап 1бопутеп, сИе 51сћ г\У15сћеп деп

бегћјбсћеп КегпШпдегп ипд дег аИеп Не1та1 гјећеп 1а5беп, \У1е даб копб1апНт-

бсће КабтеИ Тгауип1епб 2етХг|Рт1 : 1бсћесћ. СпоИоу, гита! дег Регбопеппатеп-

96 Оа иге1. *КгМф, *КтИјапе апгибе1геп јл, 1а§е ћјег ет о»и1. с < 1ј чот, ипд кејп

„ћи1§аг15сће8" (08($т181ауЈ8сћез) 5/; сИебег ВеГипЈ 1аВ1 бјсћ гш1 јепет Аег игв1. Огирре *Јј

уег§1е1сћеп, Гиг Ак т Јег $1аУ1$сћеп Торопутјс Опесћеп1апс15 ге§е1та131§ еш С, = о$(в1. 2, ипс! ше

ет ћи1е- И $1ећ1, у§1. е1\уа Гор^еугко^ §е§епићег ћи1(>. СгагАатк, 5егђ. СгаДетк, Мебре^а

беееппћег ћи1§. МеАчегДа, 5егћ. МеЈуеда (\Лкижоих>\% 1981, 150, у§1. аисћ 180).
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б(атт се((о)- \т 8е1ђеп Оеђје! посћ 1т (Ж А/ес/'есђ (бо 1465), ћеи(е (дигсћ Ап-

1ећпип§ ап сууе( „В1ите") Месууесе уогћапдеп 181, зопб1 1т б1аУ1бсћеп бидеп

ипћекаппг, Гиг даб ећетаН^е Уегћгекитзбгаит <1ег богћеп Аа%е%еп ћбсћб! сћа-

гакгепбНбсћ (у[>1. Об 74 Г.).

5.2.5. \Уе$г$1аУ1$сће 01а)ек(2и§е аиГ аИбегђЈбсћет Водеп

№сћ1 пиг ет1§е ће1 Рогрћуго§еппе1об ап^еГићПеп бепмбсћеп ипд кгоаН-

бсћеп ^атеп Шге ет21§еп Ое§епб1иске 1т б1аУ1бсћеп \^еб(еп ГтсЈеп, бопдегп

аисћ, \У1е ођеп 4.1.4. егоаћпг, б!сћ ап тапсћеп аисћ \^еб1б1аУ13сће Еаигтегкта-

1е ћетегкеп 1аббеп, \У1е егша с,г< игб1. 1ј, &ј т Т^оо^л-церц.97 Мип \уе1зеп ете

еШзргесћепде \уеб1б1аУ1бсће, одег, ^епаиег, „ћоћеппзсће" Еаи1еп1\У1ск1ип§ аисћ

ешдо тодетеп Р1иВпатеп аиГ, \ује Кга\ ш Шеб1бегћ1еп, \уоћ1 < *п>аЈа\п>

„гбШсћ", у§1. бегћ. гба\ „гозН§, зсћ1есћ(",98 одег УасеИпа т ОзЉозтеп, гит

*Уе1је1а, у§1. деп (зсћесћ. О^ УасеНп; бкг. \уигде тап *Уесеппа епуаггеп.99

Ап етег Кете аћег ОПзпатеп 1т ОеМег с1ег зегћјзсћеп Могауа 131 ет Н апз(е11е

уоп # ги ћеођасћ(еп: ВеИаЦечо (14-15. Јћ.), ги *де§а1Ђ „ЕаиГег, Р1исћШп§" га

(зсћесћ. деНа1, у§1. пт есћ(бегћ. 1^аи1§еб1аћ Ве§а1јеуо (16. Јћ.), ћеи1е Ве^аујса

ће1 Ве1§га(1; ВггоНоаЧ (15. Јћ.) = (бсћесћ. ВпНоау тЛ Н < # (1.0МА 1993ђ, 209 Г),

Мегћег У1е11е1сћ1 аисћ дег Оаипате Ното1је, ги 1бсћесћ. Ното1е „Ни§еГ. Бег

\^апде1 § > Н 131 деп зшШаујзсћеп МипдаПеп Ггетд ипд 1т Могдеп Гиг даб

Тбсћесћјбсће ипд даб Шсгагтбсће сћагакгепзНзсћ; пип НеВеп зкћ ги деп ће!теГ-

Гепдеп ^атеп Рага11е1еп 1т (зсћесћјзсћеп ВегеЈсћ Гтдеп.

5.2.6. БЈе Аи${>ап§$рипк(е ипд Наир(псћ(ип{>еп дег $егћј$сћеп

ипд дег кгоа(1$сћеп Е|п\уапдегип§

Рофћуго§еппе1об зе1ћз1 зрпсћ1 уоп г^/е\ Ккћшпееп дег зеЛизсћеп Ет-

\уапдегип§ т Оа1таНеп; деп НаирПеП деб Уо1кез 1аВ( ег аиб дет апб Ргапкеп-

геЈсћ егепгепдеп „\Уе1Веп бегМеп" коттеп, даб а11ет Апзсћет пасћ тк дет

1бсћесћ1сћ-богћ1бсћеп Каит ит деп Оћег1аиГ дег Е1ће $>1е1сћ2ибе12еп 181, даб

гасћ1ипшсће Рпгб1еп§ебсћ1есћ1 аћег аиб дет Р1иВ§ећ1е1 дег \Уе1сћбе1 одег,

\уепп ипбеге Оеитп§ дег Рогт В1оХ.а<; 2и1пШ, рга21бег аиб дет б1атт§ећ1е1

дег У1в1апе, д1е ит деп ођегеп ЕаиГ деб Р1иббеб, 1П дег Маће дег „\уе16еп" Кгоа-

1еп, \уоћп1еп. 01е ђе1деп Е1п\уапдегип§бпсћ1ип§еп бсћетеп т гибаЧгћсћеп Ап-

^аћеп деб Рофћуго§еппе1об бе1ђб1 ете Веб1аи§ип§ ги Гтдеп, дје егбгеге 1п дет

Е-апдпатеп Во'{к1, \^епп „Вбћтеп", ипд дет бркгпатеп т^ерВоиХкхуоц \уепп

97 N10^1 аоег ји > I чае Јп пеи(5сћ. с/г/, шаз тл1 Јег 1ли(сћгопо1ов1е ићеге1П511тт1, Јепп аег

Шап(Је1 ГапЈ 1т Тксћесћјхсћеп уегћа11ш8тав1§ вра1 51аи (в(асћ. сигГ), јеЈосћ о!а$ бсћгејћеп -/-

гигји \п 2етХтјВг| = (всћесћ. СкоНку ипЈ 1п Икоти- ћеј Ркаезв. Окхх. -ЦиоотГг т Неггееоујпа.

98 1п ејпег Ггпћегеп АгћеЈ! (^ома 1991, 109 Г.), уег«исћ1е 1сћ Лебе ађшеЈсћепЈе

[.аи(сп(\У1ск1ип@ аигсћ дЈе Аппаћте еЈпег готашзсћеп Уегт1и1ип§ ги егкШгеп.

95 Шшек уот Ог( Уасе(Гп јп Оћеппаћгеп ГћеВ( Јег Р1иВ Озкауа, аезвеп Кате *оћ1

Уогз1аУ18сћеп (Јгбргипе 151, ипЈ јт 5е1ћеп ТеИ Возшепв, \^о бјсћ УасеИпа ћеПп(1е(, ћеЈВ( ејп апаегет

\Уа55ег1аиГ Озкоуа, 50 <1аВ ћјег дег 1аи(ћ15(опбсће ВеГипа1 51сћ јп ејпеп 180путепћип(1е1 етгие!

(имА 1993а, 114; 1993ћ, 210).
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„Агшбћпег уоп 2егћб1" аиГгиГаббеп, сНе 1е1г!еге ш ипкегег Оеигип^ с!еб №тепб

Дис^кгп (2.2). АпсЈегегбеИб \^аг с1ег Аиб§ап§брипк1 с1ег кгоаНбсћеп Ет\уапс1е-

гип§ К1етро1еп; тсћ1 пиг с1аВ сИезе Аппаћте с1ег ВебсћгеЉиш* скб \Уе1Веп

КгоаНеп т Кар. 30 епгбрпсћг, 81е капп бкћ аисћ ЈагаиГћегиГеп, с1аб скг кгоаН-

бсће бгаттебпате 1т Ггаћеп М1г1е1а11ег с!ог1 ги Наизе \уаг. Ете ро1-

шбсћ-а11кгоаНбсће 1бО§1оббе сШгЛе сће Рогт кЂзегк ћПЈеп, \уепп с1ег №те етеб

<1ег бјећеп кгоаПзсћеп бШттеПет Коо-еуг^г|с, зо ги кзеп 1бг, ипсЈ \уепп сНе ро1п.

Еаигип§ ШаДг ћетгасћШсћ аПег а1б бете егбг.еп Ве1е§е шаге (2.7.3). ВГе Тгадег

с1еб Кгоахеппатепб 1ећ1еп аћег аисћ 1т 51сћ \уеб1Псћ апкпирГепдеп Сећ1е1еп (сИе

ћбћггпбсћеп Кгоа1еп), 50 <1аВ с1а5 „\УеШе КгоаНеп" уоп Рофћуго§еппегоз а1з апз

„\Уе1Ве бегћЈеп" апегепгепс! ћегекћпе: \уегс1еп коппге. ОатП епГаШ ет Аг§и-

тепт., Јаб §е§еп сИе 1с1епНГшегип§ <1ег „^еЈВзегћеп" тП с1еп богћеп ћегштгт

\ујгс1, ипс! Јаб апс1еге, еб ћезтеће гшзсћеп с!ет АПзегћЈбсћеп ипс1 с1ет АПбогћЈ-

бсћеп кете ћезопдеге УепуапсизсћаКзћегЈећипјЈ јт КгеЈзе с1ег б1аУ1бсћеп брга-

сћеп,100 НеВ бјсћ уог кигеет т Рга§е б1еПеп, ћебопс1егб аиГ§гапс1 с!ег 1ех1бсћеп

Вешгик (Еома 1998а). БЈебе бегћ1бсћ-бОгћ1бсћеп 1бо§1об5еп ћеше1беп аћег тсћт

Јаб Ое§ептеП, с!аВ сНе Ва1капбегћеп аиб с1ет а11богћ1бсћеп ТетЧопит аиз§т-

§еп, с1епп сНе богћеп зеЉзт зсћетеп с!ог1 уот бшЉзтеп с1еб 5раЦЈететб1аУ1бсћеп

бргасћгаитеб ет§е\уапс1ег1 ги ћаћеп, ипа" Го1§Нсћ капп еб зкћ гит §итеп ТеП

ит ет §ететбатеб \^огт§и! ћапс1е1п, с1аз бкћ бсћоп т сНезег уегтиШсћеп

6б1Псћеп ТЈгћеЈтат <1еб бегћепШтб ћегаиб§ећПс!е1 ћаМе. Еб бтс! У1е1тећг ше

оћеп ап§еШћПеп патепкипсШсћеп Ве21ећип§еп („1бопутеп"), сНе аиГ етеп

пога^ебШсћеп Аиб§ап§брипк1 с!ег зегћ1бсћеп Ет^апскгапр, ћт\уе18еп.

5.2.7. ЕуепшеНе Киск\уапс1егип§еп

Б1е Маззепће\уе§ип§еп с!ег УбЈкегоапскгапезгеН ћаНеп ја аисћ тге

гаск1аиГ1§еп 2шзсћепзр1е1е; тапсћта1 еШбсћЈес! бкћ ет ^апгег бт.атт ос!ег ет

ТеП с!ауоп, уоп с1еп УегћаНшбзеп 1т пеићезетгтеп Еапс! епИаибсћт, с!еп Не1т-

\уе§ етгибсћк^еп, \У1е еб пасћ Рофћуго§еппетоб аисћ тИ с1еп гиегет т Тћебба-

Пеп ап§е81е(1е11еп бегћеп с1ег РаИ §е\уе8еп бет бо11; ипс! \^епп 81е ап^ећНсћ 1т

1е1г1еп Мотеп* аиГ ше Кисккећг уег2Јсћ1е1еп, кбппеп ги апс1егеп Ое1е§епћеНеп

бокће Неип20§е ха1басћНсћ б1аМ§еГипс1еп ћаћеп, ГгеШсћ т к1е1пегеп МаВб1аћеп,

уоп етет ТеП с1еб б1аттеб осЈег е1П2е1пеп РатШеп ипс! Оебсћ1есћ1егп иШег-

поттеп. МигтаВНсће бригеп шебег Киск\уапс1егип8еп 1аббеп бЈсћ јп бокћеп

180путеп Ппс1еп, Јегеп К1сћШп§ ит§екећг1 а1б ће1 Јеп те1б1еп апсЈегеп ги бе1п

бсћетс, с1.ћ. аиГ сНе 0ћег1га8ип§ <1еб ^атепб уот бпс1еп пасћ Могс1еп ћ1п\уе1б1.

бо бе1 еб пасћ ОоПГпеа" бснклмм (1981, 303) тсћ1 аиб§ебсћ1о5беп, с1аВ ет

П1сћ1 тећг гекопбггшегћагег 2иГа11 с1еп ^атеп с!ег ћегге§о\У1П1бсћеп Кегегуа бо-

§аг ћјб Ро1еп уегбсћ1а§еп ћаће, \уо еб ја ејпеп бее Ј^еге^а §Јћ1, ипс! с1егбе1ће

Рогбсћег бсћејп! §епе1§1, аћпИсћеб аисћ Гиг ро1п. Сегута (оћпе ^абаП) §е§еп-

ићег бкг. СеНпа апгипећтеп. Оаб \^1ес1егкећгеп Пеб ОЛбпатепб азегћ. 01атос

> С1атос, с1ег \уоћ1 аиГ 1а1. Оа1таПа гигиск§ећ1 (бо бсћоп б1. >ЈоуакоУ1С, б. ги-

100 01е оеМеп АгвитеШе *егс!еп уоп РелјамСк^ 1996, 128 Г. ве§еп ^оуакоуЛ 1977

уепуепЈе!.
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1егг1 Скерајас 1975), аиг" аћзогћЈзсћет Водеп, шо беИ дет 9. Јћ. Јег (Ж С1о-

тасГ (ћеиТе 1отта1зск) ипс! с!ег бтаттебпате Та/аттгг I ИаШаШ I Па1атеп1-

$ап ће1е§1 бтд, 151 ећег с!игсћ ете хгаће Киск\уапдегап§ етез ТеПез с1ег пасћ

Оа1таНеп аиб§е\уапдеггеп бегћеп ги егк1агеп, дегеп ТеНпећтег уоп Шгеп

Еапдз1еи1еп га с1ег аНеп Не1та1 тк Кесћх а1з „Оа1таНпег" ћегекћпег \\01гдеп,

а1з пнг Е1СЈЉЕК 1976 дигсћ сће Аппаћте етез с1еп ћеЈдеп Еапдегп §ететзатеп

уог81аУ1бсћеп бићзтгагз.101 бо1сће АизпаћтегаНе ги1аб5еп ће1зТ тсћТ зкћ сће

Нуротезе Н. Кшч"бТМА1М№ ги е1§еп тасћеп, с1ег те б1аУ1бсће Ет\\'апдегип§5-

§ебсћ1сћ1е аиг" с1еп КорГ зТеШ, тдет ег, уог а11ет аиГ§гапд уоп Огтзпатеп§1е1-

сћип§еп, аптттТ, сће АУезТ- ипс! ОбТб1ауеп беЈеп егбТ пасћ дет Јаћге 800 п. Сћг.

т јћге Шзгопзсћеп \Уоћп51Т2е уот бидеп §екоттеп, аиб дет датаН§еп ћугап-

Нтзсћеп бТааТбћегекћ (з. г. В. КШ8ТМАШ 1987).102

5.3. 2и с1еп КопТактеп дег бегћеп ипд <1ег КгоаТеп шк

с!ег ешћејпшсћеп Веуб1кегип§

Баз ТгакТаТ ићег сће У61кег јпћт ипб аисћ уоп јепеп Вегићгип§еп АибкипЛ,

га сће сће бегћеп ипс! сће КгоаТеп га деп егбТеп ЈаћгћипдегТеп пасћ Пиег Еапдпаћ-

те аиГ с1ет Ва1кап тН с1ег етћејппбсћеп Веуб1кегип§, бо\У1е тН Шгеп Иасћ-

ћагп катеп. ОЈебе КопТакТе зр1е§е1п 51сћ уог а11ет ш деп уоп Рофћуго§еппеТоз

ап§еГићгТеп Еећппатеп \У1дег, та§ 51сћ ит з1аУ1з1ег1е ОгТбпатеп одег ит ше

уоп с1еп б1ауеп ићегаоттепеп Ргетдпатеп ћапдеш.

5.3.1. Уог$1ау1$сће, $1аУ1$1ег1е ипс! $1аУ1$сће ОгТбпатеп

1пзЈ>езатТ ћа1 те Торо§гарћ1е с1ег зегћ15сћеп ипс! кгоаНбсћеп Еапдег ће1

РофћугодеппеТоб ет к1агеб б1аУ1зсћез Оерга§е, 81е зсћНеВт аћег пећеп деп гет

б1аУ1бсћеп Рга§ип§еп аисћ ете ГазТ §1е1сће Апгаћ1 51аУ1б1егТег уогбНтбсћег Иа-

теп ет.103 01е §гоВеп ^аззеНаиге, \ује ЕаЗа, Морт|ат|<;, Т1цт|от|? ипс! пасћ 1ћ-

пеп ћепаппТеп Еапд§ећ1еТе ипсЈ Оаие (Вбооуа, МсораЈЛа, Л1т!^а, ПХеВа) Тга§еп

бићзТгаТпатеп. Аисћ сће Штеп с1ег бТадТе Оа1таНеп5 бтд бсШесћТћт уогб1а-

У1зсћ, једосћ уот Рофћуго§еппе1об пасћ с!ет Ке§е1 пЈсћ! 1п јћгег б1аУ1б1ег1еп

Еаиг§е81а11 ап§егићг1, \ује б1е Гиг ше теЈзТеп ги зејпег 2еП ћез1апс1еп ћаћеп тиВ,

зопдегп т дег Рогт, сИе б1е т дег Ке1сћбпотепк1а1иг одег 1т Оећгаисћ дег дог-

п§еп готапјзсћеп Веу61кегап§ ћаиеп. ОаззеЉе §Н1 1П ћоћет МаВе 1иг д1е да1-

таНшзсћеп 1пзе1п, оћ\^оћ1 ћ1ег аисћ з1аУ151ег1е Рогтеп, \У1е Хсоара, ЛаотоВоу,

ипд бо§аг б1аујбсће Рга^ипееп, \У1е *ГреРеусо, *МаА.ос^ерто1, Пи^оих ћеее^пеп.

Оа§е§еп зтд дје Катеп дег РезШпдеп јт бегћјзсћеп ВЈппеп1апде дигсћаиб б1а-

ујбсћ (сНе е1П21§е Аизпаћте, ХаХпуесј, егкШгг. 51сћ дигсћ дје ^гоВе, каит аиГ <Ие

1ока1еп 51аУ1бсћеп ОететбсћаЛеп ће^гепгте Ведеи1ип§ дег доЛ1§еп ба1г§ги-

101 Оаб КеђепеЈпапЈег Јег ит§е51е111еп ипЈ дег пјсћ! ит§е$(е11(еп Рогт *1)а/т- : п1от- /

ОГат- №1е е1\уа јт ођепеепаптеп Ра11 Вогзп / Вгап (4.1.3; 4.3).

102 ^ома 1993ђ, 191 Г.; ете ђегесћ11е1е Кгјпк ап Кип$(тапп$ Тће$е пђ(е КаЈо$1ау

Клт1С1е 1991.

103 АНеетет гит (оропут1$сћеп биђ$(га( дег $егђј$сћеп итдег ув1. 1л>мл 1991а; 1991ђ;

1993с; 1996.
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ђеп). Аисћ \уепп ет ћтпеп1апд1бсћег Ог1з- одег ОећЈегбпате бете апНкеп )^иг-

ге1п ћа1, \у1е еб тк Каз, Казка сЈег Ра11 181, кеппеп Шп сЈег Ка1бег ипс1 беше

Ое\уаћг81еи1е пиг ш бетег б1ау1б1егтеп Рогт (аисћ ш дег 1Јгкипс1е с1ез ВазИЈоз II

аиб 1020 'Рсшос,; сће аће Агза \^аг а1зо у61Н§ уег§еззеп). 1п Рофћуго§еппе1оз'

Оећгаисћ дег апНкеп ипс1 с!ег бПтбЈеЛеп Рогтеп {Нћг еб кете §гоВе Копбе-

^иепх, \У1е б1е ићп§епб ће1т котрПагопбсћеп Сћагакгег бетеб ^егкеб каит ги

епуаПеп \уаге. 2. В. \уегдеп \т Аизги§ аиз дег Сћгопо§гарћ1е с1ез Тћеорћапез

Кар. 25, \уо уош Оерјдепгекћ с-ез 6. Јћ.з сће Кеде 181, Ве1§гад ипс1 бупшеп раб-

бепс! тИ 1ћгеп апНкеп №теп 2луу1бсоу (< 1а(. 8т%Шипит) ћг\у. Еерцлоу (у1а1.

Гиг Зггтшт) ћегекћпег; сће ће1деп бгадсе \уегдеп посћ етта1 гибаттеп

епуаћпг \т Кар. 40, \уо сће УегћаНшббе с1еб 10. Јћ.б ћезсћпећеп \уегдеп, сће

1е1г1еге \У1едег ипсег бетет агШкеп №теп ш дегзеЉеп уи1{>аг1агет15сћеп Рогт,

сће егз1еге ћјег аћег ип1ег дет бћтбсћеп ВеХеураба, ипс! 80 аисћ 1т 32, \уо

Вел.еурабоу т сЈег ОебсћЈсћхе сЈег бегћјбсћеп Егп^апдегит* ипгег НегасНиб а1з

Апасћгоп18тиз ћеиПеПг \уегдеп капп.104

5.3.2. Ргетде ЕтПизхе ш дег Рег50пеппатеп§ећип§

^аз сИе зегћјзсћеп ипс! кгоаНзсћеп Регзопеппатеп ћегпГЛ, ипс! еб коттеп

ја ће1 Рофћуго§еппе1об аиббсћПеВНсћ 1Чатеп уоп Неггбсћегп ипд Ригб1еп уог,

ћеггзсћ! аисћ ћјег ше аНеПитНсће б1аУ1бсће Катеп§ећип§ уог. ^епп \уП сНе

Иатеп ипк1агег НегкипГг ће1беИе 1аббеп (тб§ебат1 асћ1 Р1Ч, б1ећеп дауоп т сЈег

кгоаНзсћеп Еншапдегип§бба§е ипс! ет т сЈег дагап иппПиеЉаг ап§екпирг1еп

кгоаПбсћеп Ргић§ебсћ1сћге, у§1. о. 2.7.3), б1ећ1 ги 19 б1аУ1бсћеп РИ пиг 5 сћпбШ-

сће ее^епићег. АИе ГипГ 1га§еп бегћјбсће Ригзгеп, уоп сЈепеп 1т Кар. 32 ше Кеде

181: Етесрауос,, ешег <Јег дгеј ббћпе МипНтНб, Петрос, боћп дез ОоГшк, Паил.о?

боћп дез Вгап, 2а/ар1а<;, боћп деб Рпуез1ћ1ауоз, зо\У1е М1хат|л,, боћп сЈез

Уубећид, Агсћоп! дег 2асћ1шшег (аисћ јт Кар 31. епуаћм). БЈезе Катеп 1е§еп

тсћ1 пиг 2еи§т5 дауоп, даВ сИе зегћ1бсће ОћегзсШсћ: јп дег егз1еп На1Ле дез

10. Јћ.5 §гипдНсћ сћг1511атб1ег1 \уаг, бопдет аисћ, даС з1е дата1з зсћоп ап§еГап-

§еп ћа11е, зјсћ Е1етете дег сћпб1Нсћеп б1аа1б1део1о§1е апгиеЈЈтеп. ИатНсћ

\ућд 81ерћап т деп пасћГо1§епдеп ЈаћгћипдеЛеп дег ћеНећ1еб1е Неггбсћегпате

1п Кабсјеп бе1п, ипд М/сЛае/ т 2е4а; сПе Ка1ћедга1е ги Каб \уаг деп Аробсе1п Ре-

гег ипд Раи1 ће1Н§. Шег ћапдеН еб б1сћ ја ит 2еЈ1§епоз513сће ЕЈпПиббе аиб деп

аиГ етег ћоћегеп б1иГе дег КиНиг б1ећепдеп ^асћћаг1апдегп.105 Ет 0ћег1ећеп

уогб1аУ1бсћег дупабНбсћег Тгад1Нопеп аиГ дет Ва1кап НеВ б1сћ 1т ^атеп дез

1гауип1бсћеп Ригб1еп Т^оис^гтерк; уегтигеп, дег зсћет! дет §о11зсћеп К6п1§5-

патеп ТћшШтег пасћ§ећПде1 ги зејп (2.7.1.2).

104 Мсћ! аћег по^епЈЈе: 01е б1ао!1 копп1е уоп деп 31ауеп Јег ег$1сп ЕЈп\уапс1егип85\уе11е

бсћоп уог дет 7. Јћ. итцспапгИ \усгаеп. Оје Аппаћте, е5 ћапЛс зкћ ћјег ит о"еп кгоаПбсћеп

В\о%га<1 (1лиЕ 1985, 41), ег5сћеЈп1 ит 50 епЉећгИсћег, а1б сИе ођеп 5.2. ће1гасћ1е1еп

„150путепћппЈе1" дапшСћтжемеп, <1аВ <11в бегћЈвсће ЕЈп\уапс!егип8, аиз с!ет \уе8151ауЈ5сћеп Каит

аи5§ећеп(1, хиегв! сће Асћбе Могауа-УагЈаг Го1§1е.

105 ојевег РгогеС уегНеГ рагаНе! тЈ1 Јег Оћетаћте Јег а1(е5(еп сћп51Исћеп Теггтт ипд

НеШ^еппатеп. КЈсћ( пиг аеп Кгоа(еп, бопЈегп аисћ Јеп бегћеп, катеп $Је 1т 1а(с1П15сћеп

бргасћее\уапа. У§1. ^ма 1987; 1990.



152 А1ск$ап<1аг и>та

5.4. 2иг ћ1$(оп$сћеп Сео^гарћје де$ погд\уе$Шсћеп Ва1кап$ Јт 10. Јћ.

ЕтнЈе ћјег пеи Уог§ебсћ1а§епеп 1Јћ121егип§еп уоп ОН$патеп §ећеп ипз

Ап1аВ, оЧе датН 2и$аттепћап{>епдеп Рга§еп дег ћ1$(оп$сћеп Оеозгарћје кигг

ги егбпегп.

5.4.1. бегМеп ипд Во$шеп

ОЈе погдНсће Ме(оћпа, ит деп ОћеНаиГ де$ ВеН Опт, $сћет( ги деп Ое-

ћ1е(еп дег иг$ргип§Нсћеп Ап$1ед1ип§ дег бегћеп аиГдет Ва1кап §ећбн ги ћаћеп.

01е$е Аппаћте $(и(г( $1сћ аиГ д1е (оропота$Н$сћеп ВеГипдеп, д1е доП етег$еН5

Ггиће 2еи§тббе дег \уеб($идб1аујбсћеп рћопеНбсћеп Мегкта1е §е§епићег деп 1т

бидеп деб Оећ1е(еб уогћепбсћепдеп 0б(бид$1аУ15сћеп НеГегп (у§1. 1л)МА 19911»,

309), апдегегбекб ехк1и$1Уе Рага11е1еп 1т \уе$($1аУ1$сћеп Вегекћ Гтдеп ($. о.

5.2.3). Ба$ ћедеи(е( аћег тсћ(, даВ да$ Оећ1е( 1т 10. Јћ. т ро1Ш$сћег Нт51сћ(

гит „§е(аиГ(еп" беНнеп §ећбПе. Мегк\уигд1§ег\уе1$е ћап§( дег 1ЈпеП дагићег

уоп 2\уе1 р аћ, тП депеп тап г\уе1 уоп Рофћуго§еппе(05 ићегНеГеПе КатепГог-

теп ег§ап2(. 01е ћејдеп ЕтепдаНопеп, *Деротткоу = ОЂгзЊткЂ $(а(( Ае-

отткоу / Досттка ипд *Т^еруаВриокеп, „Сгпоуг$$к1" $(а(( Т^еруаВоиокеп,

$1пд ап $1сћ п1сћ( шшаћг$сћетПсћ, једосћ НеВеп $1сћ аи$ деп коп5(ап(1тбсћеп

Ве1е§еп аисћ оћпе једе Уегћеб$егип§ р1аи$Љ1е №тепГогтеп аћ1е$еп, ипд јт

1е(2(егеп РаИ 1$( ете (оропотабНбсће АпкпирГип§ 1т $егћ1$сћеп Кегп§ећ1е( ги

Гтдеп: Т^еруароискел. = Сгпоушку, гит ОЈ>Ј Сгпоигг \т 1лт(а1 ће1 Рпћој; сИе

ће1 Рофћуго§еппе(о$ ег\уаћп(е Ре$(ип§ кбпте тИ дет $1сћ т дег №ће ћеГтдН-

сћеп ШзсапзИ Сгаа" (гит Вег§патеп Вгс) одег Ја%ас1т 1депН$сћ бет; еб 1б( ап

деп Агсћао1о§еп, дЈеве Рга§е ги 1ббеп. Шаб деп Уег§1екћ уоп Деотткоу / Ао-

сттка пп( ОазШпзко ће1 Уагеб ће(пГГ( (б. о. 2.6. ги дјебет Иатеп ипд ги

Аеоут|к), \уаг \т бра(еп МП(е1а1(ег ОабЧапбка ете бПћепЈгиће 1т Вег§геу1ег, дег

пећеп дег Е1беп§гиће 1т ћепасћћаПеп Уагеб аисћ дје В1е1ј»гиће 1т бб(Нсћег §е-

1е§епеп 01оуо итГаВ(е (§АВАШУ1С 1982, 124, 147; у§1. ЈжеСек 1879, 80). Е$

1$( \уоћ1 а1$ ет \У1сћН§е$ Вег§\уегк, даВ да$ ОогГ гит Уег\уа1(ип{>$ћеге1сћ етег

Виг§ дећбПе, дег *пђ5сђп- одег *ОЂ8сеп- ћ1еВ ипд $1сћ Н{;епд>УО т дег Иаће

ћеГапдеп ћаћеп тиВ; ттде$(еп$ $е(2( дје ВПдип§ аиГ -мк- ете $о1сће 2и-

§ећбп§ке1( Уогаи$. 1Јт сИе Мк(е де$ 10. Јћ.$ ћа( д1е Огепге 2\У1$сћеп Во$пЈеп

ипд дет погдИсћ дауоп Не^епдеп ТеП де$ е1§еп(Нсћеп бегћЈеп — дег 1п деп

5ра(егеп ОиеНеп (Јбога ће1б( — Јг§епд\уо дигсћ д1е5е$ Оећ1е( уег1аиГеп, ипд

2\уаг, пасћ дег Аппаћте С1ККОУ1Сб (1998, 24 Г.) бо, даВ Уагеб тј( Оаб(апбка /

Иа§(апбко ећег гит датаН§еп Во$теп §ећоПе; да$ капп деп 1Јт$(апд егкШгеп,

даВ дје$е1ће Реб(ип§ 1т Уег2е1сћп1б дег бегћ1бсћеп Каб(е11еп ап$сћетепд дор-

ре1( ег$сћејп(, е1пта1 ип(ег јепеп 1т е1§еп(Нсћеп бегћЈеп а1$ Аеот1У1коу ипд

\У1едег а1$ ћо5П1$сће$ Ка$(е11 Деоут)к. Иип \уе1$( сИе 1е(2(еге ^атепГопп т1( 1ћ-

гег јип§егеп Еаи(§еб(а1( дагаиГ ћјп, даВ дје Ветегкип§ ићег да$ хсор(оу Вбооуа

е!пе $ра(еге 1п(ефо1а(10п аи$ дег 2е1( дег епд§и1(1п§еп КедакНоп дег бсћпГ( ићег

106 1579 Ја%аЊ ТИ 746°, гит 'Ауавб? (?); Јег ћеии^е бПттћаЛе Аи$1аи1 *оћ1 јп Јег

УегћЈпЈипе Ја%а1-%гаа' еп($(апс1еп.
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сИе У61кег 181, ипгј даВ даб Уогап§ећепде Уеггејсћшб Уегћаћшббе аиб етег

Ггићегеп 2.е\1 \У1дегбр1е§еН, а1з еб 1гшпег посћ кет Вобтеп аиГ дет ^е§е гиг

бе1ћб1ашИ§ке11 §аћ, бопдегп даб §апге Р1иВ§ећ1е1 дег Возпа ет т1е§га1ег ТеП

бегћЈепб \уаг. Ое§еп ЕпгЈе деб 9. Јћ.б, а!б К1ошпнг ОобНшка / БебНшкоп гит

бННгрипк! ш бетет КатрГ ит сПе Масћ! §етасћ1 ћа1, капп јттег посћ 80 §е-

\уебеп бет. УегтиШсћ \уаг еб сИе ћа1с1 пасћГо1§епде ип^апбсће Еапдпаћте т

Раппотеп, ше тгтбсћеп сће беНмзсће НепвсћаГт т с1еп с1ег бауе апНе§епдеп

ОећЈеТеп, ешбсћНеВНсћ сЈег Шога, §еГаћгдеТ ипс! датк ше Уогћедт§ип§еп гит

аПтаћНсћеп Уегбе1ћб1апсН§еп Вобтепб уоп бегћјеп §ебсћаГГеп ћаћеп дигГге. 1п

дЈезег НпшсћТ капп д1е Епуаћпип§ уоп ХаАлуес, = Тиг1а ш деп Огепгеп бег-

ћ1епб §е§еп <Ле I лТТе деб 10. Јћ.б бсћоп ет Апасћготзтиб §е\уебеп бет. Рге1-

Нсћ ттт! тап §е\удћпНсћ ап, да КЈошпнг аиб Ви1§апеп кат, тиббе БобНпЈка

гг§епд\уо паће дег бегћ1бсћ-ћи1§апбсћеп Огепге §е1е§еп бет, \уаб ја дег Еа§е

уоп Уагеб ипд ОабТапбко каит епТбрпсћТ. Рогрћуго§еппеТоз еггаћИ аћег, даВ

К1отппг аиб Ви1§апеп ептПоћеп зеј, беЛпеп епекћТ ипд тк зетет Неег т

ОозНтка етгитагбсћјеп ћаће.107 Еб 181 \уеш§ \уаћгбсћетНсћ, даВ дег

РШсћшшЈ \уа§Те, етеп §егадеп \^е§ аиб Ви1§апеп ги пећтеп, ипд еб 1бТ у61Н§

ипшаћгбсћетНсћ, даВ ег бет Неег бсћоп га Ви1§апеп батте1п коппТе. У1е1тећг

ћаТТе К1отппг егбТ га бегМеп, ћеуог ег бетеп Апбргисћ гит Тћгоп §еИепд

тасћ1е, б1сћ ћеппНсћ га Уегћгадип§ пнТ зетеп ЕеиТеп ги беТгеп, ипд г\уаг га је-

пет ТеП деб Еапдеб, \уо ег дје шеЈбТеп Апћа§егп ги ћаћеп §1аић1е, ипд даб \^аг

тсћТ по1\^епд1§ даб 0геп2§ећ1е1 §е§еп Ви1§апеп. бо бсћеПеП дје §егадИш§е

§ео§гарћ1бсће 1л>шк ће1 дег ЕокаПбЈегшиЈ уоп БобНшка / ОебНткоп бсћоп ап

етег НеГегеп Апа1убе деб копбТапНшбсћеп Вепсћгеб, \уаб ГгеШсћ шсћТ ће\уе1зТ,

даВ д1ебе РебТип§ \У1гкНсћ ип\уеН деб ОогГеб БабЧапбко ће1 Уаге§ 1а§; даб 1б1

ћ1оВ ејпе ић121егип§бт6§Нсћке11, а11егд1п§б дЈе р1аиб1ће1б1е, д1е Јсћ уот патеп-

кипдНсћеп б(апдрипк( аиб гиг 2еП уогбсћ1а§еп кагш.

5.4.2. 2асћ1ит1еп ипд Тга\ипЈеп

Апбсће1пепд \У1дегбргесћеп д1е ИепППкаНопеп деб гасћ1ит1бсћеп Каб(е11б

ГаХ.оицат|У1к пп1 Оо1ићЈпас ипд деб 4гауип1бсћеп 2етХт|Вг| тЈ1 Се1о1јић1 (б. 2.6.

б.уу.) еЈпапдег, т1пдеб1епб Гиг јепе, дје д1аићеп, Ророуо ро1је ћг\у. бет \уеб(Н-

сћег ТеН ћаће бсћоп итб Јаћг 950 ги 2асћ1игтеп дећбП, \^1е еб Јт 12. Јћ. дег

Ра11 \уаг, а1б дег РГаГГе уоп Бос1еа иМег деп ОебрапбсћаЛеп 2асћ1ит1епб аисћ

Ророуо уеггејсћпе!. Е1п гасћ1ит1бсћеб Каб1е11 ће1 2ауа1а Ги§1 б1сћ ја т д1ебеб

ВИд е1П, тсћ( аћег е1п (гауишбсћеб ћеј Ни1оУо. Оа једосћ д1е ИепНПкаНоп

ХехХтјВт! = СеШјиоГ \от рћНо1о§Јсћеп б!апдрипк1 аиб бо б1сћег \У1е тб^Нсћ 1б1,

ћ1е1ћ1 еб ипб ићп§, ги уегбисћеп, д1ебеп ^1дегбргисћ аиб2и§1е1сћеп, бе1 еб дигсћ

д1е Аппаћте, даВ &\е Еаде деб ОЛеб Се1о1јио1 б1сћ бек Рогрћугоееппешб' 2е1т

уегбсћоћеп ћа1 (бо1сће 1Јтб1ед1ип§еп ипд №тепићеНга§ип§еп Гтдеп тапсћта1

аисћ 1ппегћа1ћ деббеШеп Оећ1е(б б1а11), одег дигсћ д1е УегтиШпд, Ка1бегб Ап§а-

107 ГЈе а(Јт, јтр, 32: цеха бе хро^о\>с, био (риушу ка\ 6 КЛоу^цпрос, алб ВоиХуаргау ...

кахаХацРаУЕ1 ка1 аитб^ ка1 ешерхехаг егс, IV хту каотршу Геррх(а1;, тт]у Дооиугкау, цета

Х.аоб тсро? тб тсараХаРеТу тт|у архлу.
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ђеп ићег (Ие ггауитзсћеп ипс! Ие гасМштбсћеп Ка$1е11еп 81атт1еп аиз уег-

бсМедепеп 2е1грипк1еп, тдет бкћ <Ие 2и§ећ6п{>кеи уоп 2ехА.т|Р-п ги Тгауишеп

аиГ ете 2ек ћегјеће, а1з сћезеб 1.апд§ећ1ег сЈаз §апге Ророуо-Ре1д ит§еГаб1

ћаће.108 Аисћ сИе ап 51сћ р1аизт1е ЈдегпШкагшп дез ЛгжаВгшг пнг 1.икауас бб.

уоп 1Меуебтје (б.о.) \ујебе аиГ ет „СгоВггауитеп" аиГ, с1аз етеп §и1еп ТеП с!ег

ћеи11§еп Неггејшута — Шг §апгеп бидобгеп — итј»еГаВ1 ћађеп дигЛе, даз ађег

тк дет гегНопеПеп ТЈтГат* 2асћ1игшепб, \У1е ег аиз Рогрћуго§еппе1оз' Ап§а-

ђеп ћегуог§ећ1, 1пкотра1Ље1 1б1. Бађе! капп ез кеппгејсћпепд зејп, да!3 т Ое

адпишбггапдо 1трепо даз егб1§епапп1е 1.апд§ећ1ег тн етег №тепГогт ђе-

геЈсћпег \ујгд, сИе бопб1 шег§епд\УО уогкоттг ипд 1ћгег 1^аи1§е5га1г пасћ аћег 181

а1з јепе, дје ће1 деп Вугапгтет јепег 2еп §ећгаисћНсћ \уаг ипд дЈе дег Рогрћу-

го§еппе1оз зе1ћз1 ш бетег апдегеп бсћпГг Ое септопнб ћепиггг (уј>1. о. 2.3.1).

А1зо дагГ тап з1сћ ћејт Шмгјегеп дег ггауитвсћеп ипд дег гасШипнбсћеп Ка-

б1е11е ете §е\У15зе 1пкоћагеп2 §еб1а11еп, шиег дег Аппаћте, д1е копзгапНтзсће

Везсћге1ђип8 Тгаушнепб еп1б1атте етег Еросће, да ез бјсћ хуеИег пасћ \Уеб1еп

ипд Могдеп егбггескг ћађе, а1б еб ит д1е МИге деб 10. Јћ.б дег Ра11 \уаг.109 Сђп-

§епб 1б1 еб шсћг аиб§ебсћ1оббеп, даВ дје ђе1деп ИепгЈПкагктеп псћН§ ипд буп-

сћгоп бтд, 1т бтпе, даВ б1е УегћаНшббе уоп Рогрћуго^еппегоб 2еП \\адегбр1е-

§е1п: Уогаиб§ебе121, даВ Тгауитеп бкћ ит сИе МШе деб 10. Јћ.б ш бетет да-

та1з даб §апге Ророуо итГаббепдеп >Уе$иеИ кеПаггц* тб ТегпЧопит 2асћ1и-

пнепб ешзсћођ, даб еб уоп дге1 беНеп, тсћг пиг уот Могдеп ипд ^еб1еп, боп-

дегп аисћ уот бидеп ит§ађ, б1сћ еп11ап§ дег Киб(е уоп бгоп ићег б1апо ђ18 гиг

1_Јт§еђип§ уоп КајШбшт-Виђгоутк егбггескепд. Ве1 дјебег басћ1а§е 1вг ез

дигсћаиб депкђаг, даВ ете пагигНсће Огепге 2\У1бсћеп деп ће1деп )1апд§ећ1егеп

иђег сИе Вег§е ат бидгапд уоп Ророуо ро1је уеНаиГеп ипд Го1§Нсћ ђе1 Оо1иђтс1

ет СгепгкабгеП 2асћ1ипнепб 8е1е§еп вет капп, даб деп 2игг1гг аиб ТгауипЈеп

гит 2асћ1ипшсћеп Кибгеп1апд дигсћ сИе бсћ1исћг ће1 2ауа1а копггоИегге.110 бе1-

пегбејгб \^аге даб уегтигНсће Каб1е11 ђе1 Сего1јиђ1 а1б погд\уеб1Нсћег Уогробгеп

Тгауип1епб апгибећеп, дег 2и§1е1сћ деп \^е§ ћешасћ1е1е, дег уоп бго1ас аиб ђе1

дет ћеиг. Иеит сНе Адпакибге епе1сћге.

108 бсћоп Јег №те Јез (Иезез РеМ (ЈигсНП1еВепЈеп КагзШибвеб, ТгеШпјка, Јег еЈпГасћ

„Р1и8 уоп Тгећтје, Тгауипјеп" ђе^еи(е( (Тгећтјзка гека > *ТгектрЧса) 1е§( еб паће, ЈаВ јћг

§ап2ег ^аиГ еш$( ги Тгауипјеп §егесћпе( \шгс<е.

109 Ма^ еЈп Н1$(опкег еш\уепс1еп, <Ие ћјег Уог@е$сћ1а$епеп 1Л)121егип@еп уоп ГаА.о\)иаг|У1к

ип(1 ЛоикаВета! $ејеп ги $сћшасћег Ап1аВ, еш СгоВ(гауип1еп апгипећтеп, тиВ с!ег

Ог($патепГог5сћег ће(опеп, с!аВ сће ћекагш(е ћ15(оп$сће Тороегарћје с!е5 Тгећшје-Оаи$, \У1е 51е

е(\уа ш То$1б 1990 даг§е5(е11( 15(, кејпе р1аи51ћ1е Мб^НсћкеЈ! гиг 1с1еп(ЈГ121египЕ с!ег ћеШеп

Ка5(с11патеп ћ1е(е(.

110 Ше^е Ре$(ип8, сИе 1т 15. Јћ. а1б РороузИ ^гаа" %а\1 фтС 1978, 207), апгПе аег

Аи5§апв5рипк( Гиг <Не (ет(опе11е Ехрап5Јоп 2асћ1итјеп5 ш деп пасћз(еп ЈаћгћипдеЛеп ^е\уе$еп

$еш, ш дегеп Ро1@е е$ $кћ ћ1$ гит Епде с1е$ 12. Јћ.$ т1п(1е$(еп$ деп \уе$(Нсћеп ТеИ <1е$

Ророуо-РеИез еш^ее1кпе( ћа(. 1п $ра(егег 2е1( уегНеГ $идИсћ уоп Оо1ићшсЈ аЈе Сгепге хт&Љев

Леп гасћ1итЈ5сћеп Оаиеп Ророуо ипс! Рптогје (М151С 1996, 24).
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5.4.3. Могауја

Рогрћуго§еппе1об кепШ г^е\ МорарЧа, пећеп Огобтогаујеп (Маћгеп)

аисћ ет Лапд деббеШеп №теп5, даб бидНсћ дег Оопаи, 1т Р1иВ§ећЈе1 сЈез апН-

кеп Маг^из, бегШбсћ (УеИка) Мога\а, 1а§, ипд дебзеп б1аагбгесћ1Нсћег 51ашб 1т

1 0. Јћ. ипк1аг 181; т деп ОиеНеп \уегдеп б1е тапсћта1 ткетапдег уепуесћбеИ,

50 аисћ Ое адт. 1тр. 13, \\ч> 5уа1ор1икб ОгоВтогауЈеп бидПсћ уоп 1Јп§агп 1ока-

Пб1ег1 \^јгд. 01е Ш1ег8сће1дип§ 2\У1бсћеп деп ћејдеп Могаујеп 51еШ шсћ1 пиг

ет ћ1б1опбсћ-8ео8гарћ1бсће8, бопдегп аисћ ет киИигћ151опбсће5 Ргоћ1ет даг,

депп еб 181 еп§ уегкпирЛ ти дег Оебсћкћге дег б1аујбсћеп М15510П, ћевопдегб т

деп Агћепеп уоп 1тге Воћа. Ете 51е11ип§паћте ги бетег Тћебе б. 1х)МА 1993ћ,

206 ГГ. Оћ\уоћ1 1сћ деп 51аа1 деб К.абНб1ау ипд 5уа1ор1ик шсћ1 тН Воћа пасћ

буггшеп уегбе(2еп капп, Гапд јсћ тећгеге, уог а11ет 1оропотабНбсћеп Нт\уе1бе

дагаиГ, даВ дјебе гшеј Лапдег ап деп еп1§е§еш»ебе121еп Капдегп Раппошепб ги

уогип§ап5сћег 2еП тећг а1б ћ1оВе №теп§1е1сћћеП уегћапд; аибШћгНсћег

дашћег а.а.О. У§1. 2и1ег1 РШУАТКЈС 1997.

ОиеИеп- ипд ЦНегашгуеггеЈсћшб
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Александар Лома

СРПСКИ И ХРВАТСКИ ЈЕЗИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

КОД КОНСТАНТИНА ПОРФИРОГЕНИТА

Разматра се целокупан српски и хрватски језички материјал садржан у

списима Константина Порфирогенита (даље: П.), пре свега у његовој компи-

лацији „О народима" насталој око 950. Иза кратког осврта на ранија изучава-

ња те врло ране и прилично обилне, стога драгоцене грађе, међу којима се

истичу радови Петра Скока, и одређења предмета и сврхе ове расправе, дола-

зи опаска о општем значењу одредбе „словенски" код П. као лингвистичког

појма, и о одсуству било каквог лингвистичког садржаја у П. употреби етно-

нима Срби и Хрвати, кратко се оцртава слика распада словенског језичког
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јединства у његовој завршној фази која коинцидира са П. временом, и истиче

проблем раздвајања словенског од романског у именском материјалу са

ондашње и потоње српске и хрватске територије. Следи средишњи део рада,

попис речи и имена, разврстаних на апелативе, етнониме, хорониме (имена

земаља и племенских области, имена жупа), несониме (имена острва), хидро-

ниме, топониме (у ужем смислу, тј. имена градова-тврђава), антропониме (по

творбеним типовима), а унутар тих скупина алфабетски поређаних. За свако

име предлаже се највероватније читање (или више алтернативних читања),

даје се по могућству идентификација (географског објекта, личности) и ети-

мологија. Трећи део студије је филолошки коментар: правила П. предаје сло-

венских гласова, П. морфолошка адаптација српских и хрватских речи и име-

на, етимологије које за поједина од њих П. даје, карактеристичне писарске

грешке; на крају се износи претпоставка о могућем словенском писаном

предлошку П. спискова утврђења у српским земљама. У четвртом делу,

размотрени језички материјал бива вреднован са гледишта језичке историје.

Посвећена је пажња свим фонетским изоглосама важним за распад позно-

прасловенског језичког јединства и развој посебних јужнословенских језика

(полугласи; вокалско р, л; ликвидна метатеза; јотовање дентала; епентетско

лу боја кратког о, назали и деназализација, прасл. *у (стсл. м), „јат" и др.

Дата је анализа творбе речи, пре свега топонима, и дискутовани су евентуал-

ни случајеви у којима П. фиксира флективне облике речи (првенствено косе

падеже). Тај одељак завршава се закључком о дијалекатској рашчлањивости

и хронолошкој раслојивости с.-х. језичког материјала код П. У последњем,

петом одељку указује се на поједине ванјезичке импликације језичких налаза

— за питања предсловенског порекла Хрвата и Срба, њихове предбалканске

постојбине, времена и путева њиховог досељења (с посебним освртом на

јужнословенско-западнословенске изоглосе и „изониме"), контаката новодо-

сељених Словена са староседеоцима, као и за неке проблеме историјске гео-

графије сз. Балкана у 10. веку, с обзиром на овде изнете нове предлоге за

убикацију појединих српских утврђења.

АООЕИОТЈМ гиг 5. 115: Риг <Ие Кгеигип§ уоп зоИпе < заНпае ипгј есш-

$1ау. здИпа \т б1оуешбсћеп 8. ВЕ21.АЈ III 288. №сћ етег зраЧеп Сћготк аиз

сЈет 18. Јћ. (СОбб 5/1853, 56), ћаће те апике 31ааЧ ВаззЈапа ш бупшеп 8оНпе

{»ећеИЗеп, \уо зраЧег гЈег зегћ. К6п1§ Ога§и1Јп ет 8сћ1оВ етсћ4е1 ћаћеп бо11, ћеи-

1е бо1пок ћеј Кита. Ујј1. N. КагЈојбЈс, О Тгоповкот гопозгош (Ро§. \тА. бКА

^ХХХУ!), Ве1§гаа 1931, 24 {.
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АКОКб С1Л1Х01Ј (Рапз)

ТЕСНМОДЈЕ ЕТ Н1бТ01КЕ. ЕЕб РЕМТЕ1\1Т1ЕЕб ВУ2А1\ГТтб

1,е$ реш(епПе1$ ђугап(т$, цие Гоп реи( аррекг аи$$1 аез тапие1$ (1е сопГе$$еиг$,

$оп( ехатшее$ $е1оп Гепитегаиоп ае$ $ер( ресће$ ае 1а сћајг е( сеих (Гћотгтсјае: 1а

та$(игђаиоп, 1а Гогтса(шп, Гааићеге, Гћото$ехиаН(е, 1а реаорћШе, 1а ђе$(1аШе е(

Гтсе$(е аих тиШр1е$ Гогте$ е( рш$ 1а зоскнше е( 1е теипге.

Тои1 ргосШк сгее раг Гћотте ез1 аррПсаиоп, пптесНаГе ои поп, а"ипе 1есћ-

гп^ие е1 сГип бауоп Га1ге. Ј^е 5си1р1еиг, ГагсћПесге, 1е сиШуагеиг, ГагГ15ап,

Гоиупег, Геспуат, сћасип с1апб боп оиуга§е бшг 1ез ге§1еб аррпзез с1е боп

тепег. Е( 1е тгауаП с1е Геспуат се зега с!е ГаНе ассес!ег 1е туте, 1е гее1, а 1а

гергезепгапоп, Је Гаћпциег сЈе 1а гергезегиаиоп роиг гебНшег аи 1ес1еиг ип тсН-

сЉ1е с1е ГеЧге.

1Лш1опеп, цш <1о1( 1гиепо§ег сЈез зоигсез есп(ез, аига с1опс 1е зоис1 ргеппег

с1'еп апа1узег 1а паШге сотркхе, Гоп§те, 1е тШеи, 1е ћш.

1Л>ћје1 ^ие је те ргорозе сГехаттег аијоигсГћш, се боп: 1ез рет1епие1б ћу-

гапНпб, сЈопг ћеасоир ргоујеппепг с!е ГИаПе с!и бис1, ех ^ие Гоп реШ арре1ег аиббј

с1еб боттеб ои с1еб тапие1б с!е сопГеббеигб. 1л ггасНиоп с1е сез гехгез, еспхз роиг

1а р1ираП с1апз ипе 1ап§ие ге1аНуетеп1 рори1апе, еп ШШ саз реи зауапГе, ез1 реи

еШсНее, пшз 1еиг з(гисШге ез1 (оијоигз 1а тете.1

ТЈаШеиг ауегт, с!'аћогс1 1е 1ес(еиг с1е зез т1епиопб е1 ргесјбе 1е ћиг ^и'П

роигбиИ: „Ауес Га1с1е е1 1а соНаћогаиоп с!е 01еи, је соттепсега1, еп те бегуап!

с1е ргесе<1еп1б тапие1б, раг деспге раг 1е тепи 1еб ресћез, 1еиг паШге, 1еиг

потћге, 1еигз уапегез, 1ез ресћез 1е§егб, 1еб ресћеб §гауеб, 1еб ресћез тоуепз,

роиг сеих цш сЈезпеп! 1а зауоп. Ршз, је сНга1 соттеп1 1е& сопГеббеигб склуегп т-

1епо§ег 1ез ГкШеб е! соттеп1, с1е 1еиг сб1е, 1ез репИегПз скнует гесеуоп 1ез реј-

пез јтрозеез раг 1е сопГеззеиг".

бш( ГепитегаНоп сЈез зер( ресћеб с1е 1а сћан ег сеих с!ТготппсШе.

„II у а зер! ресћеб с1е сћан, сеПатб еп оп( сотрхе ћиШ 1а табПпћаиоп, 1а

Гоппсагшп, ГасШНеге, ПкнпобехиаШе, 1а редорћШе, 1а ћебНаНге е( Гтсеб1е аих

тиШркб Гогтеб, аих тиШркб потб, сНШсНе а арргеаег, боигсе с1е сопГиб1оп,

1 М. Аггапг, I репИепмаН ШапЧт (Капошка 3), Коте, Роп^јПсјо ј$(1(и(о опеп(а1е, 1993, р.

7-10; сот(е-гепаи сорјеих е( сп(јцие К. О. Р1($ак1$, ш ВугапИака, 17, 1997, р. 108-119.
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доШ реи с1е §епб оп! ипе сопшПббапсе јдоте е1 сотр1е(е." Оп у ајоШега 1е

теиггге раг 1ез татз, тгепНоппе1 ои поп.

тазШгдаИоп (та1ак1а — таи1ез1а)

ТЧоиб р1асопз еп геЧе 1а тазШгђаНоп, 1а ТегпМе, 1а доттапге табШгђаНоп,

роиг ајпз1 дНе 1а гоШе-ршббапге; раг зез деих тодеб, еПе а аиззј деих Гогтез.

ЕНе аИетг 1ез ћоттез дез 1е ргегтег а§е, е!1е гите 1а уНјппке де ђеаисоир е1

е11е з'етраге тете де сеих цш зоп1 сћаг§ез де 1а ји§ег. Р1из рНоуаћ1е епсоге,

е11е езг 1гез соппие де 1а рШрагг јизци'а 1а У1еШеббе е1 1а тогг, е11е Ггарре сеих

цш 5оп1 дапз 1е 81ес1е ет сеих бопг ћогз ди 31ес1е е! се боиуепг. Сотте је 1*а1

дН, ј'еп д1811п§ие деих; Гипе езг ргаНциее д'ипе зеи1е тат, поиб 1а соппајзбопз

1оиб ои ђјеп раг бсјепсе дмпе е1 ћитате ои раг ехрепепсе ои раг 1а сопГеббтп,

1а зесопде реи соппие ез1 се11е цие пки, ресћеиг, ј'ај еШепдие де сеих цш 1а рга-

НциеШ, ехесгапт Гасте аћоттаћк де сеих-а- цш Гоп1 арре1 а 1еигз бегуНеигз еб-

с1ауеб ои Нћгеб, ци[ раг де гшббгаМеб сагеббеб ргоуоциепг 1еб есои1етепг аПеп-

диб. 17Есће11е Омпе дер1оге сеие дегтеге табШгћаНоп §гауетепг еп д1бапг

„М1бегађ1е се1ш ^ш штђе, р1иб гшзегађ1е се1ш цш Гак Штђег ГаШге",2 саг Н

биђН 1е ројдб де деих сћШеб е: секн ди р1а1бН де Гаигге. 1л таћге рагуепи а 1а

соппа15бапсе б1тиИапее ди та1 а ри себбег, та15 рег Гасге ди <Изс1р1е ба рет-

гепсе деУ1еп1 пи11е. Је пе раг1е раб д'ип аШге ресће, та1б де 1а табШгћаНоп боН-

ТаНе {та1акга) е1 де 1а табШгћаНоп а деих (таиИхГа), саг Птриге тазШгћаНоп

зоШаНе (та1ак1а) сотргепд 1а дЈаћоП^ие табШгђаНоп а деих (таиЊга), цш

бапб сотроггег де пот рагНсиНег дапб погге бпитегаНоп бе тгоиуе рагпп 1еб берт

ресћеб де 1а сћап\

/,а /огтсаИоп (рогпеЈа)

II у а гго1б бог1еб де ГописаНоп ауес ипе уеиуе, ауес ипе бегуапге, ауес ипе

ргобНШее. ТЧоиб арре1опб ргобНШее поп раб се11е цш а биссотће ипе, деих ои Ттснб

Г015, ауес ипе, деих ои ичмб регбоппез, запз уои1оН зе регдге, ои цш з'е5Х едагее раг

асадем ои раг еггеиг, та1б се11е ^ш а зиссотће бпеттепг е( раг ћаћкиде.

^аАиШге (токћ&а)

>Јоиб арре1опб адиИеге 1а Гетте ^ш ресће ауес ип ћотте тапе ои

Гћотте цш ресће ауес ипе Гетте тапбе.

Бе тете ипе поппе аи §гапд ћаћН ег ипе тојпе, 1оиб 1еб деих циапд Нб опг

ресће оп! соттјб ип адићеге ег гефојуепг 1а репНепсе де ГадиНеге.

^НотозехиаШе (агбепоко111а)

Оп гепсопгге Шнб саб: биђјг д'ип аШге, с'еб1 1а Гаи1е 1а рШб 1е§еге, ои ђјеп

еп ђаз-а§е ои ђ1еп раг раиугеге ои раг У1о1епсе е1с. ^а ГаНе а ^ие1^и'ип ез1 р!из

§гауе цие биђ1г. Ее биђјг д'ип аихге е: 1а Гајге а ип аШге ехс1и1 Ши1е јизННсаНоп.

2 5са1а РагаЛш <1е се!и1 цие Гоп арреНе Јеап СНтацие, тоте <1и 51па1 (УНе 5.), еа\ Р. С,

88, со1. 884.
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1а реЛорНШе (ра1дорћ1ћопа)

1,е спте де редорћШе рог1е зиг сеа: бедисиоп о"ипе ГШеие У1ег§е ауапг 1а

рићегге, с'еб!-а-д1ге ауапг доиге апб.

1а оезпаШк. ои гоорНШе (кгепоћаиа)

1-е ГаИ с1е сћеуаисћег ипе ћеге ои ип 01беаи, цш еб1 ипе боПе гЈе роНипоп

дЧшеаи, бетћ1е пе соппапге циЧте беи1е са1е§опе; роиг то1, 1е саз зе дмзе еп

деих: тој-тете, тдјјте, ј'а1 геси 1ез сопГеббшпб ех сЈе тотеб е! дтп§оитепеб

цш оп1 биссотће ауес деб аттаих та1еб.

^'1псе$\е (ћа1топнх1а)

17тсе51е, сотте оп Га дп, ргепсЈ деб Гогтеб 1геб дјуегбез е1 а сћх тШе У1ба-

§еб, е1 П еб1 1тробб1ћ1е д'1та§тег ои с1е сопјесШгег тете раг еспг 1еиг потћге

е1 1еиг паШге: ауес деих зоеигб, ауес ба ргорге боеиг раг боп реге ег раг ба теге,

ресћег ауес Гипе е: Гаитге зоеиг раг ба тагаПе (= 1а деихјете Гетте ди реге),

ресћег ауес 1а 1ап1е, поп ауес 1а ргеппеге боеиг пее де Гип ег Гаи1ге рагепт,

ресћег ауес 1а дешиете, ресћег ауес 1а Гетте де боп Ггеге, 1а Гетте ди соизт

ои ди Шб, ауес се11е цш езг пее аирагауапт де Гип е1 де Гаи1ге, ауес за ргорге

Н11е ег, 1е р1иб ркоуаћк, ауес ба теге, бе цие 1е бе1§пеиг пе регтеига а рег-

боппе. Е1 поиб, 1еб раиугез, поиб ауопб би ет епгепди, р1иш1 гесиеПИ еп сопГез-

зтп 1е саб д'ип тсезсе ћогпћ1е: ичш Ггегеб ди тете реге е1 де 1а тете теге бе

ргобМиапг еп1ге еих; с'еб1 се1ш цш бе ггоиуаП аи тШеи цш т'а ехрћцие ци' П

ауаН бић1 1е ргеппег ег а§1 биг 1е (ппзЈете. Сотте је Га1 дп, 1е спте дЧпсезге пе

реи1 етге ехрпте раг деб тотз.

1,а зоЛотхе (§упа1кеја агзепокоШа)

II у а аиббј ГћотозехиаШе ауес 1еб Геттеб дапб 1ацие11е 1отћеп1 1еб ћот-

теб епгепећгез ^ш ом 1аЈ55е 1а рат риг е1, дапб 1еиг ауеи§1етеп1, тап§еп1 се1ш

цие Гоп јеНе, с'е51-а-дне ци'оићНап1 1а паШге Геттте Пб ГопициеМ ауес де та1-

ћеигеибеб Геттеб соМге 1еиг §ге раг 1е 5Је§е; сеих-1а бићпопг деб ретеб ћеаисоир

р1иб 1оигдеб ^ие 1еб ћотобехие1б ^ш опг 1а раббЈоп деб ћоттеб, е1, б'Пб пе топ-

1геп1 раб ип гереп11г 1е§и1те, Пб гесеугоп! ип сћа11теп1 аи-деббиб де 1оиб.

1е теиПге (рћопоб)

биг 1е теиггге ауес 1п1еп110п ои бапб 1Шепиоп де 1е соттеиге.

теиПпег уо1оп!а1ге бетћ1е е1ге 1е р1иб 1пехогаћ1е де шиб, ех П Геб1.

теиПге поп уо1опга1ге еб1 ехсибаћ1е ех реи4 е1ге рагдоппе.

Аргеб себ деГт1110Пб, 1еб реп1тепие18 раббепг аи 1ап/Јез рипШопз, цш уа-

п1еп1 реи бе1оп 1еб 1ех1еб соппиб.

Ма1б аирагауапс 1еб реш1еппе1б ргес1беп1 1е саб деб тсебШб бр1пше1б, ци1

бопг де деих боПеб: се1и1 ци1 ебг соттјб раг 1е рапајп ауес ба Ш1еи1е, се1и1 ци1

еб1 сотппб раг 1е рагга1п ауес 1а тапајпе. Тои1 сесј еб1 ћ1еп р1ге цие Гтсебге

сћагпе1 јибци'ип десп! биПоШ бј се1а пе бе ргодиИ раб ипе беи1е Го1б та1б раг ћа-

ћНиде. ^псез^е ауес 1а таггате зега риш де 8 апб д'ехсоттитса1тп, ПпсебТе
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ауес 1а Ш1еи1е (1е 30 апз, сегЈатб сНбеп! ^ие 1а рете зега е§а1е а се11е ргеуие

роиг Гшсез(е ауес за теге, с'е51-а-(Нге а ује. Ве тете 81 де 1е1б сптеб оп1 ете

сотгтз соШге пашге е! поп ипе, деих ои 1пНб ГоЈб, ршб тете оп1 себбе, П а е1е

Пхе ^ие ГехсоттишсаНоп зега рефеШеИе е1 дигега допс јиз^и'а 1а тогг.

репИепсе роиг 1е теиПге Уо1оШаНе ез1 де ујшј! апз, роиг 1е теиПге т-

уо1оШаНе Н ез1 с1е 10 апб, роиг ГтсебГО аих тиШркб Гогтеб е1 тос!е5 с1е 15 апб

роиг сеПатб, с1е 30 апб роиг д'аШгеб. 1Лпсеб!е ауес 1а боеиг с!и реге ои с1е 1а

теге еб! рит с1е 12 апб, сотте се1ш сотпПб ауес 1а тапПге; ауес 1а зоеиг с1е

Гип ои Гаихге рагеШ с1е 1 8 ап5, сотте ауес 1а Гетте с1'ип ргегге ои с!'ип сНасге

ои ауес се11е с!'ип 1ес1еиг, ауес 1а Папсее с!и Шз 12 апб, сотте ауес 1а тапПге,

ауес 1а Гетте с!и Ггеге 10 апб е!с, сотте роиг 1е5 аШгез сптеб с1е ГогшсаНоп.

ТеИеб зоШ 1ез репНепсез, 51 1еб биб-дНез п'оп1 раб с1е тапз ујуаптб, 81

сеих-С1 У1Уеп1, 1е5 ретеб бот сеНеб де ГадиНеге (тогошма).

Роиг 1е сћауаисћетеШ о"ипе ћете ои сГип Уо1аШе, циеЦие боИ 1а ћеЧе т1ег-

дНе, 1а репНепсе бега де 15 аппееб. 1.е спте сотпт ауес 1ез тгПеб п'а доппе

Пеи а аисипе ге§1е, сотте 51 1е саб пе сопсегпаН т 1еб ћоттеб, т 1е5 Геттеб.

Роиг Г ћотобехиаНго сотте роиг 1еб сћеуаисћеигб д'аттаих 1а рете еб! де 15

апб сотте роиг 1еб адиНегеб.

^ас1е сотге паШге сотгшб ауес ипе Гетте еб! рит де 30 апб

д'ехсоттитса!гоп, сотте се1ш цш ез! рефе!ге ауес 1а таггате.

Роиг 1е спте де редорћШе, 1а тете рете а е!е Пхее цие роиг Гтсез!е

сотпт ауес ипе боеиг пее ди реге ои ћ1еп де 1а теге (= дегш-боеиг), боН 12 апб

сотте роиг 1а тагагге. 1,е спте д'адиНеге сотгшз ауес ипе Гетте тапее еб!

риш де 15 апб д'ехсоттитса!гоп, де тете роиг 1еб тотеб е! 1е5 поппеб де

§гапд ћаћИ; роиг 1еб тотеб е! 1еб поппеб де ре!И ћаћН, се бега сотте роиг ипе

ГопПсаНоп е1 1а рипИгоп бега де 7 апб.

„Себ ге§1еб пе боп! раб де пкП, ш де Гип де поб соШетрогатб, гшиз се 50Ш

се11еб деб ба1п!б Арб1геб (ци1, еп гаИ, п'от јата1б 1е§1г"еге биг се бије!) е1 ди

§гапд ВабПе (де Себагее), циј оп! 1оШ Пхе е! де1егт1пе".3

^еб рет1еп11е1б ајоигеп! деб тодеб д'етр1о1 роиг 1еб сопГеббеигб.

„Се1и1 ци1 гесоП 1еб соп1"ебб1опб до11 ргепдге еп сотр!е 1а јеипеббе ои 1а

уЈеШеббе ди Пде1е, ба Гогсе ои 5а 1"аЉ1е55е, 1е Пеи ои 1е та! а е!е Га11, 1а Га?оп

доп! П а еге Га11, 51 1е ресћеиг а а§1 броШапетеп! ои ГаШге регбоппе, б1 1а ГаШе а

е!е сотт1бе еп соппајббапсе де саибе, ои боиб ГеГГе! ди у1п, ди де§ои! ои аигге-

теп1, биг огдге ои раг реиг, раг соп1га1п1е аШогНаЈге ои раг раиуге!е (= соШге п-

папсетеп!). Бе 1е11еб сћобеб е1 д'аи1геб 5етћ1аћ1еб дојуеп! еЧге арргесјееб раг 1е

сопГеббеиг, Гћотте, Гћеиге, 1е Неи, 1а уго1епсе ои 1е 1а15бег-Га1ге, е! ритеб еп

Гопс110п де се1а. Оп сопбјдегега еп оШге сћег 1е ресћеиг ГаГГНсНоп, 1а ћоп!е, 1а

1пб!еббе, 1а реиг, 1а сопПапсе, 1е терпб, Птридепсе, Гог§иеН е1 оп рипјга 1е

репНеп! еп ГопсНоп де се1а. II у а еп еГГе! деб атеб, циј, раг 1еигб тоеигб уег-

шеибеб, гепдеп! тојпб §гауеб 1еигб 1геб таиуа18еб асНопб, тете циапд сеПез-с!

боп! потћгеибеб, е! д'аШгез циј гепдеп! 1еигб ре111еб таиуаЈзеб ас!10пз р!из §га-

3 М. Аггапг, И. с/Л, р. 64.
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уез раг 1еиг ЈтрисЈепсе, 1еиг терпб е1 1еиг ог§иеП".4 „Ја ге§агс1е ауес Гауеиг", <Ш

1е 5еј$теиг, „1е сших е! 1е ггавдиШе (ргаоп кт НезусНшп) егс. ег се1ш цш сгатг

тез раго1ек."5

Сеих цш оп1 ресће зе1оп 1а паШге е1 раз боиуеШ, с'еб1-а-сНге опс уПе сеззе

<1е 1е ГаНе, је 1еиг ај ассогск ипе аппее, бигсоШ б'Пз боШ сГипе паШге агс!еп1е ес

б'Пб опт сеззе раг 1а сгат1е с1е 01еи. Сеих цш бопг с1'ипе паШге бШрШе, сЈапз 1ез

ГаШеб сотпПбеб бе1оп 1а паШге бегопг сотЈатпез §гапс1етепг е1 сотр1е1етеп1.

Сеих цш ресћепс соШге паШге ои ћјеп регзеуегеШ дапз 1еиг Гаи1е бегоп! ритз

р1из §гауетеп1 е: р1ш> сотрШетепг, рагсе цие се ци'Пз пе реиуеШ ауогг раг 1еиг

паШге, Пз ГассотрНбзеп! раг сћојх. Бе тете сеих цш опс уЈеПП с1апб 1е ресће е:

п'еп бопс раб уепиб а ћоиг ауапг 1а У1еП1еббе.

Сеих цш бопг запз за§еззе (апеи рНгопезедз), с'ез1-а-сПге ауаШ 1геп1е апз ег

^ш зоп1 хотћез с!апз циеЦие Гаиге ои заеттепс ои тсопзаеттепг, поп еп

соппајзбапсе ск саизе е1 запз 1еиг ассогс!, гесеугоШ ип рагЈоп гарШе ес ипе рет-

гепсе 1е§еге, цие1 ^и'ак еге 1е ресће.

1Јп рага@гарће сопсегпе 1еб еипициез. „Сеих-с1", сШ ип 1ех1е, „сотте 1е

гарроггепг 1еб батгб Регеб ег 1е §гапс! ВабПе, ассотрНббепг ауес 1еб Геттеб се

^ие Гопг 1ез ћоттез е: ауес 1ез ћоттез се цие Гопг 1ез Геттеб."6 Ше Гетте

зетћ1е аЈтег б'итг а ип еипшше, саг е11е сгатг 1а соггирНоп, бигсоиг 1еб уеиуез

ег 1ез поппез, сотте се11е ^ш Неп1 ип ћотте роиг ип соиЛ сћетт. Еа уеп1е ет

1а паШге с!е 1а сћозе ез1 цие сепатеб Геттеб уеи1епг б'итг а Шиз 1еб ћоттеб ег

цие 1еб еипи^иеб ејаси1епс ауес гегагН; с'еб1 роиг сегсе га1боп ци'е11ез соттегсепг

ауес еих ГасПетепг. Сез Геттез зоп1 ји§еез рНе ^ие 1ез ригатб ех ашуепг егге ри-

шез р1из зеуегетепг, зиггоиг 81 е11ез ресћеШ зоиуепг. <3и'е11ез ресћепг ауес 1ез еи-

пи^иеб ои 1ез ћагћиз, с'еб1 1а тете сћове цие Г асЈиИеге. ЕпГт ^и'ип еипицие с1е

р1иб с1е бе1ге апз ци1 ресће ауес ипе гетте пе риЈббе аисипетепс рагуепјг аи ба-

сегс1осе, с!е тете б'Н бе те1е а ип ћотте е1 ресће раг 1е з1е§е с1е Гаи1ге, ^и'Н п'озе

1"а1ге се1а тете ипе зеи1е 6)18 ои раг еп1атШа§е, ои раг раи\те1е ои раг оће1б-

бапсе а ип аигге. 8'Л а бић1 1а соггирНоп епгге 1еб си1ббеб ег се1а поп ћаћ1Ше11етеп1

та1б гагетеШ ег епГап! ои боиб 1а соШгат^е ои раг б1трНс11е, а сопсННоп ци'Н б011

ЈпГогте е1 уегшеих, ^и'Н 5011 ји§е сН§пе де ГогсНпаНоп; П р1еигега ба ГаШе ауес

сгаш(е е1 зе гепска 01еи Гауогаћк роиг цие за Гаи!е 1и1 зок рагсЈогтее.

1Јп сћарјгге рагхЈсиПег с1и реш1епНе1 ез1 сопзасге аи 1апГ с!ез репкепсез ар-

рПциееб аих с1егсб с!еб огс1геб ЈпГепеигб, аих сНасгеб е1 аих рге1геб, раг гарроН а

1еш ргодгеббјоп с!апб 1еб огсНеб е1 а 1еиг раЛЈсЈраПоп аи зетсе ПШг§1^ие.

Еез Геттез зетћ1еп( сЈеуоЈг е1ге 1п1егго§еез е1 ехаттбез раг 1е сопГеббеиг

ауес р1иб де боЈп цие кб ћоттеб, „саг е11еб ибеШ де 1а та§1е е1 с1и ро1боп р1иб

ци'еих";7 е11еб ро11иеп1 репЈат 1еигз тепбГгиеб 1еб ћоттеб ^и1 пе 1е бауеШ раз.

ЕПеб обеШ Шег с!е тШе Га^опб репсћиП 1а сопсерНоп; Гипе §агп11 ба тагпсе ауес

с1еб ћегћеб роиг пе раб ауојг с!'епГап1б е1 Ше а1Пб1 1е ГоеШб ЈигаШ 1е ргетјег то1б,

4 и., р. 72 жј.

5 15аГе, 68.2-3.

6 М. Аггапг, ор. сИ, р. 124

7 и, р. 98.
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ГаШге аргеб 1а сопсерНоп, д'аи1геб зиг огдге деб уојбшб еШиГГеШ 1е ГоеШб рагГаЈ-

1етеп1 Гогте. Е1 е11еб бе табШгћеШ 4ои1 сотте 1еб ћоттеб, тете 1ез У1ег§еб,

бапб ци'аисип ћотте п' аи 1еп1е де 1еб бедшге.

Ш сћарНге ггаке епзшге с1е јеипе, ауес ипе §гапде ргесјзтп.

1-е 1ипсћ, 1е тегсгесћ е1 1е уепдгед!, оп тап^ега беи1етеп1 с!е ГћиПе, поп 1е

тагсћ е1 1е јеиал; 1е затед1 е1 1е штапсће оп тап^ега с1е 1оиг НћгетеШ, запб аи-

сипе репИепсе роиг 1а поитШге е1 роиг 1а ћојббоп. репПепсе с1етеиге роиг

гоШеб 1еб ГеЧеб 5о1еппе11е5, сеИеб де 1а У1ег§е, с!и Ргодготе, се11е с!е5 Ооиге

Аро1геб, пшб ш 1е тегсгедј, т 1е уепсЈгесћ пе бегоп! оћбегуеб сЈапк с!е 1е11еб ГеЧез

е1 оп пе јеипега раз репдаШ 1а реподе дНе „дбдека етегоп", ^ш еб( се11е с1е5

доиге јоигз епгге Иое1 е1 ГЕрЈрћате. Ои сћтапсће с1е ГАпНрабсћа (аргез

Рациеб) јибци'а 1а Ге1е с1е 1оиб 1ез бат1б, 1е тегсгесћ е1 1е уепдгед1, оп де\та 5е

рпуег с1е У1апде ипе Го1б, пшб оп роипа тап§ег 1е геб1е. 1х тегсгесћ е1 1е уеп-

с1гесћ, 1ез бесиНегб, оп Га дИ, пе тап§егоп1 раб с!е ујапде. Ееб тотеб аигоп! беи-

1етеп1 ди Ггота§е е1 деб оеиГб. Роиг 1ез деих бетатеб де Сагете, пеп п'еб1 т-

1егдП, баиГ 1а ујапде, 1еб тотеб п'аигоп1 ш Ггота§е т оеиГб. Е1 аисипе дјбрепве

пе бега ассогдее т роиг гесеуоН ип апп т роиг аисип аи1ге тоНГ: „еп саб де

та1ад1е ои де спсоп51апсе §гауе, је пе ба1б", дП ип аШеиг. 1х репИеШб зегоШ

епсоге НтНеб еп ут 81 робб1ћ1е, баиГ 1е батедј, 1е дјтапсће е1 1еб јоигб де ГеЧе,

ои Пб ћопот ипе „Шга"; та1б б1 циеЦиЧт реи1 пе раб ћоне ди 1ои1 дигап! себ

1гоЈб јоигб, И еп аига ип §гапд ргоШ. ТоШеГо1б 1е сопГеббеиг Непдга сотрге де 1а

паШге, де ГаУ1з, деб ћаћПидеб ди репПеШ е1 П роигга пхег р1иб цие 1а добе

ргеуие. Роиг 1е8 ^иагапхе јоигб де Гарбгге РћШрре с1 деб Боиге Арб1геб, поиб

е1аћНббопб цие 1е& бесиНегб пе тап§егоп1 раб де ујапде, 1еб тотеб т Ггота§е ш

оеиГб, баиГ роиг 1а Ге1е ди Ргодготе, б'Нб уеи1еп1 е1 роиг 1ез бат1б деб ба1п1б, а

сопд1Ноп ци'Нб јеипеп1.

Роиг 1е Сгапд Сагете, 1ез бесиНегб, б1 роббЉ1е, пе тап§еп1 раз де ро1бзоп,

баиПе затедј е1 1е д1тапсће, 1ез тојпез раз дТшПе, та1б, з'11б оШ сћо1б1 де тап-

§ег ди ро1850п, дапб се саб Пб биррптегоШ ГћиПе 1е тагд1 е1 1е јеисН.

Је пе за1б б'Н ез( ро$зЉ1е роиг 1еб та1адеб де б'аћб(етг де ут, еп дећогб ди

батедј е( ди днпапсће.

81 раг ГаЉкббе, раг §ои1 ои роиг ћеаисоир де ћоппеб га1б0Пб, Пб сћо1б1ббеп1

де пе раз б'аћз1еп1Г, 1е 1ипд1, 1е тегсгедј е1 1е уепдгедј, Шиз сеих ^и1 оШ ассер1е

де ГаНе реп11епсе пе гезрјгегоп! раб Годеиг ди У1п 5иг1ои1 1а ргетјеге бетајпе ди

Огапд Сагете е1 11б п'еп ћојгоп! раб ди 1ои1 1а дегаЈеге бетате, с'ез1-а-д1ге 1а

Огапде е1 1е Огапд Јеидј (= 1е Јеид1 баЈШ) Пз ћо1гоп1 реи де ут.

ТеИе ез1 Гипе дез ге§1ез епитегеез де 1а репИепсе П у еп а деих аШгеб е<

1еб ресћеигз реиуеп! сћо1б1г Гипе деб 1го1б!

Еа дегп1еге оћП§аПоп ргеуие дапб 1еб репИепНе1б роиг 1ез ресћеигб еб1 1а

рпеге. Се11е-С1, сотте 1еб рејпеб ргеседеп1еб, еб1 б1пс1етеп1 ге§1етеп1ее. Ееб

репНеп1б дојует ргјег 1го1б Го1б 1е јоиг е1 1а пиЈ1. Ее тапп д'аћогд, епбике 1ог5-

ци'Пб уоШ тап§ег, ријб а Гћеиге ди дтег, ауапг де бе геНгег роиг догтк. А

сћа^ие рпеге 1оиб гесНегоп! 1е рваите Ц 1е 1пба§10п, 1е Ра1ег МобШг, 1е Кугје

Е1е1боп, 100 Го1б, 1е „01еи, боуег то1 Гауогаћ1е то1 ди1 бшб ресћеиг", 50 Го1б, 1е
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„бе1§пеиг, ј'а! ресће, рагдоппег-то1", 50 Го1б, е1 стциап(е ргоб(га(шпб. 1,е

потћге де себ рпегеб реи( е(ге гедик деб деих Негб роиг 1еб ГаМеб, 1еб та1адеб,

1еб укШагдб, репдап( 1еб дер1асетеп(б, 1еб бегуНеигб, 1еб (геб раиугеб, е( 1е

сопГеббеиг Непдга сотр(е с!е (ои( се1а: 1еб ћаћкидеб, ГедисаНоп, Гт(е1Н§епсе, 1а

согтајббапсе, 1а ђеНбе, Гађбепсе де ге1епие, Гођбегуапсе деб сапопб, 1а псћеббе,

1а раиуге(е е!с. 1^е сопГеббеиг Непдга сотр1е поп беи1етеп( с1е 1а §гауИе с1е 1а

Гаи(е, та1б деб дЈбробШопб е( Јеб т(еп(шпб Ји рет(еп(.

Мотћге де рет(епНе1б епитегеп( 1еб 94 ресћеб биг 1ебцие1б 1е сопГеббеиг

ебг сепбе 1п1егго§ег 1еб Лдекб еп сопГеббшп: а ргороб де 1а Г01, ди басгПе^е, де

ГћегебЈе, ди ћ1абрћете, де 1а соггирНоп д'ипе У1ег§е, де ГеисћапбПе, ди потћге

де Геттеб, де 1а ГогтсаНоп, де Гади1(еге, де 1а Гетте д'ип рараб, д'ипе поппе

ди §гапд ћаћН, д'ипе поппе ди реп( ћаћП, де се11е цш ез1 огдоппее, де Гтсеб(е,

де ГћотобехиаШе ауес деб Геттеб, де 1а ћебНаШе ауес деб ће(еб, ауес деб 01-

беаих, де 1а таб(шћа(шп {та1ак\а ои зуп(птта), де Га((оисћетеп( де Гаи(ге, де

1а ге1а(шп бехиеПе ауес ип еипицие, де 1а ћебНаШе ауес деб аштаих такб, ди

ресће ауес ип поп ћарНбе, ди гар( д'ипе јеипе ГШе, ди ресће согшшб ћогб ди

бехе де 1а Гетте, ди ресће ауес деб бегуап(еб, де ђа1бегб зиг 1е софб д'ипе

Гетте, ди дебН де пе раб ауоН д'епГап(б, де ГауоПетеп(, де 1а пте д^егћеб ап-

НсопсерНоппеИеб, де 1а таб(игђа(шп раг аи(гш {таи1ез1а), де 1а та§к, де

Гехатеп ди уо1 деб 01беаих, де 1а дтпаНоп, деб реЛеб беттакб, ди ројбоп

тог(е1, де 1а соп(етр1а(шп деб огпетеп(б д'ипе Гетте, де ГерПаПоп деб роПб,

ди ГаП д'етресћег 1еб тегеб д'а11аНег 1еигб епГап(б, ди Пеп та^јцие е( де ба бо1и-

(шп, де Гепује, де 1а тедјбапсе, де ГассибаПоп, ди тепбОп§е, ди уо1, де 1а уш1а-

(шп деб (отћеаих, ди уо1 де уе(етеп(б, ди до1, де Гшјиге а ип скгс, де Гтјиге

аи реге брт(ие1, ди ратсНде, де 1а боиШиге {та^апзтоз), де ГаћбогрНоп де

те(б јтригб, ди уо1 д'аттаих, де Пуго$тепе, ди бап§ д'ипе ће(е е(оиГГее, ди

терпб ди раиуге, де 1а сопботтаНоп д'ип согрб тогХ, де согрб ешиГГеб, ди уо1

д'ип ођје( циекопцие, де 1а гапсипе, де Гог§иеП, де 1а §1опок, де 1а тоН

д'еппепПб, де 1а сопдатпаНоп, ди §опПетеп( де уапПе, де 1а птапШгорк, де 1а

Псепсе, де Гауапсе, де 1а {НоШоппепе, де 1а диге(е, де сеих цш јеипеп( 1е бате-

дј е( 1е дјтапсће, де сеих цш дапбеп! е( сћап(еп(, де сеих цш Гоп( деб јеих ба(а-

пјциеб, деб Г1и(еб е( аи(геб тб(гитеп(б де тибјцие, деб ргохепе(еб, деб ибигкгб,

ди ба1аие ди ба1апе, де 1а Ггаиде бш 1еб ро1дб, де сеих цш бе д1беп( бшадаНеб,

де сеих цш текп( де Геаи, де сеих цш Гоп( тетојге деб бшсПкб, де сеих цш

§агдеп( де 1а гапсипе јибци'а 1еиг тог( боида1пе, де сеих цш рог(еп( деб ати1е(-

(еб, деб тсепдјајгеб, де сеих ци1 е(епдеп( 1пдитеп( 1еигб сопГтб, де сеих цш

есои(еп( аих рог(еб, де сеих цш гепдеп( еипициеб (еп ти(Пап(), деб Гаих (ето1-

§па§еб, де сеих ци1 уоп( сћег 1еб та§еб, сћег 1еб деутб, де сеих циј Гоп( ди та1

а 1еигб бегУ1(еигб, де сеих ци! арргеппеп( 1е та1 аих аи(геб, де сеих цш Гоп( де

Гаиббеб б1§па(игеб.8

Себ репј(еп(1е1б, деб Гађогд, бетђ1еп( ипе боигсе ехсер(1оппе11е роиг 1е Нп-

8и1б(е саг 1еиг 1ап§ие еб(, дјбопб, реи бауап(е, је пе д1га1б раб рори1а1ге, саг е11е а

8 Сев 1ех1еб 50п( рп5 а р1и8 о"ип тапибспЧ, а раг!Јг Је5 есјтопз теп1шппее5 раг М. Апапг

(р. 7 5^.) е! 5а ђ1ђ1тегарћје.
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1а бггисшге с!еб гехгеб ге§1етеп1а1ге5, роиг Гаптгоро1о§ие, саг Пб 1ш раг1еп( с1е 1а

бехиаШе, с1е 1а бап(е, (1е 1а ГапнНе, роиг ГШбтпеп, а Птргеббтп с!е репеггег

епГт с!апб 1е зесге! с!е 1а \[е 5оаа1е ауес без а!еУ1апсез бехиеИеб, беб аћиб, зеб

тапјтаШеб е( биггои* 1а ује циоПшеппе (1а шсНеНцие е( зеб соп1гат1еб, 1еб

рпегеб (1е 1а јоигпее ег с1е 1а пиП, 1еб ргобТгаНопз е1с, егс).

МаЈб се сЈегтег, Пттпеп, (гауаШе биг 1е гетрб е( Гебрасе. Е1 биг§И раг

гарроЛ а ба боигсе ипе ргегшеге шШсиће: соттет 1осаНбег е( сћиег себ (ехгеб,

тиШр1еб е( б1 У01б1Пб Гип с1е ГаШге, саг 1еб сорјеб еп бопс тГппеб, е( ипе ешс1е де

1а ггасННоп с1е се11еб-с1 аи зепб ои Геп(епс1еп1 1еб рћПо1о§иеб с1абб1циеб еб1 1т-

роббјђк, саг тиб боп1 рага11е1еб. ГЛшгеиг аи^ие1 бе гаНасће ћеаисоир с1е себ

репЈ1еп(1е1з, Јеап IV 1е Јеипеиг (1е раШагсће с1и У1е 51ес1е) аргеб ВабПе с!е

Сезагее аи 1Уе бтск, еб( с1е риге ПсНоп, сотте Геб1 аи геб1е 1а поНоп сГаи(еиг

сЈапб 1а р1иб §гапс1е рагНе с1еб оеиугеб с1е Героцие ћугапНпе. Соп1еп1опб поиз с1е

сопб1а1ег цие 1еб тапибстб 1еб р1иб апсјепб боМ с1и 1Хе бјес1е е( цие ГЕ§Пбе ћу-

гапНпе, (1апб се саб сотте с1апб сГаиггеб, а 1ешТеге сеггатетеМ Меп р1из 1б(.

0'аи1ге раг(, 1ез тугаЈбетШапсеб е! 1е сагастге топоШШ^ие с1ез репПеп-

Не1б, 81 реи сНгГегеп1з 1ез ипб с1еб аиггеб, је Гм шЧ, та1§ге 1а сНуегбНе с!еб рауб с!и

уаб(е Етрјге е1 с1е 1еигб соиштеб 1оса1еб, б'ехрПциеп1 раг 1еиг сагас(еге с!е сос1е

1е§а1, цш Пхе ци'ауап( ггеШе апз 1ез Гаи(ез 1ез р1иб §гауез зоп1 ритеб с1е Гасоп

1е§еге е( цие 1а 1оп§иеиг с!е сеггатеб ехсоттитсаНопб НепсШШ 1еб репПеМб

1от с1е ГЕ§Пбе е1 с!е боп сиће, тајб аиб31 с1апб 1а тагшпаШе б0С1а1е, с1игап! (оиге

1еиг ује ћт1о}Нцие, <1оп1 оп зак ^и'е11е егаИ соигге.

Бапб Гап1ћгоро1о§1е сћгеНеппе ћугапНпе, 1е ресће езг, сГаћогс!, ипе та-

1асНе, „ипе раззјоп" {раШоз), ип та1ћеиг. бапз тег 1е ргт1е§е регпшеп сЈез

с1еГб (гапзтјзеб а 1оиб 1еб еуециеб, ш 1е роиУоН с1е гетеНге 1еб ресћез сШепи раг

ГЕ§Пзе, 1ез тео1о{Неп5 ћугапНпб пе зиссотћегеШ јата1з а 1а 1еп1аНоп с!е гесЈиЈге

1е ресће а 1а поНоп с1'ип спте јипсНцие ци1 Ј011 е(ге ји§е, рипј ои рагсЈоппе; Пз

ГигеШ аиббј сопбС1еп1б с1е се цие 1е ресћеиг еб( ауап( гои1 ип рпбопп1ег ае 8а1ап

е(, еп 1ап1 цие 1е1, тогхе11етеп1 та1ас1е. С'еб1 роигциој 1а сопГеззтп е! 1а реп1-

1епсе ргезегуегеп!, Шеа1етеп( аи тојпз, 1е сагас1еге с!е Пћега110п е( с!е §иепзоп

р1ит( цие се1и1 с!'ип 1пћипа1. Ое 1а уепај! запб аисип с1ои1е 1а §гапс1е уапе1е с1еб

Гоппеб е( с!еб ргаНциеб, ат51 цие Птробб1ћ1П1е с1е 1еб сопПгтег с1апб с!еб са1е§о-

пеб 1ћео1оЈпциеб б(аНциеб. Ееб реп11епНе1б боп1, а топ аујб, биЛои( с!еб гергебеп-

(аПопб НИегаЈгеб. Е1 1еб Гогтикб <1ес1ага1о1геб („М01, ргегге ЈпсНепе ... је раг-
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Андре Гију

ТЕХНИКА И ИСТОРИЈА. ВИЗАНТИЈСКЕ КЊИГЕ О ПОКОРИ

Књиге покоре, махом (бар оне сачуване) пореклом из Јужне Италије,

представљају врсту приручника, па следствено и неку врсту техничких књи-

га, чијом анализом историчар улази у реалитете извесних културних феноме-

на. Аутор овде испитиване књиге покоре набраја седам (док по некима, каже,

има и осам) грехова пути: мастурбација, блуд, прељуба, хомосексуалност,

педофилија, содомија и инцест. Мастурбација руинира душу и карактер, и то

већ солистичка (малакија), док практикована удвоје (мавлесија) представља

право ђавоље дело. Блуд (порнија) описује се у различитим облицима: са

удовицом, слушкињом и проститутком. Прељуба (михија) веза је са ожење-

ним човеком или удатом женом, али такође и веза монахиње са монахом. Хо-

мосексуализам (арсенокитија) има три облика: пасивни, активни, који је

тежи грех, и пасивно-активни, за који се не може наћи никакво оправдање у

насиљу или неким другим изванредним околностима. Педофилија (педофто-

рија) јесте дефлорисање девице млађе од дванаест година. Содомија (ктино-

ватија) подједнако се осуђује и ако су у питању птице и ако се ради о четво-

роношцима, с тим што је грех монаха као актера још тежи. Инцест (емомик-

сија) појављује се са „10.000" лица, од којих су многа набројана у испитива-

ном приручнику. Овоме свему, као посебне злочине, треба додати силовање

(гинекија арсенокитија) и убиство (фонос). Сваки од побројаних грехова

повлачи прецизно разрађен систем кажњавања, зависно од начина и учеста-

лости сагрешења. Углавном се ради о вишегодишњим (од 8 до 30 година)

екскомуникацијама, при чему се подвлачи да су оне прописане још од апо-

столских времена. Разноликост казни за исти грех проистиче из схватања да

је грех болест и Сатанино искушавање, што може да буде праћено и извес-

ним олакшавајућим околностима код процењивања величине преступа. Пост

и молитва обавезно се прописују уз казне. Посебна пажња посвећена је евну-

сима, чије учествовање чини сваки од побројаних грехова још тежим.
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ВОЈИСЛАВ КОРАЋ

О АРХИТЕКТУРИ ПОЗНАТИХ ХРАМОВА

У ВРЕМЕ ПОКРШТАВАЊА СРБА

У раду се наводе храмови који су постојали и били активни у време општег

покрштавања Срба, у другој половини IX века. Сва четири храма су имала постро-

јен»а за покрштавање одраслих. У целини припадају најстаријем слоју монументал-

не архитектуре код Срба.

Општа христијанизација становништва на Балканском полуострву схва-

та се као чин улажења у византијску цивилизацију. Историја је обележила

два раздобља масовног покрштавања, време Ираклијеве владе и доба владе

Василија I. Друго раздобље масовног покрштавања односи се на словенске

народе. Било је то време покрштавања Срба. Одсуство писаних извора који

би непосредно говорили о покрштавању упућује на природу политичких зби-

вања, археологију и историју уметности као подручја са којих се, у одређе-

ним оквирима, може нешто казати о догађајима који су били од великог

историјског значаја. Политички оквир представља однос између Византије и

Срба, тачније речено српских земаља. Под Василијем Првим Византија од-

лучно наступа према балканском подручју. Успоставља се византијска власт

коју признају српски кнежеви. У новим односима — толерантних комуникаци-

ја са Византијом, српске земље се опредељују за покрштавања становништва,

што у суштини значи приступање цивилизацији и култури византијског све-

та.1 Пошто је византијска политика само оквир у коме се збивало опште покр-

штавање, поставља се питање из чега ишчитати његову стварну природу и ње-

гове токове. Скромна су археолошка сазнања о материјалној култури српског

становништва тога доба. Покретни предмети материјалне културе израз су но-

ве цивилизације. Али, иако малобројна, дела монументалне архитектуре су из-

ражајнија. О њима ће бити речи у наредном тексту. Неколико храмова, дели-

мично сачуваних, садрже постројења која говоре да је покрштавање било

њихова изузетно важна, ако не и основна намена. Данас се може говорити о

првобитној катедралној цркви у Котору, о базилици у Мартинићима, посве-

1 Историја српског народа I, Београд 1981, 145 и даље (С. Ћирковић).
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ћеној арханђелу Михаилу, о цркви Св. Петра и Павла у Расу и о ротонди у

Ошљу. Према досадашњим сазнањима, наведени храмови су трајали, били

отворени, служили у раном средњем веку, у време широког покрштавања

Срба. За прва три, которску катедралу, базилику у Мартинићима и Петрову

цркву у Расу зна се да су имали баптистеријуме, односно простор намењен

крштењу. О цркви у Ошљу нема одговарајућих података. Њени остаци нису

испитани. Међутим, укупне околности, пре свега замисао простора и поло-

жај, упућују на закључак да је крштење одраслих био важан, ако не и најва-

жнији чин у програму по коме је она саграђена.

Конзерваторски и истраживачки радови у Котору, предузети после ве-

ликих оштећења у земљотресу 1979. године, пружили су нова сазнања о са-

кралним грађевинама у граду. У низу највреднијих налаза су открића остата-

ка првобитне цркве Св. Трифуна и првобитног катедралног храма. Темељи

мартиријума св. Трифуна, саграђеног да прими мошти светитељеве, омогу-

ћују да се боље сагледа раносредњовековна историја града, а налази који го-

воре о старијој, првој катедралној цркви драгоцен су податак за историју ра-

новизантијског Котора.2 Оба открића употпуњују слику о приликама у вре-

менима широког покрштавања српског становништва. Остаци првобитне ко-

торске катедрале откривени су у темељима цркве Св. Марије од Ријеке. По-

стојећа црква Св. Марије саграђена је 1221. године на темељима базиликалне

грађевине која је била прва катедрала града Котора. Датована је приближно

у средину 6. века. Према студијској реконструкцији, сва три брода су се за-

вршавала, на источној страни, полукружним апсидама. Између средњег бро-

да и бочних бродова су били зидани ступци, који су носили горњу конструк-

цију базилике. У источном делу северног брода откривена је дубока писцина

за крштавање одраслих особа. За такав положај баптистеријума постоје мно-

ге паралеле у рановизантијској архитектури.

Баптистеријум у катедралној цркви у Котору упућује на закључак да је

храм, уз друге обредне радње, био намењен крштавању одраслих. Будући да

је мало вероватно да у Котору у то време има много одраслих који се покр-

штавају, може се закључити да баптистеријум није саграђен само за градско

становништво, у сваком случају малобројно, већ за ширу скупину становни-

ка, што значи за подручје које је усмерено на град. Катедрала траје у време

коме је посвећен овај рад, па се може сматрати извесним да је баптистеријум

отворен и усмерен ка некрштеном становништву у местима на домету града

и под контролом града.

Катедрала и баптистеријум били су важан чинилац у христијанизацији,

која је представљала основни вид укључивања становништва у византијску

цивилизацију. Међутим, град је у целини својим постојањем, различитим об-

лицима живота отварао пут у цивилизацију становништва на које је могао

утицати. Доношење моштију и изградња мартиријума св. Трифуна знак је

2 Ј. Маг1тоујс, КапоћпЗсапзка кгзПошса јзроо' сгкуе 8Уе1е Мапје од Кгјеке и Ко1оги, РгПогЈ

роупези итјетохгј и Оа1таијј 29 (8рН1 1990) 21-32; и/(, Рго1е§отепа га ргоћ1ет ргуоглте сгкуе

8У. Тприпа и Ко1оги, РгПогЈ роугјезИ итјетозП и Оа1тасц! 30 (бр1и 1990) 5-29; М. Чанак-Ме-

дић, Архитектура Немањиног доба II, Цркве у Полимљу и на Приморју, Београд 1989, 208-210.
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оживљавања градског живота у Котору. Наиме, за претходно раздобље, 7. и

8. век, нема података о градском животу, иако је несумњиво да је град трајао.

У време изградње Св. Трифуна у Котору настају целине каменог рељефног

украса, вероватно за одређена постројења у катедрали. Узор је, највероват-

није, била архитектура града Рима. Тај је рељеф постао синоним за раносред-

њовековну, прероманску уметност Италије и источнојадранске обале. У

историји уметности му је поклоњена велика пажња јер представља први по-

слеантички уметнички покрет. Његово трајање и његов опсег у Котору на

његовом уметничком подручју говори да су се у граду морале образовати од-

говарајуће мајсторске занатско-уметничке радионице.

О Котору је казано неколико речи више јер о другим приморским градо-

вима, Дубровнику, Будви, Бару, Улцињу, има неупоредиво мање података.

Црквена средишта која нас занимају, храмови и баптистеријуми, имали

су већу важност ако су настајали у градовима. Тако треба ценити град у Мар-

тинићима, Лонтодоклу Константина Порфирогенита. Остаци града су откри-

вени пре двадесетак година, у близини Даниловграда. У њему је највреднија

грађевина базилика арханђела Михаила која се може реконструисати у бит-

ним елементима, на основу очуваних података. Тробродна је грађевина, са

нартексом на западној страни. У типолошком смислу би се могла прикључи-

ти тробродним базиликама. У суштини је без правих паралела. Бочна одеље-

ња, бочни бродови одвојени су од средњег брода пуним зидовима. Сваки од

три дела, или три брода, има свој олтарски простор, са полукружном апси-

дом на источној страни. Иако цркве у ужем смислу, сва три дела су прилаго-

ђена култним обредима, али се међусобно разликују по основној намени.

Средњи брод је црква, у простору развијене намене. На источној страни је

олтарски простор опремљен као код великих цркава. Изнад олтарске мензе је

стајао циборијум, дуж зида апсиде синтронон, са епископским престолом у

средини. Олтарски простор је био одвојен од наоса преградом пс систему ве-

ликих римских раносредњовековних базилика. Испред средине олтарске пре-

граде налазио се хорски простор, а испред њега амвон. Особеност описаног

олтарског простора јесу две бочне апсидалне нише. Порекло тако замишље-

ног олтарског простора могло је да буде само у византијској архитектури. Ју-

жни брод грађевине има такође простор цркве, али у сажетом облику. У ње-

му је у засебну целину издвојен олтарски простор, са својом апсидом, у којој

је стајала олтарска трпеза, и преградом, која га је одвајала од наоса. Из нар-

текса се улазило у средњи брод, што значи цркву, и јужни брод, који бисмо

по сажетом програму могли назвати параклисом.

Простор за себе био је северни брод. Био је спојен уским пролазом са

средњим бродом, са црквом. Главни улаз у његов простор је изграђен у за-

падном делу северног зида, што значи да се једино северном броду прилази-

ло непосредно, из спољног простора. Непосредан улаз у издвојен простор и

писцина испред олтара говоре да је северни брод представљао баптистери-

јум. Испред олтарске преграде је вероватно стајало постројење намењено кр-

штавању, крстионица у ужем смислу речи. Приликом откривања остатака ба
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зилике нису нађени остаци таквог постројења, али је извесно да је простор

северног брода био намењен крштавању.

Базилика у Мартинићима се датује у рани средњи век, и то у другу по-

ловину IX века.3

Црква Св. Петра и Павла, или Петрова црква у Расу одавно привлачи

пажњу са више разлога. У средишњој је српској области, настала пре великог

раздобља српске архитектуре, које почиње са владом Стефана Немање. Била

је важно духовно средиште, за које су везани значајни историјски догађаји.

Дуготрајна истраживања, праћена одговарајућим извештајима и коментарима,

пружила су о Петровој цркви много података. Остале су недоумице, тачније

речено контроверзе, о пореклу основне замисли грађевине и времену њене нај-

старије фазе. На основу укупних истраживања за поуздано се може сматрати

следеће.4 У другој половини IX века црква постоји, активна је. Седиште је

епископије. У том погледу се прихвата казивање Попа Дукљанина.5 Грађевина

из тог времена делимично се очувала. У нешто позније време се датује најста-

рији очувани слој фресака.6 Према постојећем стању и оствареним истражива-

њима, Ј. Нешковић је представио историју грађевине. У том оквиру је од по-

себног значаја његова студијска реконструкција цркве из времена општег по-

крштавања српског становништва. На грађевини се разазнају две основне фа-

зе и промене које су настајале као плод познијих оправки цркве.7

Црква Св. Петра је грађевина централне основе. У пројекцији основе

спољни руб грађевине обележава круг, коме је на источној страни додан по-

лукруг олтарске апсиде. По структури простора црква је тетраконхос, исцр-

тан помоћу четири дубока пиластра усмерена ка средини круга. На пиластри-

ма је образована кружна основа куполе. Четири конхе су прекривене прила-

гођеним полукалотама. Источна полукалота је издужена стога што прекрива

олтарску апсиду. Према студијској реконструкцији дуж западне, северне и

јужне стране цркве саграђен је простор у виду обимног ходника. Средњи,

поткуполни простор цркве је уоквирен галеријом на спрату, постављеном из-

над северне, западне и јужне конхе.

Основним, доњим делом зидова обележена је структура грађевине, која

се није изменила обновом. Разлика између првобитне и обновљене грађевине

је у архитектонским облицима. Првобитна грађевина је заснована зналачки,

коректно у геометријском смислу. Мање вешто, у занатском смислу, изгра-

3 В. В. Кораћ, Мартинићи. Срсдњовековна транспозиција концепције античког града, ЗРВИ 36

(1997) 163-172. Тада предложено датовање, у XI век, померено је на основу нових истраживања.

4 Исцрпан увид у објављене радове о Св. Петру припремила је С. Поповић, Преиспитива-

ње цркве Св. Петра у Расу. Под тим насловом је припремљен за штампу рад саопштен на на-

учном скупу САНУ одржаном септембра 1996. под насловом „Стефан Немања, св. Симеон Ми-

роточиви, историја и предање".

5 Историја српског иарода, књига 1, Београд 1981, 166-167 (С. Ћирковић), коментар у

нап. 20. О епископији в. Историја српског народа I, 315 (Д. Богдановић).

6 В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 25-26.

7 Ј. Нешковић, Петрова црква код Новог Пазара, Зборник Архитектонског факултета

Универзитета у Београду VI, св. 5 (1960-1961) 3-33. Видети посебно сл. 4.
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ђен је горњи део, који је плод обнове. Уз велике тешкоће је саграђена кружна

основа куполе. Углови у поткуполној конструкцији су премошћени кон-

струкцијама које личе на тромпе. Може се закључити да цркву обнављају

градитељи којима грађење куполе није било блиско.

На венцима у цркви опажен је рељефни украс близак раносредњовеков-

ном украсу којим је обележена архитектура у Приморју. Ј. Нешковић поми-

ње као паралелу за првобитну цркву Св. Петра познату цркву у Коњуху. Пр-

вобитна грађевича у Расу је такође вероватно била саграђена као мартири-

јум.8 Нису познатм ни година обнове цркве Св. Петра, ни ктитор, ни његова

намера. Политичке околности говоре да се обнова догодила у време општег

покрштавања становништва, у другој половини IX века. Познија збивања у

цркви Св. Петра сведоче о важности храма у црквеној и политичкој историји

Србије. Стога се може закључити да је општи покрет покрштавања био непо-

средан разлог за изградњу цркве. Вероватно је извесно сазнање о традицији

култног места било у основи одлуке да се наместо изградње новог храма об-

нове затечени остаци старе цркве.

Остаци крстионице у храму Св. Петра говоре да је крштавање било јед-

на од важних намена храма.9

Храмови који служе у означеном времену не могу се у типолошком

смислу груписати у целину. Которска катедрална црква је карактеристична

рановизантијска базилика. Веома много је познатих споменика који се могу

поменути као паралела которској цркви Св. Марије. Црква у Мартинићима

се условно може назвати базиликом, тробродна је са нартексом на западној

страни. У суштини је сложеног програма простора, као целина без правих

паралела. Св. Петар у Расу и Ошље, две грађевине средишње основе, разли-

кују се у структури. Сасвим извесно је да су по замислима целина и простора

различитог порекла. Заједнички им је само део намене: покрштавање, посеб-

но обележено простором и постројењем за крштавање одраслих. У Котору и

Мартинићима баптистеријуми су посебне просторије, у Св. Петру у Расу кр-

стионица је стајала у средини наоса, у Ошљу вероватно на сличном месту. У

сва четири храма се наставља ранохришћански начин уграђивања крстиони-

це у храм, очигледно из посебних разлога. Стекли су тиме посебну важност

као духовна средишта.

Мартиријум и баптистеријум на симболичан начин обележавају хри-

шћанство као нову религију у античком свету. Култ мученика који су страда-

ли за ново схватање света и приступање новој религији у облику нарочитог

чина два су вида исказивања хришћанства од најранијих дана. И најдубље

поштовање за мученике као првоборце нове вере и крштење као прихватање

нове религије стичу посебно место и просторне оквире намењене одговарају-

8 Исто, 22-24. За Кон>ух видети С. Радојчић, Црква у Коњуху, ЗРВИ I (1952) 148-167 (=

Одабрани чланци и студије, Београд 1982, 25-42).

9 За крстионицу видети Ј. Нешковић и Р. Николић, Петрова црква код Новог Пазара, Бео-

град 1987, 31. Према усменом саопштењу Ј. Нешковића, базен крстионице је накнадно сагра-

ђен, што потврђује претпоставку да је крстионица уграђена у обновљени храм.
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Првобитна катедрална црква у Котору, основа

ћим обредима. Изграђују се архитектонска дела за која се везују појмови

мартиријума и баптистеријума. Настали из два посебна чина нове вере, по-

стају део архитектонских грађевина новог, хришћанског култа.

У раној хришћанској архитектури, као самосталне грађевине могу да

буду сличних концепција. Јединственог су и концентрисаног простора. Нај-

чешће грађевина има једну просторију, а може да буде и више просторија.

Обред у баптистеријуму подразумева приступање катихумени, егзорци-

зам, крштење водом — имерзијом, аблацијом или асперзијом — и миропома
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зање.10 Особа која је приступила крштењу треба да је окренута према олтару,

било да је олтар изграђен у баптистеријуму било да је реч о олтару храма.

Баптистеријуми који су уграђени у храм могу да имају различит

положај: поред апсиде, дуж бочних бродова, уз нартекс, иза апсиде, у

опозицији са храмом, у истој осовини, у дембулаторијуму.11

Баптистеријуми су грађени уз епископске цркве. Међутим, познати при-

мери говоре да то правило није свуда доследно остваривано.12 Самостални

10 СГ. Р. ТезИт, Агсћео1ое1а спбИапа, ЕаЧриеИа 1980, 619-620.

11 СГ. А. Кка1ска1пап, Опј>те е1 гуро1о§1е Је5 оар1Ј51еге5 ра1еосћге1Јеп5, МИћоихе 1982,

14-45.

12 СГ. И. I. РаИаз, &\е ВарП51епеп ипо" Јаз К1гсћеп§ећаис1е 1т аНсћтШсћеп Опесћеп1апа\

Ре515сћпП Шг К1аиз \Уе55е1 гит 70. ОећиП51ае, Мипсћеп 1988, 215-230.
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Св. Петар и Павле у Расу, основа и подужни пресек

баптистеријуми су грађени на различитим основама али увек геометријски

правилне и симетричне слике. Из шестоугаоника или осмоугаоника констру-

исане су зракасте основе. При томе су унутрашње нише споља добијале тро-

угаони испад. Геометријски гледано, такво је решење остваривано преклапа-

њем два једнакострана троугла или два квадрата. Познати су, затим, бапти-

стеријуми чија основа има облик правилног шестоугаоника, осмоугаоника

или дванаестоугаоника. Вишестрани баптистеријуми су могли да имају осно-

ву у виду поликонхоса. Конструисани су тако што је унутрашњу линију чи-

нио круг на који су се низале конхе у симетричном ритму.

Ранохришћански баптистеријуми су били предмет истрајне пажње ис-

траживача старе архитектуре. Разумљиво је што су се посебно имала у виду
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Ошље, основа

архитектонска постројења за покрштавање у најстаријим хришћанским обла-

стима, Палестини и Сирији. Уследила су проучавања баптистеријума на дру-

гим медитеранским подручјима која се укључују у хришћански свет.13 Изо-

стало је право проучавање крстионица или делова простора и постројења на-

мењених крштењу у храмовима у такозваним тамним временима у византиј-

ском свету. Крстионицама су називане камене посуде за чување освећене во-

де. Посебна је пажња поклањана агиазмама и фијалама, које представљају

украсне павиљоне. Под балдахинима су камене посуде за освећену воду. У

суштини је у архитектури осетно померено значење крстионице од ранохри-

шћанског баптистеријума до свечаног освећења и чувања освећене воде у

храмовима.14

13 А. КНа:сНа1пап, 1.е$ ђар11$1еге$ ра1сосћге(1еп$, Рап$ 1962, даје потпун преглед баптисте-

ријума на широком подручју. М. Р. Сах1е1ЈгапсМ, ВаШ$(ша, т(огпо ај рш пои ђа((1$(еп де1Гоп-

еМе, Когла 1980, пише о баптистеријумима у источним областима хришћанског света.

14 Познате су фијале у светогорским манастирима. В. А. Орландос, Моуаотприхкг! арх1-

тектоУ1кг|, Атина 1958, 110-114.
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Ротонда у Преславу, основа

Изградња баптистеријума у базилици у Мартинићима по замисли која је

позната у ранохришћанској архитектури представља враћање класичним

баптистеријумима из времена опште христијанизације. Основни подстицај за

такав поступак ктитора била је општа христијанизација становништва. Тиме

се базилика саграђена крајем IX века прикључује решењу које се очувало у

которској катедрали. Црква Св. Петра у Расу добија баптистеријум у старом,

затеченом архитектонском организму. Претпостављена крстионица у храму

у Ошљу остварена је на особен начин. Поликонхална грађевина настаје по

програму одређене рановизантијске грађевине сличног плана. На такав за-

кључак упућују нова сазнања о познатој ротонди у Преславу.15

15 С. Бонджиев, Архитектурата на крљглата цт>рква в Преслав, Изследованим ВЂрху архи-

тектурата на бЂлгарското средновековие, Софиа 1982, 7-130. У опсежној студији о ротонди
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Осмолист, концепција по којој је саграђена постојећа грађевина, у типоло-

шком смислу има више познатих паралела. Потребно је, међутим, потражити

прави разлог за избор оствареног решења. Ни у ком случају се замисао остваре-

на у Ошљу не може разумети без учешћа водећег друштвеног слоја земље.

У конструктивном смислу грађевина је веома добро изведена; геометриј-

ски — такође. По томе се може закључити да су планови за изградњу стручно

и добро направљени. Изгледа да се приликом изградње храма користила одре-

ђена мера за утврђивање основног распореда простора и структуре. Та мера,

извесна врста модула, износи нешто мање од два метра. Треба истаћи и зида-

ње. Добро су изведене хоризонталне и вертикалне равни и ивице.

Простор грађевине чине основни део, у осмолисту, црква у ужем смислу

речи, и одељење, предворје, на западној страни.

У предворју, у његовом источном делу, у источном отвору јужне стране

још стоји камен који је служио као праг. Од њега према западу зазидан је

отвор који је ишао укосо навише. Очигледно је да је ту било степениште. Ни-

је јасно како су степенице даље ишле. Наиме, изнад западног поља предворја

је шупљина, што упућује на закључак да је степениште водило на спрат из-

над предворја. Реконструкција ротонде у Ошљу могућа је у студијском сми-

слу. Довољно је података да би се могли замислити битни делови њеног про-

стора и структуре.

Важан је положај цркве, којаје подигнута на заравњеном терену непра-

вилног облика. Раван иде према северној страни приближно у дужини од 100

т, према југу нешто мање, где је терен мање раван, док према западу, према

брегу Шумет, иде више од 100 т. Укупна површина равни је око 2 хектара.

На северном платоу је локва, нека врста извора. Не види се да ли је на равни

где је црква било других грађевина. Камених темеља нема или су се загубили

у међама. За сада остаје нејасно питање града Ошља, његовог положаја, дру-

гим речима грађевина уз које је саграђена ротонда. У ширем пејзажу Ошље

има положај који је био апсолутно погодан за трајно насеље; према западу и

према истоку пружа се, уз мање прекиде, које чине брдски превоји, низ

сличних поља. Ка северозападу земљиште тако иде до Метковића. а према

југу до Стона. Дакле, Ошље је било средиште области која је економски и ге-

С. Бојаиијев даје исцрпан преглед претходних написа о грађсвини. Затим, користећи налазе

остварене откопавањем остатака грађсвине 1978. године, саопштава своје, ново тумачење ро-

тонде. Најстарији део је ротонда у ужем смислу речи. Њу јс саградио кнез Борис око 872. после

дефинитивног прикључења бугарске цркве православљу. Кратко време каснијс ротонда је разо-

рена од стране Владимира Расате, који се вратио паганизму. Његов брат Симеон, после тријум-

фа хришћанства, обновио је грађевину и додао, на њеној западној страни, нартекс. Касније је

уз цркву изграђен простран атријум, а после тога звоник. По тумачењу Бојаџијсва, ротонда је

саграђена као владарска крстионица. Једнопросторна зграда са куполом, богато украшена. тре-

бало је да изрази величину и достојанство новопокрштсног бугарског народа и његовог влада-

ра. Ротонда је на средини имала крстионицу, о чему сведочс материјални остаци, округли ка-

мени суд и цеви за одвод воде.

Изузстно значајан споменик за средњовековну архитсктуру и уметност у Бугарској и бал-

канским земљама у целини, ротонда у Преславу је, по тумачењу С. Бојаџијсва, саграђена као

део програма вслике акцнје покрштавања.
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ографски могла опстојати као целина. Географски је претходило граду Сто-

ну. Главна грађевина је била црква изван тврђаве попут ротонде у Преславу.

Да је била намењена ширим акцијама, не само потребама двора уз који је на-

стала, говори околност што није саграђена у тврђави, судећи бар по ономе

што се данас може закључити. У том погледу јасно је да ваља видети парале-

лу, још једном, са црквом у Преславу. Друга сличност са црквом у Преславу

јесте чињеница што је, највероватније, обсма црквеним грађевинама основна

намена било крштење одраслих особа. За цркву у Преславу Бојаџијев је то по-

казао. Постројење за крштење је нађено, а по Бојаџијеву и реконструисано. У

постројењу испод пода он је нашао уређај за одвођење воде после крштавања.

У Ошљу није ни тражено такво постројење, међутим облик грађевине и њена

укупна просторна структура, као и положај у односу према граду који је био

средиште области, упућују на закључак да су разлози за изградњу цркве били

слични разлозима са којих је саграђена ротонда у Преславу.

Тражење сличности са ротондом у Преславу као разлогом за изградњу и

намену храма у Ошљу не подразумева усмереност на исти извор. Репрезента-

тивна и свечана ротонда у Преславу је дело бугарског владара саграђено у

време када се земља усмерава на прихватање нове вере и нове цивилизације.

Узор по коме је она подигнута биће највероватније оно што предлаже С.

Манго, а то је храм Св. Илије подигнут у великој царској палати у време Ва-

силија Првог.16 Скромније решење цркве у Ошљу могло је настати по узору

на исти цариградски узор или неки територијално ближи данас непознат спо-

меник. По геометрији основе лако ће му се наћи паралела у рановизантијској

архитектури. Грађевина централног плана, а то је Ошље, као и ротонда у

Преславу, тешко су могле да буду усмерене на општи култ. За то не би гово-

рили ни облик ни размере простора. По традицији концентрисаног и сажетог

простора су мартиријуми и баптистеријуми. Облик обимног зида типолошки

сврстава грађевину у посебну скупину. Нарочито развијеној концепцији при-

пада поликонхалност плана. Нису нађени прави разлози за грађење конхи по

рубу простора. Вероватно би их открила загубљена сликана декорација. Пра-

ви смисао броја конхи био је предмет пажње истраживача. Не би се рекло да

је број конхи изабиран случајно. Шестоконхалну схему је геометријски лако

разумети.17 Дванаестоконхална грађевина је изашла из шестоконхалне. За

осмоконхалну је налажен симболичан смисао.18

Црква у Ошљу, као и ротонда у Преславу, саграђена је изван утврђеног

средишта зсмље, што упућује на закључак да су на тај начин била отворена

16 С. Мап%о, АгсћИеНига ђјгапипа, Уепегја 1974, 305.

17 Шестоконхалне грађевине у Далмацији су одавно предмет пажње хрватских историча-

ра уметности. Уп. 2. Каратс, РгеЈготашско Јоћа и Оа1тас1Ј1, 5р1и 1997, 172-173, са старијом

литературом. Без правог разлога је занемарена могућност да је узор била крстионица задарске

катедрале. Иако храмови општег култа, највероватније носе одређен симболичан смисао чији

ће извор бити у традицији крштења.

18 Р. Од1^ег, Апике ипа" Спплепгит, Мип51ег/\Уе$1Га1еп 1975; гиг Неп 3, 153-232, бутђо-

Нк с1е8 сћп$(1кћеп ТаиЉаибез. Посебно: 160-187, Ојс бутћоПк с1ег Асћ(гаћ1 т Јеп бсћппеп с1ег

Атћго5Ш5.
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врата широком кругу верника и личностима спремним за крштење. Сва је при-

лика да је слична била намена обновљене цркве Св. Петра у Расу. Базилика у

Мартинићима је саграђена као прави градски храм са обележјима катедрале.

Храмови о којима је било речи у целини откривају један вид монумен-

талне српске архитектуре на њеним почецима. Враћање ранохришћанској

традицији представљало је окретање ка Византији. Треба очекивати да ће бу-

дућа археолошка истраживања пружити нова слична сазнања.

Уо]1в1а\ Когас

51Ж ^АКСгПТЕСТШЕ ОЕ5 СЕЕЕВКЕ5 Е01Л5Е5 БАТАМТ

ВЕ ^ЕРОСјУЕ ОЕ 1,А СОМУЕКбГОИ БЕ5 5ЕКВЕ5

Еез Јоппееб сопсге(еб биг 1а сопуегбтп аеб бегћеб а Героцие Је Гетрегеиг

ћугапНп ВабПе 1ег б'ауегеп( (геб бисстс(еб. Роиг се((е гајбоп Гаи(еиг Је се((е

ешае 1оигпе боп апепНоп зиг 1еб е§Нбеб сотетрогатеб а"е се((е ероцие, ЈоШ 1а

сопб(гисНоп с1епо(е ипе ас1ар(аНоп еп уие с1е ргоседег а ипе сопуешоп тазбјуе

с!е 1а рори1аНоп.

А Ко1ог Гех181епсе а"ипе ргегсиеге са(ћеага1е з'е1еуап1 зиг 1е бПе с1е Гасше1-

1е са(ћеага1е еб( а((еб(ее аи 1Хе бјес1е.

Еа ћазШцие с1е МагНта а е(е еп§ее а 1а тете ероцие. Ее 1Хе 81ес1е а аиз-

81 уи 1а гепоуаНоп ае Ге§Нбе 5ат(5-Р1епе-е(-Раи1 с1е Каб, еп§ее еп (ап( ^ие

таПупит аи У1е 51ес1е. А се §гоире сГе^Нбеб еб( 1С1 асПон1(е 1а Ко1опс1е сГОб1је

^ие Гаи(еиг ае сеие е(иае с!а(е е§а1етеп( Је 1а тете ероцие.

Сћасипе с!е себ е§Нбеб роббесЈе ип ћар(15(еге а((еб(ап( 1еиг гб1е 1троПап(

аапб 1е ргосеббиб §епега1 с!е сћпбНашбаНоп.

Оапб Гапаеппе са(ћеага1е с1е Ко(ог 1е ћарНзсеге зе (гоиуаИ с1апз 1а пеГ бер-

(еп(попа1е, сопГогтетеп( а ипе с1еб зо1иНопб ћ1еп соппиеб с1апз Гагсћ11есШге

ћугапНпе ргесосе. Еа ћазШцие с!е МагНта а е(е еп§ее зе1оп ип рго§гатте зре-

С1а1 б'е(ап( (гааш( ГаГГесНоп с1е 1ои1е 1а пеГ 5ер(еп(попа1е а Геврасе с1е ћарНб(еге.

Е'ас1ар(аНоп, а 1а тете ероцие, с1е Ге§Нбе 5ат(б-Р1епе-е(-Раи1 а Каб а уие 1а

сопб(гисНоп а'ип ћарНб(еге аи сеМге с1и паоб. 5е Гопс1ап( биг 1еб пш§геб (гоиуаП-

1еб агсћео1о§1^иеб 1а сЈезНпаНоп с!е Ге§Нзе сГОбПе е( 1е рго§гатте бит 1огб с1е

боп егесНоп боп( сотрагеб с1апз се( аШс1е ауес 1а ЈевНпаНоп с1е 1а го(опс1е с1е

Ргеб1ау еп Ви1§апе. Рага11е1етеп( Гаи(еиг аоппе с1апб се (гауаП ипе ћгеуе с1е-

бспрНоп с!е се( есНПсе ро1усопцие.

Себ циа(ге е§Нзеб, аијоигсГћш соппиез сотте ауап( е(е еп ГопсНоп дапб 1е

аегтег Негз с1и 1Хе бјеск, оп( е(е ас1ар(ееб е( уга15етћ1аћ1етеп( зићогсшппееб

аих ћебојпб Пеб а 1а сопуегбшп деб бегћеб а ипе ероцие ои 1еб рауб бегћеб гесоп-

па155а1еп( Гаи(оп(е <1е Вугапсе.
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МАРИЦА ШУПУТ

ВАРИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРА И ОБЛИКА У АРХИТЕКТУРИ

КРИТА СРЕДЊОВИЗАНТИЈСКОГ РАЗДОБЉА (961-1204)

Разматрају се особености архитектуре критских цркава које представљају је-

дан вид транспозиције токова средњовизантијске архитектуре; указује се на могуће

путеве преношења и једноставнијих и сложенијих куполних рсшења у јужну Ита-

лију и у градове на источној обали Јадрана.

Крит, велико острво повољних природних својстава, на југоисточном

рубу Егејског мора, одувек је био изузетно значајан по својој култури. О то-

ме најбоље сведочи његова добро позната културна стратиграфија. Наглаше-

но уочљив печат историји острва изградила су археолошка открића прастаре

минојске цивилизације. Крит није изостао ни из познијих културних слојева

особених за егејско подручје. Обележавали су их споменици, очувани у већој

или мањој мери.1 Вишевековни живот острва у кругу византијске цивилиза-

ције оставио је, такође, многобројна обележја на целом острву.2 Када је реч о

раном раздобљу, тешко је и замислити иједан преглед византијске архи-

тектуре у којем се не би нашла монументална гортинска црква апостола

Тита, заштитника острва. На основу сачуваних остатака она се реконстру-

ише као репрезентативна базилика са куполом на средини.3 Неупоредиво

мања и знатно мањег значаја, црква Св. арханђела Михаила у насељу Епи-

скопи код Кисамоса, у области Хање, грађевина је јединствене просторне

концепције. Језгро цркве, кружни простор засвођен калотом, ротонда је у

правом значењу речи. Купола, као њен најбитнији део, несумњиво је била

основ за стварање сложене просторне концепције сличне тробродној грађе-

1 Кртгтл. 1атор{а кса 7соХтацо<;, Т. I, уред. Н. М. Панајотакис, Ираклион 1987, 1-337.

2 О. СегоШ, МопитепИ уепеИ пс1Пбо1а ш Сге1а 1-У, УепегЈа 1905-1932; К. СаИаа — К.

Фете! — М. ВогооиАакв, Вугапигтсћеб Кге1а, Мипсћеп 1983; Крт|ХТ|. 1аторш ка1 поХтацбс,,

Т. I, 339-404; О. ТхикагаЊ, Вугапипе Сге(е. Ргот 1ће 51ћ СепШгу 1о 1ће УепеПап Сопцие5(, А1ће-

П5 1988, 303-350.

3 А. Орландос, №огера1 Ере^уаг 'Ау1т Т1тш ттј|; Гортг>ут11;, ЕЕВЕ 3 (1926) 306-328; Л.

Кгашкешег, Еаг1у Сћпвиап апЈ Вугапипе Агсћиесгиге, НагтопЉууогЈт 1986, 255, П§. 214; С.

Мап%о, АгсћиеИига ђјгапипа, Уепегја 1974, 160; В. Кораћ — М. Шупут, Архитектура византиј-

ског света, Београд 1998, 74, 102.
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вини са куполом.4 Градитељска, исто као и сликарска остварења из времена

после обнове византијске власти (961), из доба једнаког духовног и културног

трајања, све до почетка млетачке власти (1204), привлаче посебну пажњу.5

Монументална сакрална архитектура Крита тог раздобља израз је визан-

тијских концепција, и престоничких и такозваних провинцијских извора.6

Храмови, водећа градитељска дела византијске архитектуре, покривају про-

страну површину острва. Граде их заједнице у насељима сразмерно малог

броја становника. Том чињеницом одређене су им и размере. Не стоје у реду

ни великих, ни главних дела византијског градитељства, већ настају у прате-

ћим токовима, откривајући сву сложеност схватања простора и облика у ви-

зантијској архитектури. Задати простор садржи све неопходне елементе. Ње-

му подређена, или прилагођена структура чита се из основе грађевине, а об-

лици, најчешће у скраћеном виду, изграђују се према симболичном смислу

целине.

Нажалост, још увек недовољна проученост критских византијских спо-

меника, одиста многобројних, отежава разрешавање низа занимљивих пита-

ња њихове архитектуре. Могуће је, ипак, на примеру неколико боље позна-

тих цркава, разматрати особености критских транспозиција токова византиј-

ске архитектуре средњег раздобља.

Црква Богородице Антифонитрије у селу Мириокефала, у области Ре-

тимна, једна од најстаријих грађевина насталих после обнове византијске

власти, главна је задужбина монаха Јована Ксеноса, оснивача и ктитора више

манастира и цркава, личности заслужне за преношење престоничких пости-

конокластичких схватања у критску средину, као и за успостављање мона-

шког живота, знатно поремећеног током арабљанске владавине острвом.7 У

4 М. Г. Андријанакис, О чабс, то\) М1хат|Х Архауу^Хои стт|у Ел1околт\ Кшацог), 4 Хицлб-

010 ХАЕ, Атина 1984, 6-7. Према усменом саопштењу М. Г. Андријанакиса који је руководио

археолошким истраживањима црква се датује у VI век.

5 К. СаИаз — К. Ше$$е1 — М. ВогооиЛаШ, ор. сп. (са библиографијом); М. Г. Андријанакис,

1Чеа охо1ХЕ1а ка1 албуек; уш тп,у цутшешкт| техуп ттк; Крт|тт|<; ката тт| В' |3\)^аут1Ут| лер(обо,

Пелрауце^а 2Л" Дгевуотх; КртјтоХоугкох) Еиуебрши, т. 2, Хања 1991, 1 $ц.; Д. Цугаракис, Вл>-

^а\п\а цоуаотгкпа ттк; КртУпц;, вт|оа\)р1оцата 26 (1996) 7-24.

6 Р. I.. Уосо1орои1оз, Тће Ко1е оГ Соп$1ап(шоро1пап АгсћИесШге аиппв 1ће МЈаа1е апа 1ће

1.а\е Вугашше Репоа, ЈОВ 31/2 (1981) 551-573; X. Бурас, 1отор{а ттк; арх1тектоУ1кт|<;. В' тоцо<;,

Атина 1994; В. Кораћ — М. Шупут, нав. дело, 205-206.

7 Личност и градитељска делатност монаха Јована Ксеноса (970-1030) добро су познати

захвал>ујући проучавањима најпре Н. В. Томадакиса, а у новије време М. Андријанакиса који је

објавио више радова о архитектури и о зидном сликарству Ксеносових задужбина; Н. В. Тома-

дакис, О ау10<; 1шаууп<; о Н|5уо<; каг т) Л1авт|кт| аиточ, Крт|Т1ка Хроугка, тбц. 2 (1948) 47-72;

исти, Уцуоураф1ка ка1 ау1оХоу1ка Гшаууог) то\) Ее\о\) ка1 трец у^01 о\)уурафе(<; Каубушу,

ЕЕВ1 тбц. 20 (1950) 314-330; исти, 'О бош<; '1шаууг|<; ка! о1 4у Крг|тт| аакт|та1 о1 ката та<; ла-

раббоек; то!;е\)9еуте<; ш<; <^ша. 'АЗлуа 76 (1977) 343-353; М. Г. Андријанакис, О ауих; 1шауут|<; о

Ерт|Ц1ТТ|<; ка1 л цоут| ГберУ|5то1), Пелрауцеуа то\) Е' Крт|тоХоу1ког) 2г)уебр{о\), тбц. 2, Ираклион

1986, 14-17 (са старијом литературом о Јовану Ксеносу).

Осим цркве у селу Мириокефала која је била католикон ставропигијалног манастира

(М. Борбудакис, у: АрхашХоугкб ДеХтш, Хроу^ка 26 /1971/ 528; 28 /1972/ 604; 29 /1973-1974/

939-940. В. и: Крт|Т1ка Хроугка, 25 /1973/ 489), задужбине су Јована Ксеноса и цркве Богоро
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облицима Богородичине цркве јасно су показани извори замисли целине.

Једнобродна је грађевина са куполом изнад средњег дела. Бочни лукови ко-

ји носе куполу прислоњени су уз подужни полуобличасти свод. Зидови који

на бочним странама затварају поткуполну конструкцију представљени су

као бочни кракови крста. У источним зидовима бочних кракова крста нала-

зе се мале полукружне нише. Спољни облици грађевине говоре о правом

византијском схватању архитектуре. Са потпуном сигурношћу изведени су

полукружна апсида и кружни тамбур куполе на пандантифима, беспрекор-

но изграђеним од опеке. Прозори тамбура симетрично су постављени. У зи-

ду апсиде конструисана је трифора. Украсни лукови на бочним фасадама

откривају унутрашњу структуру грађевине. Несумњиво је да су поменути

облици, својствени архитектури престонице, доспели посредовањем ктито-

ра, Јована Ксеноса. С обзиром на то да је он боравио у Цариграду, што се

зна из његовог тестамента, градитељска пракса престонице свакако му је

била позната.

На другој задужбини Јована Ксеноса, саграђеној такође почетком XI ве-

ка, у Аликијаносу, у области Хање, првобитно посвећеној Богородици Живо-

носном источнику, а данас познатој по имену ктитора као Аји Кир-Јањи, ка-

рактеристични престонички облици још су изразитији.8 Основна замисао

простора цркве је уписани крст са куполом постављеном на четири слободна

ослонца. О престоничкој врсти конструкције сведоче крстасти сводови из-

грађени изнад угаоних простора наоса, изузимајући само југоисточни који је

засвођен полуобличастим сводом.9 Истог су порекла спољни облици грађе-

вине. Изразит пример је апсида, односно њена архитектура. Петострана је, а

стране су јој обележене пиластрима-колонетама; трифору апсиде замењују

полукружно завршени прозори смештени у њене три чеоне стране. Украсни

лукови распоређени у два водоравна низа једно су од својстава комнинске

архитектуре. Бочне фасаде такође на прави начин представљају архитектуру

храма. На фасадама бочних страна, на челу бочних поткуполних лукова, од-

говарајући део зида је избачен у поље за дебљину зидова цркве и уоквирен

украсним луковима. Тиме је у основном облику грађевине наглашена њена

крстообразна замисао. Рекло би се да се укупна замисао грађевине нашла из-

међу базилике са куполом и уписаног крста са куполом. Међутим, обрада

дице у Аликијаносу код Кисамоса, у Киријани код Ретимна и црква Св. Павла на јужној обали

острва, у близини села Сфакија. В. К. СаЧаз — К. ЈУеххе! — М. ВогооиЛаки, ор. сИ, 258-263; М.

Г. Андријанакис, О аугос, 1шауут|<; о Ерт|ц1тт|<; кт т| цоут| тои Гберуетог), нап. 13. на стр. 19 и

нап. 94. на стр. 41, где је и старија литература; К. СаЧаз — К. МеЧез — М. ВогооиАаки, ор. сП.,

256-257; М. Г. Андријанакис, О \а6с, гпс, ау1ас, Вар(3арас, стта Аат^шуа Китацои, 3 Еицлбочо

ХАЕ, Атина 1983, 9-10. О задужбинама Јована Ксеноса в. и: Д. Цугаракис, нав. дело, 11-21.

» А. Орландос, Д-оо рЧх^аут1Уа цут|це{а ттк; б\ткт|<; Крт|тт|<;, АВМЕ, тбц. 8 (1955-1956)

126-205.

9 И друге критске цркве такозваног провинцијског типа уписаног крста са куполом, ши-

роко распрострањене на егејским острвима, имају крстасте сводове над угаоним просторима

наоса. О критским црквама тог типа в. К. Ласитиотакис, Хтаироегбец еууеураццеуо! \ао\ тту;

бгтктј«; Крт|тт|<;, Петсрауцеуа тои 2 Дгевуогк; КртутоХсцксб ХгЈуебрши, тбц. 1, Хања 1968,

344-356; А. Орландос, нав. место.
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бочних поља, у којима су такође изграђени двоструки украсни лукови, упу-

ћује на то да је прави смисао описане архитектуре фасадних површина пред-

стављање структуре храма у идеалном геометријском смислу. Сасвим слична

рашчлањеност бочних фасада остварена је и на нешто млађој цркви Св. Јова-

на у селу Рукани, у области Ираклиона. На грађевинама које треба схватити

као још скромније подухвате, слика унутрашње структуре знатно је једно-

ставнија. Чине је три украсна лука уграђена у спољну површину зида, одно
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сно фасаде. Одговарајући пример је црква Богородице Сервиотисе код Стило-

са у области Хање.10

Једно од својстава средњовизантијске архитектуре Крита, као и гради-

тељства на егејским острвима уопште, јесте коришћење камена као гради-

тељског материјала. Камен је, међутим, ретко обрађиван до геометријски

правилних облика.11 То је рађено само онда када је камен био намењен окви-

рима отвора, а посебно луковима. На цркви Аји Кир-Јањи у Аликијаносу

приметна је употреба опеке, за пиластре-колонете на апсиди, за лукове изнад

прозора и за тестерасте поткровне венце. Као грађевински материјал опека

се појављује упоредо са успоном градитељског стварања. Подстицаји, са њи-

ма и одговарајућа технологија, долазе из средишњих византијских области у

којима се очувала традиција зидања у мешовитом материјалу. Коришћење

камена као основног грађевинског материјала није нестало са појавом опеке.

То се односи и на скромније, руралне, и на веће, репрезентативније грађеви-

не. Пошто је зидање имало искључиво функционалан смисао, покривање фа-

садних површина малтером био је уобичајен поступак. Претежна, скромнија

критска архитектура на тај начин се представља слично грађевинама других

егејских острва. Општу слику чине равне беле површине фасада наоса, полу-

кружна апсида и ваљкасти тамбур куполе. Неретко, описаном облогом од

малтера прекривени су детаљи, па се губила изворна архитектура фасадних

површина.12

Једну варијанту простора и основних облика представљају најмного-

бројније, скромне сеоске једнобродне цркве. Најчешће крајње једноставног

решења, са додацима испред наоса, или без њих, обично засвођене полуо-

бличастим сводовима, међусобно се разликују само у детаљима.13

Једнобродна једнокуполна црква Св. Евтихија код села Хромонастири у

области Ретимна, саграђена крајем X века, једно је од оних остварења која

обележавају знатан ток у средњовизантијској архитектури. Већа је од оста-

лих једнобродних критских цркава са куполом, од којих се разликује и по то-

ме што споља изгледа као тробродна базилика са куполом. Њен унутрашњи

простор је једнобродан, подељен у пет травеја, од којих је средишњи ква-

дратног облика. Изнад њега је конструисана купола кружног тамбура. Струк-

туру грађевине чине полуобличасти сводови и на пиластре ослоњени лукови,

толико дубоки да се могу сматрати сводовима. Грађевина се на источној

страни завршава полукружном апсидом у чијем зиду је бифора.14

10 Уп. А:. Са11аз - К. Кеаае! - М. ВогбоиЈакЈз, ор. сИ., 377-378 8^., 341; 243-244 зц., 198;

В. Кораћ - М. Шупут, нав. дело, сл. 258, 259.

11 ?. I. Уосо1орои1оз, ор. сд*., 569, наводи примере цркава у Фоделе и Рукани у чијим зи-

довима се уочавају и правилно обрађени камени квадери.

12 В. Кораћ — М. Шупут, нав. дело, сл. 263, 264.

13 К. СаИаа - К. Шз5е1 - М. ВогооиЛаШ, ор. ск., 55-57.

14 ИсШи, 268-269; Н. Драндакис, А1 то1хо,ра<р1си тођ Ау1о\> Еитихши Тевтјдут|с„ Крт|Т1-

ка Хроуиса 1 (1956) 215-236.
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Слична је замисао цркве Св. Николе у Киракосељи, у области Хање, ко-

ја се датује у XI век.15 По замисли простора и структуре, има сва својства

једнобродне куполне цркве: један брод у дубини од три поља, куполу изнад

средњег дела и полукружну апсиду на источној страни. Структуру чине од-

говарајући полуобличасти свод по дужини, купола на средини и прислоњени

ојачавајући лукови. Споља, на бочним странама су пиластри у осовинама

унутрашњих пиластара, као додатно ојачање носеће конструкције. Горњи

део цркве је преправљан, али првобитна структура није поремећена.

Представљање критских једнобродних једнокуполних цркава подразу-

мева питање: да ли је и у којем је виду постојао однос између њихове појаве

и других, типолошки сличних остварења у византијској архитектури?

Једнобродна једнокуполна црква је тип грађевине распрострањен првен-

ствено на периферним византијским подручјима, на Атици, Кипру, Криту, у

15 М. Г. Андријанакис, О уоцос, Хсхушу ката тт|у лаХа10Хр10-тлаУ1КТ| гсЕр!обо, Хања 1982,

33 (са старијом литературом).
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јужној Италији и делу источне јадранске обале. Једнобродне једнокуполне

цркве су грађене по потпуном просторном програму, што се јасно види и по

распореду фресака, разуме се — тамо где су се оне очувале. Као тип грађеви-

не настаје упоредо са црквом развијеног уписаног крста са куполом. У том

смислу треба посматрати и структуру једнобродне једнокуполне цркве. По-

менуте критске грађевине, као и кипарске и атичке цркве, имају одговарају-

ћу структуру. Кључни део грађевине, купола, уместо на слободно стојеће

ослонце, поставља се на ослонце прислоњене уз бочне зидове, који су сагра-

ђени као ојачани пиластри. Бочни прислоњени лукови су основ на који нале-

же укупна горња конструкција, што значи — подужни сводови и купола. Јед-

ноставније говорећи, поткуполна структура померена је ка зидовима. Тиме

су, у поређењу са типом цркве уписаног крста са куполом, смањене димензи-

је грађевине и омогућено је лакше конструисање. У познијим грађевинама —

за пример могу послужити цркве рашке архитектуре — јасно се види да пот-

пун програм простора цркве са куполом није ни смањен ни искључен изоста-

вљањем, за средњовизантијску архитектуру карактеристичног, решења у ко-

јем се купола поставља на четири слободна ослонца.

Једнобродна једнокуполна црква у западним областима византијског

света, у јужној Италији и на деловима далматинске обале има особене токо-

ве. На италијанском подручју појам једнобродне цркве са куполом је Сан

Анђело на Рапару.16 На источнојадранској обали водећа дела су структуриса-

на према византијским изворним решењима. Стилски се она веома рано обе-

лежавају елементима ране или прве романике, о чему право сведочанство

пружа добро позната црква Св. Михаила у Стону.17 Особен градитељски и

уметнички феномен је даље преплитање те, изразито византијске, концепци-

је са зрелом романиком, у време јасно подељене Цркве. Уношење једноброд-

не византијске куполне цркве у западне области свакако је дело грчког ста-

новништва у јужној Италији, у време обновљене византијске власти, а и не-

што касније. Градови на источној обали Јадрана, Котор и Дубровник, знатно

краће Задар, под византијском су влашћу, што чини разумљивим трајање ви-

зантијских градитељских и уметничких утицаја. Логично је питање — може

ли се у свему о чему је било речи наћи удео архитектуре Крита? Путеви не-

посредног преношења византијских градитељских концепција из средишњих

области на западна гранична подручја нису познати. Извори су свакако сред-

њогрчко подручје и егејска острва. Крит је међу њима посебно истакнут оби-

љем градитељских остварења, међу којима се, са разлогом, истичу неколике

једнобродне цркве са куполом.

У византијској компоненти архитектуре јужноиталијанског подручја

најистакнутије акценте представља скупина цркава уписаног крста са купо-

лом на четири слободна ослонца. То су Св. Марија Адмирала (Марторана) у

Палерму, Св. Никола Регале у Мазару, Св. Марко у Росану, Св. Петар у

16 А. УепЈИИ, АгсћИеИига а сиро1а ш Риј»иа IV, 14ароН N0011188. VIII, Раас. И-Ш, КароН

1965; В. Кораћ, Између Византије и Запада, Београд 1987, 18-20.

17 И. Стевовић, О првобитном изгледу и времену грађења цркве Св. Михаила у Стону,

ЗРВИ 35 (1996) 175-194, са старијом литературом.



194 Марица Шупут

Отранту, Св. Андрија у Трани.18 Две

су међу њима петокуполне, што се

може објаснити једино као плод по-

себног односа непознатог ктитора

према неком од цариградских узора.

Све су саграђене према истој, геоме-

тријски упрошћеној схеми. У квадрат-

ну основу уграђују се четири слобод-

на ослонца, четири зидана ступца или

стуба, на које се ослања горња кон-

струкција, са куполом на пандантифи-

ма. Спољне облике покривају углав-

ном нерашчлањене површине; равне

на фасадама наоса, кружне на тамбу-

рима купола и полукружне на апсида-

ма. Изузетак је Св. Петар у Отранту

који има развијен систем украсних лу-

кова, доследно одговарајућих унутра-

шњој структури грађевине.19 Беспре-

корне симетрије, у просторном сми-

слу упрошћена варијанта уписаног кр-

ста са куполом, пореклом је са под-

ручја Грчке. Такође се на Криту могу

наћи паралеле, у споменицима на ко-

јима нису приметни цариградски из-

вори. Могуће критско порекло грађе-

вина о којима је реч већ је опажено.20

Многобројна градитељска дела

Крита надомак подручјима која су

повремено или делимично припадала

Византији и њеном културном свету

нису могли остати непримећена. По-

сле великих продора византијске архитектуре, као што су катедрала у Кано-

си и црква Св. Марка у Венецији, у областима које су биле подједнако гра-

ничне за западни као и за византијски уметнички свет, дуго ће трајати пре-

плитање уметничких и градитељских схватања. Могуће је да су баш збивања

на Криту допринела да на југу Италије задуго опстане пракса спајања из-

дужених основа наоса са источним куполним завршецима по византијским

узорима.21

Крит (Хромонастири), црква Св. Евти-

хија, основа (према Н. Драндакису)

18 5. СигИс, Агсћнесгиге, ш: Е. КИгт^ег, Тће МозаЈсб оГ 81. Магу'5 оГ 1ће А(ћшга1 ш Ра1ег-

то, А^азћшДОп 1990, 27-67; А. УепаЧШ, АгсћИеПига ђјгапппа пе1Г1(а1Ја тепшопа1е 1-11, КароН

1967, 852-892; I. 5а/гап, бап Р1е1го а1 01гап1о, Кота 1992, 222-254.

" I. 5а/гап, ор. сН., п%в. 3, 4, 6, 10.

го Љшет, 231.

21 В. Кораћ — М. Шупут, нав. дело, 251.
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Крит је, и поред тога што је ње-

гова византијска историја била огра-

ниченог трајања, имао важно место у

византијској уметности. Културна

слика византијског Крита исцртала се

и на делима монументалне архитек-

туре. Рано раздобље је обележено

знатним споменицима чији су опсег и

природа у области археологије. Сред-

ња епоха, омеђена датумима обнове

византијске власти и доласком мле-

тачке, византијска је у пуном значе-

њу речи. Опште околности нису пру-

жиле прилику за грађење великих

споменика, али је пространо острво

постало тле многих остварења. У

оквирима су средњовизантијске ар-

хитектуре. Сагледана у широким

стваралачким оквирим^, најближа су

градитељским делима других егеј-

ских острва, Пелопонеза, средње

Грчке. Разноврсност, како у концеп-

цијама простора, тако и у основној

структури грађевина, настајала је ма-

хом у скромним мерама. Структура је

прилагођавана решењима одраније

познатим. Простори једноставне пра-

воугаоне основе затварани су каме-

ним зидовима и полуобличастим сво-

довима. Развијене основе су прекри-

ване сложенијом горњом зиданом

конструкцијом, такође сачињеном од основних зиданих сводова. Целине су

добијале брижљиво обрађене облике грађене по начелима праве стс^соме-

трије. Варијације у простору, од најскромнијих сеоских цркава до већих хра-

мова заснованих према водећим делима тадашње византијске архитектуре,

увек су биле стваране зналачки, у занатском смислу. Од најбоље изведених

до скромних грађевина које могу да делују рустично, с обзиром на материјал

и квалитет зидања, целине су засниване на геометријски поузданим пројек-

тима. Битне одреднице намене поштоване су у свим варијацијама простора.

У просторним, структурним варијацијама и у варијацијама облика уочавају

се решења пренета из византијских стваралачких средишта; лако се препо-

знају извори из престонице, а сличности са архитектуром суседних подручја

не чине целину мање занимљивом. У живописним сликама насеља критске

се цркве лако уочавају, или нарочитим обликом, или вертикалом која носи

куполу.

Крит (Киракосеља), црква Св. Николе,

основа
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Познија збивања у градитељству Крита, у временима уопштено назва

ним послевизантијским, под млетачком и под турском влашћу, нису уклони-

ла споменике праве византијске архитектуре.

Мапса 8ири(

ТНЕ УАШАТКЖ ОР 5РАСЕ АШ РОКМб

ПМ ТНЕ АКСН1ТЕСПЈКЕ ОР СКЕТЕ

01ЈКПЧО ТНЕ МШБЕЕ ВУ2АОТПЧЕ РЕК10Б (961-1204)

Оп 1ће ћа818 оГ зеуега1 Гатоиз Вугапхше сћигсћез оп Сге1е, 1ће рарег шз-

сиззез сћагас1епзНс5 оГ теи агсћкесШге, \ућгсћ гергезет ап азрес! оГ те 1гапзро-

зШоп оГ те з1геатб оГ те ВухапНпе есс!еб1абНс агсћпестге т ше пндд1е репод.

Тће б!агНп§ рот1 аге еаг1у топитеШб дотш а б1тр1е 1ауои1 оГ брасе, ћгоад1у да(ед

1о те еж1 оГте 10,ћ ог ше ће&ииишз оГЉе 11* сепШгу, та1 1б, бт§1е-пауе дотед

сћигсћеб бисћ аб те сћшсћ оГ те УтЈт ш МтокерћаП, ог те сћигсћ оГ б1

Еигусћтб т Нготопаз1т, ћот т те ге§тп оГ Ке1ћ1тпо. Сћигсћеб м1ћ а (1оте

апс1 а сгобб-т-бциаге §гоипд р1ап аге а1бо шбсиббед, б1аггт§ Ггот о1дег сћигсћеб

бисћ аб Ау1 Куг-1аш т АНкЈапоз да1т§ Ггот 1ће 11л сепШгу.

Тћа1 рарег ашдубеб те 1ауои1 оГ зрасе, зи-исШге, сопзи-исНоп, Гогтб апд

те таппег оГ ђш1дт§. Н а1бо рот1б го те Сопб1ап1торо111ап оп§т оГ сеНат

Гогтб, зоте е1етеШб оГ битдсШге апд сћигсћ сопз^гисПоп. Тће циезНоп 13 розед

шћетег апу ге1аггоп5 сап ће ез1аћНзћед ћеКуееп Сгеит апд оЉег 1уро1о§1са11у

зппПаг сгеаНопз оГ ВугапНпе агсћкесшге; апд, И 1ће апз\уег 1б робШуе, ш шћа*

аврес! апд т \ућа1 бепзе. Тће рарег а1зо ро^Шз 1о ро551ћ1е гоигеб ћу л^ћјсћ

ВухапНпе агсћИесШпд сопсер1з оГЧће Ае§еап гешоп сои1д ћауе ћееп 1гапбГепед

1о зоиШет Иа1у апд 1ће ге§гоп оп 1ће еаб* соаб1 оГ те АЈпаНсб, ебрес1а11у 1о те

1о\УПб оГ Когог апд Оићгоутк.
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ЈОВАНКА КАЛИЋ

ДВА ЦАРСТВА У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ XII ВЕКА

У византијским изворима XII века (Јован Кинам, Никита Хонијат, ретори) у

више наврата се помињу везе које су српски владари успостављали и одржавали са

земљама ван византијског света. Аутор у овом прилогу разматра те везе и ставља

их у шире оквире односа Византијског и Немачког царства у XII веку. Оба царства

су стварала систем вазалних држава. Рашки владари Урош II, Деса и Стефан Нема-

ња борбу за самосталност водили су у тим оквирима.

Одавно је познато да је комнинска епоха (1081-1180) врло значајно до-

ба у историји српског народа. Много тога се изменило на тлу Царства. По-

четком XII века средиште српске државе се преноси из Зете у Рашку, током

тога века се постепено шири држава рашких великих жупана, српска дина-

стија успоставља и развија односе са државама ван византијског света и те-

жи слободи, једноставно је записао Никита Хонијат.1 Крајем XII века Стефан

Немања је остварио добар део тих тежњи. Његова држава се простирала од

приморских области између река Цетине и Бојане до Поморавља на истоку и

обронака Шар-планине на југу. Царство му је браком Стефана Немањића са

Евдокијом из владајуће династије Анђела и титулом севастократора призна-

ло одговарајуће место у византијској хијерархији држава.2 Нешто касније

(1217) и папство је додељивањем краљевске круне Немањином наследнику

потврдило ново стање у српској држави.

На том дугом путу стварања државе Немањића има, међутим, неистра-

жених целина, нових извора и могућности да се историја XII века свестрани-

је упозна. Почетну грађу пружају, наравно, византијски извори. Јован Кинам

је у своје дело унео једну важну и већ запажену вест. Записао је да су у време

припрема цара Манојла I Комнина за рат на Сицилији Аламани (Немци),

Далмати (Срби) и Пеонци (Угри) постигли сагласност да нападну Ромеје са

запада. Архижупан Срба — казује даље писац — отпочео је борбе (1149) и

цар је одлучио да га казни.3 Тако је почео велики византијско-српски рат у ко-

1 /. А. V. 01е1еп, №се1ае СћошаСае Нк(опа, ВегоНш 1975, 159.

2 Б. Ферјанчић, Севастократори у Византији, ЗРВИ 11 (1968) 168-170.

3 1оашш СЈппапп ЕрЈ1оте гегит ађ 1оаппе е( А1ехт Сотлешз §е81агит, гес. А. Метеке,

Воппае 1836, 101-102. За хронологију догађаја уп. Византијски извори за историју народа Југо-

славије, IV, Београд 1971, 22-23 Џ. Калић).
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ме је Србија током 1 149. и 1 150. године претрпела велике штете. Жупан Урош

II је био принуђен да се покори византијском цару и обнови вазалске односе.4

„Аламани" су у Кинамовом тексту Немци, као и у оном Никите Хонија-

та и других византијских писаца.5 Реч је о Римско-немачком царству, најве-

ћој држави западног света у средњем веку. Готово све рашке жупане Визан-

тија је оптуживала за везе са „Аламанима" (Уроша II, Десу, Немању) и то је

у Цариграду схватано као повод за рат.6 Латински писци, такође, знају за те

везе.7 Све то захтева темељно проучавање односа двају царстава са станови-

шта прилика у српским земљама. Устаљено је схватање да су се њихови ин-

тереси преплитали на разним странама, понајвише у Италији, затим Угарској

и другде. Србија у том склопу није узимана у обзир. Овај прилог посвећен је

тој теми и треба, поред тога, да укаже на неке чињенице из времена владе ра-

шког великог жупана Уроша II. Један изданак рашке династије уводи се у ви-

дике српске историје, иако јој само посредно припада. Реч је о унуци жупана

Уроша I, принцези Софији. Далеко од земље предака, она својом биографи-

јом открива непознате чињенице које се тичу управо те земље.

Старо супарништво Византијског и Западног царства (Франачког, затим

Римско-немачког) стекло је нови садржај учвршћивањем Нормана у јужној

Италији у XII веку. Војвода Апулије и Калабрије Рожер II (1 101-1 154) уједи-

нио је норманске поседе у јужној Италији 1129. године, а следеће године га

је у Палерму краљевском круном крунисао папа Анаклет II (Н30).8 Рожер II

је исте године истакао своје претензије на Јерусалимску краљевину и кнеже-

вину Антиохију, коју су Нормани основали током крсташких ратова, а затим

је ступио на тле Африке. Византији је претила озбиљна опасност. Јачање др-

жаве Нормана, с друге стране, реметило је планове Немачког царства, одавно

усмереног на освајање јужне Италије. Због тога је августа 1 135. године у Мер-

себургу, на двору цара Лотара III, склопљен савез између Византије, Немачке

и Венеције за борбу против норманског владара. Касније су му се прикључили

папа Иноћентије II, Пиза и неки северноиталијански градови.9 У борбама ко-

је је затим водио цар Лотар III у Италији током 1 136-1 137. године Византија

није војно учествовала, али је дипломатски и новцем помагала офанзиву.

Цар Јован II Комнин (1118-1143) дао је предност источној политици своје

земље. До краја живота био је заокупљен ратовањем на тим бојиштима.

4 Ј. Капић, Рашки велики жупан Урош II, ЗРВИ 12 (1970) 24-30; Историја српског наро-

да, СКЗ, I, Београд 1981, 201-204 Џ. Калић).

5 Сшп., 126-127; 212; М1се(ае Сћоша(ае Ш$(опа, 60-63; Константин Манасије: Е. Курц,

Еше два неизданнмх произведенил Константина Манасси, Виз. врем. 12 (1906) 91; Византијски

извори за историју народа Југославије IV, 213 (Б. Ферјанчић).

6 №се(ае Сћоша(ае НЈ5(опа, 159.

7 Ј. КаНс, И'\е Јеи^бсћ-бегћЈбсћеп Вегјећип^еп јт 12. ЈаћгћипаеП, Ми(сПиш>еп ае5 1п5(1(и(5

гиг 05(егге1сћ18сће Се5сћ1сћ(5Гог5сћип§ 99 (1991) 523-526.

8 Р. Сћа/апЉп, Јеап II Сотпепе (1 1 18-1 143) е( Мапие1 1 Сотпепе (1 143-1 180), Рап8 1912,

165; Е. Сазраг, Кој>ег II (1101-1154) иш! аЧе Сгиш1иш> аег погташ5сћ-51сШ5сћеп Мопагсћк,

Оагт5(а<1( 1968, 132 8Ц.

9 Р. Сћа1ап4оп, ор. сј(., 164; Р. 1мтта, Сотпеш е 8(аиГег, I, Кота 1955, 24-26.
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Договорене византијско-немачке односе убрзо су измениле прилике у

самој Немачкој. После смрти цара Лотара III (децембар 1137) уместо веома

утицајног Хенриха Гордог из породице Велфа, војводе Саксоније и Баварске,

зета преминулог владара, за краља је изабран Конрад III Хоенштауфовац

(март 1 138). Тада почиње непомирљиви унутрашњи сукоб двеју великашких

породица. Конрад III је одмах свом супарнику одузео војводство Саксонију,

затим и Баварску (1 138). Ова потоња је почетком 1 139. године додељена по-

лубрату краља Конрада III, аустријском маркгрофу Леополду IV Бабенбер-

шком (уп. генеалогију у прилогу).10 На бојиштима Немачке војвода Хенрих

Горди је до своје изненадне смрти (октобар 1139) успешно бранио поро-

дичне поседе. После његове смрти стање се знатно изменило. Интересе Вел-

фа заступао је отада Хенрихов брат, војвода Велф VI, потоњи савезник Срба

у време великог жупана Уроша II.11 Велф VI је био утицајан у италијанским

поседима Велфа и у једном делу војводства Швапске, док је у Немачкој по-

ложај малолетног сина Хенриха Гордог бранила мајка са савезницима.12 Ови

унутрашњи сукоби дуго су потресали Немачку, одразили су се на политику

краља Конрада III према свим суседима и према Византији.

У таквим околностима краљ Конрад III је најпре настојао да спречи при-

ближавање Велфа источним суседима Немачке. Због блиских сродничких веза

двеју династија, опасност од Пољске у тај мах није претила, а чешки војвода

Собјеслав I (1125-1140) убрзо је обновио вазалске односе са краљем Конра-

дом III. Међутим, Угарска је могла да буде увучена у немачки сукоб на страни

Велфа. Подлогу за такве слутње пружала је чињеница да је угарски краљ Бела

II Слепи (1131-1141) својевремено уживао подршку цара Лотара III, који је

пред крај живота одредио свог зета, војводу Хенриха Гордог Велфа за наслед-

ника престола.13 Био је то довољан разлог да краљ Конрад III Хоенштауфовац

угарском двору понуди преговоре о савезу и сродству. У лето 1 139. године не-

мачки краљ је дао иницијативу за склапање политичког брака између његовог

прворођеног сина и престолонаследника Хенриха и кћери краља Беле II, Со-

фије. Посредничку улогу имао је, како изгледа, и чешки војвода Собјеслав I,

близак сродник краља Беле II и његов осведочени савезник (уп. генеалогију

династије Арпадоваца, у прилогу).14 Тако је Софија, кћи краља Беле II и кра-

10 Р. Каитег, Се$с1исћ(е дег Ноћеп5(аиГеп, I, 1.е1рг1§ 1871, 239-240; К. Натре, Оеи(5сће

К.а15егј>е8сћкћ1е ш дег 2еп дег ЗаИег ипд 8(аиГег, НеЈдеШег§ 1949'°, 126-127; К. ЈогЛап, Неитпсћ

дег \Љч/е, Мипсћеп 1980, 23.

1 1 Ј. Калић, Европа и Срби у XII веку, Глас САНУ 384, Одељење историјских наука, књ.

10, Београд 1998, 100-101.

12 К. ЈогАап, Нешпсћ дег 1-6*е, 26-29; Н. Воосктапп, 3(аиГегге1( ипд $ра(е$ М1((е1а1(ег,

ВегНп 1987, 116-117.

13 IV. ЂегпћагаЧ, Копгад Ш, (. I, \л\\>г\% 1883, 105; Ј. Јазггоу* — IV. Шмег, Оеи(зсће

Се$сћкћ(е 1гп 2еј(а1(ег дег Ноћеп8(аиГеп (1125-1273), I, бПКЦЈа« 1897, 362.

14 СапошсЈ ^УЈббеегадегшб Соп(шиа(к> Совтае, МСН 88 IX, 145; под год. 1139. стоји:

„Еодет (етроге дих 8оћег1аи5 1еуггит $иит, Ве1ат ге^ет Рагтопјае, ГШат 8иат (бортат) ПНо

гер« Тћео(ошсагит Сопгаш (гадећа(. Нае пир(1ае ш Ге5(о Реп(ћесо8(еп се1ећга(ае $ип(". Чешки

војвода Собјеслав I је био ожењен сесгром крал>а Беле II, Аделхаидом; М. Фегтег, Аг Афадок

с$а1ад1 (бг(епе(е, Иаеу-Весбкегек 1892, 288-290. Собјеслав I је својевремено (1129) тадашњем

угарском краљу Стефану II упутио војну помоћ за борбу против Византије: Салошс1 ^ј$8е8га-

деп$15 Соп(шиа(10 Со8шае, МСН 88 IX, 134.
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љице Јелене, Српкиње из династије рашких владара, дакле унука жупана

Уроша I, била предодређена да постане немачка владарка.

Будући супружници су 1139. године били малолетни. У часу склапања

брачног уговора Конрадов син Хенрих је имао 2 године, а Софија, изгледа,

5-6 година.15 ТЛрема обичајима онога времена династички бракови деце су

били врло раширена појава. Многобројни примери у европској историји по-

казују да су се женска деца, после склапања брачног уговора, раније или ка-

сније предавала мужевљевој породици ради васпитавања у новој средини.

Тако су та деца, у ствари, постајала таоци политичких интереса властитих

породица односно држава. И сам краљ Конрад III Хоенштауфовац потицао је

из сличног брака: његова мајка Агнеза, кћи немачког цара Хенриха IV, била

је у детињем узрасту (7 година) предата Фридриху I, војводи Швапске из по-

родице Хоенштауфоваца.16 Међутим, појава је ширих значења. Тзв.

„хоризонтално повезивање" владарских и властеоских породица темељ је по-

литичког обликовања друштвене елите. На тај начин, упоредно, а не само ди-

јахроно проучавање структуре средњовековног племства и ван граница једне

државе пут је да се открију политички циљеви пре но што они постану ви-

дљиви.17 У сваком случају, планирани брак Хенриха и Софије требало је да

буде залога добрих немачко-угарских односа у то време.

У години у којој је краљ Конрад III углавном узмицао на бојиштима пред

снагама свога супарника војводе Хенриха Гордог Велфа (пролеће-лето 1139),

мисија на угарском двору је била веома важна. Ту вест о браку деце забележили

су многи извори. Међу савременим писцима пажњу привлаче посебно два изве-

штаја. Први, нешто краћи, очуван је у поузданом тексту Угш СеоћагсИ е1 зиссез-

зогит, насталом у манастиру Адмонту у Штајерској.18 Други, опширнији, сачу-

ван је у делу Херборда, схоластика у манастиру Св. Михаила у Бамбергу, који

је у облику дијалога написао Житије Отона I, бискупа бамбершког.19

15 Конрадов син Хенрих је рођен 1 137: Апла1е$ Ациепзез, МСН 88 XXIV, 37-38. Уп. К.

Натре, ГЈеиСвсћс Ка1$ег{>е8сћ1сћ(е, 134; Ј. ЈозСгоу/ — IV. Штег, ор. си., I, 391. Година рођења

Софије није забележена, зависи од тумачења извора. У сваком случају, она је верена за Хенри-

ха у детињем узрасту: С. Раи1ег, А тајгуаг петге( (6г(епе(е аг Аградћагј кгга1уок а1а((, I, Виаа-

ре8( 1899, 258; В. Нотап, Се5сћкћ(е ае5 ипцапбсНеп Ми(е1а1(ег5, 1, ВегНп 1940, 383, наводи даје

Софија 1 139. г. имала 5-6 година; Р. Макк, Тће Аграа$ ап<1 (ће Сотпеш, Виааре$( 1989, 35, тако-

ђе наводи 5-6 година. Нејасно је да ли је Софија била старија сестра краља Гезе II (Р. Макк, ор.

сн., 37). IV. Сјехебгескс, Се$сћјсћ(е аег аеи($сћеп Ка1$егге1(, IV, Вгаипзсћу/еј§ 1877, 232, помиње

да је Софија живсла у Немачкој од своје седме године и др.

16 Н. /?|'ел5Г, А{те$, Меп 1985, 12-13, са одговарајућом литературом.

17 С. Оиоу, 8(гис(иге$ ГатШа1е$ аап$ 1е Моуеп А^е оссЈаеп(а1, XIII Сош$ге$ т(. аез бс1епсе$

ћ1$(опцие5, Мобсои 1970; Н. РккСепаи, Нсгкипп ип<1 Веаеигип^ <1ег Ваћепћегбег јт Оепкеп $ра(егеп

ОепегаПопеп, МШеИипееп Је$ 1п$(1(и($ Шг б5(егге1сћ1бсће Се8сћ1сћ($Гог$сћипе 84 (1976) 1-30; К.

(Ј. Јазсћке, г4ог*еп<11§е СеГагиПтеп. Кбшјрппеп Аег баћеггеЈ! а1$ Неггесћегтпеп ипс! Еће&аиеп 1т

КбтЈ5сћ-с1еи(5сћсп Кејсћ ае$ 11. ипс1 ће§1плепс1еп 12. Јаћгћипаег(5, баагћгпскеп 1991, ра88Јт.

18 У1(а ОећћагЈЈ е( 5иссе55отт еЈи5, МОН бб XI, 44.

19 Херборд (умро 1168) дело је писао на основу извора о делатности Отона I, бискупа

Бамберга, али и предања. Издање тог извора: Негћогсћ 01а1о@и5 ае уј(а Ог(ош$ ерјбсор? Ваћеп-

ћегееп$1$, МОН бб XX, 717-720, 1 Рк. ЈајЈе, Мопитеп(а Ватћег8еп$ја, ВегоНпј 1869, 732-738. О

личности Херборда: Ти$си1ит-^ех1соп, Аг(етј$-Уег1а||, Мппсћеп 1982, 326. Бискуп бамбершки
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Упоредна анализа ова два текста показује сагласност у основним пода-

цима. Кћи краља Беле II, Софија, испрошена је за сина немачког владара

Конрада III Хоенштауфовца и са огромном и скупоценом опремом предата

немачком владару.20 Касније се ова „краљица" (ргесИсШ ге§та), како је изво-

ри називају, замонашила у манастиру Адмонту у Штајерској.21 Опширнији

Хербордов текст, међутим, саопштава и друге појединости. Ту се помиње

име прворођеног сина краља Конрада III, Хенриха, Софијиног вереника. На-

води се да је немачки двор тражио предају мале Софије и мираза, што је

краљ Бела II и прихватио. Свечана церемонија заручења обављена је на угар-

ском двору у присуству духовне и световне властеле из Немачке, на празник

Духова, 11. јуна 1139. године. Писацје забележио и наводне родитељске ре-

чи краља Беле II упућене представницима немачког владара.22 Софија је от-

премљена у Немачку и то је неспорни део њеног живота.

О току даљих догађаја расположиви наративни извори се разилазе. Кра-

ћи и поузданији текст, УИа СекћагаЧ е! зиссеззогит, бележи да је Софија упу-

ћена на двор краља Конрада III, али је касније одлучила да се повуче у мана-

стир Адмонт. У томе јој је помогла Лиукарда, грофица Регенсбурга.23 Хер-

бордов опис догађаја, међутим, казује да је Софија одмах по напуштању

Угарске била упућена у манастир Адмонт да би ту остала до удаје за Хенри-

ха.24 Ова слика догађаја једва да би се могла исправити да нису сачувана пи-

сма саме Софије, која је она упутила разним личностима у Немачкој и Угар-

ској. Софија је, уз сва ограничења која су јој била наметнута, оставила до-

вољно трага о својој судбини. Софијина писма, поред тога, омогућују не са-

мо да се употпуне него и провере подаци наративних извора.

Софијина писма су укључена у један пергаментни кодекс (бј§п. рег§.

VII), који је настао у манастиру Адмонту, а обухватао је и друга писма, поред

претежно теолошких списа. Кодекс је дело више писара. Настао је крајем XII

века. Данас се чува у Универзитетској библиотеци Универзитета у Клагенфур-

ту, а микрофилмови у Рукописном одељењу Националне библиотеке у Бечу.25

Отон I (1062-1 139) био је у служби на двору немачког цара Хенриха IV пре но што је изабран

за бискупа. Оставио је за собом писма и један извештај о мисионарској делатности у Помера-

нији. Уп. К. Натрс, ор. ск., 123.

20 Ј. Шсћпег, Се5сћ1сћ1е ае5 ВепеЈИатег-ЗИПев АагпоШ, I, Сгаг 1876, 95, мислио је да Со-

фија није одмах послата у Немачку, него „кад је дошло време за венчање", али свакако за жи-

вота њеног оца, краља Беле II (умро 1 141); В. Нотап, Сезсгисше I, 383, наводи да је Софија по-

слата у Немачку 1 139. године. У литератури се обично помиње време веридбе са Хенрихом, си-

ном краља Конрада III (1 139) и затим замонашење (Р. Макк, ор. сИ., 35; М. \Уеппег, Аг Аграаок

С5а1аај 1бпепе1е, 302-303 и др.).

21 УЈ1а СеоћагЈЈ ег Биссемогшп, МСН 58 XI, 44. О манастиру Адмонту постоји обимна

литература.

22 Негћогај УИа ОИошз, еа. Рћ. ЈајЈе, МопшпеШа Ватћегвегша, ВегоПш 1869, 732-734.

23 УИа Сеоћага* е1 виссевбогат, МСН 88 XI, 44.

24 Негћогш УИа ОПошв, еа. Рћ. ЈајЈе, МопитеШа ВатћегеепвЈа, 734-735.

25 Рукописно одељење Националне библиотеке у Бечу: ММР Ргојесг, МЈкгоШт №.

12.943. У прилогу се налази снимак дела кодекса из манастира Адмонта са текстом Софијиних

писама, №>-51 (Универзитетска библиотека у Клагенфурту, Аустрија).
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Опис рукописа је дао својевремено А. V. Јакзсћ, који је несумњиво заслужан за

откривање, идентификовање и објављивање Софијиних писама.26

Укупно је сачувано пет Софијиних писама и то два која је упутила бра-

ту, краљу Гези II (1 141-1 161), затим једно писмо мајци Јелени (кћи рашког

жупана Уроша I), једно писмо салцбуршком надбискупу Конраду I и бискупу

Гурка Роману I, најзад још једно писмо упућено салцбуршком надбискупу

Конраду I. Манастир Адмонт је припадао подручју салцбуршке надбискупи-

је. Истој тематској целини припада и шесто писмо, које је салцбуршки над-

бискуп Конрад I упутио римско-немачком краљу Конраду III Хоенштауфов-

цу ради заштите интереса монахиње Софије.27

Сами текстови Софијиних писама не носе временске ознаке. Једино

унутрашња анализа садржаја омогућава ближе одређивање времена њиховог

настанка. Пошто се Софија у два маха писмено обратила надбискупу Салц-

бурга Конраду I, веома угледној личности онога времена, поуздано се може

закључити да су писма настала пре 9. априла 1 147. године (датум смрти Кон-

рада I).28 Прво писмо упутила је Софија брату, краљу Гези II пре замонаше-

ња, из Регенсбурга, а остала су састављана у манастиру Адмонту. У том пр-

вом писму брату Софија себе назива „ехи1 е1 реге§ппа", жали се на своју те-

шку судбину коју пореди са вавилонским ропством и то супротставља на-

претку и просперитету свога брата (Прилог I, писмо I).29 Пре пролећа 1146.

године, када је Угарска у сукобу са баварско-аустријском војском успела да

од нападача поврати Пожун (Братиславу), тешко да би могло бити речи о

просперитету угарског краља.30 У том писму је Софија брату најавила наме-

ру да се повуче у угледни бенедиктински манастир Адмонт. Изгледа да су

сва Софијина писма настала током 1146. године.31

Важне податке о свом животу и околностима које су га обликовале от-

крива Софија у писму које је пре 20. августа 1 146. године упутила свом ду-

ховном оцу, надбискупу Конраду I. Ту она моли надбискупа Конрада I да се

он писмено обрати угарском краљу, њеном брату Гези II и племству које ће

се на дан Св. Стефана (20. август) окупити и да им предочи њен положај и

чињеницу да се она повукла у манастир без ичије принуде, уз дозволу рим-

ског краља (Конрад III Хоенштауфовац) и његовог сина, свога вереника

(„сшп НсеШЈа ге§13 Котапогшп Шпцие ешз сш аезропза^а егат"). Она затим

26 А. V. Јакзск, 2иг 1^еоеп$ј;е5сп1сћ1е 8орћЈа'б, М1НеЈ1ип§еп аез 1п5(1Ш15 Шг С>51еггекћ15сће

Сезсћјсћи&гесћипј;, II Егј>апгип§5оапа\ \Меп 1888, 361-362.

27 Писма је објавио А. V. Јакзск, ор. «(., 372-377, а преузео К. Грот, Из истории Угрии и

славлнства в XII веке, Варшава 1880, Приложенил Х1ЛП-1Л1. Софијино писмо мајци Јелени об-

јавио је М. \УеПпег, Аг Аграаок С5а1аа1 1бг1епе1е, 300-301.

28 Салцбуршки надбискуп Конрад I, син грофа Волфрама од Абенсберга (рођен око 1075)

био је близак сродник породице грофова од Регенсбурга. Видно је допринео развоју и угледу

манастира Адмонт: Ј. Шскпег, Се5сћ1сћ1е ае5 ВепесН1«тег-811Пе5 АатоШ, I, 1874, 58-62,

98-99. Подаци о н>ему: 1ххјсоп ае5 МЈИе1а11ег5 У/7, Мипсћеп 1991, 1355.

» А. V. Јаксћ, ор. сН., 374-375.

30 С. Раикг, Мај»уаг петге1 1бПепс1е, I, 258; Р. Макк, Тћс Аградв, 37, мисли да сс Софија

замонашила „око 1145-1146. године".

31 А. V. ЈакзсН, ор. «(., 372-377.
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моли да се њен брат сагласи са њеном одлуком и поштује манастир у коме је

нашла уточиште. Најзад, Софија се у писму обраћа надбискупу Салцбурга са

молбом да се код римско-немачког краља Конрада III заложи да јој се врати

део отете имовине коју је са собом донела у Немачку, а коју је, како наводи,

добрим делом задржао гроф Регенсбурга.32

Салцбуршки надбискуп је узео у заштиту Софију. Он се (1146) писмом

обратио краљу Конраду са захтевом да јој се врати део личне опреме,33 чиме

је, у ствари, потврдио тачност њеног исказа.

У Угарској се сумњало у добровољност Софијине одлуке о замонаше-

њу. На то упућују већ њене речи да је у Немачкој живела као у ропству и да

се тог ропства ослободила тек у манастиру. Истицање сагласности краља

Конрада III да се она замонаши открива главног виновника њеног страдања,

што она на једном месту изричито и наводи (Софијин вереник, Хенрих, био

је 1 146. године малолетан, имао је само 9 година).

Вредност Софијиних писама је и у томе што она потврђују податке о ње-

ној судбини, садржане у Хербордовој биографији Отона, бискупа Бамберга.

Тај текст Отоновог биографа неки научници су примали са резервом.34 Сада је

јасно да је он у основи тачан. Хербордов текст помиње упорна посланства која

је угарски двор упућивао са захтевом да се Софија врати у земљу.35 Она у пи-

сму брату Гези II у јесен 1146. године и затим у писму мајци Јелени, прибли-

жно у исто време, са захвалношћу помиње њихова посланства.36

Необично опширан Хербордов текст пружа и неке друге појединости.

Ту је записано да је краљ Геза II, пошто је уговорени брак његове сестре про-

пао, намеравао и силом да је изведе из манастира. На угарском двору је нај-

зад превагнуло уверење — казује исти извор — да због тога не треба изазива-

ти рат са Немачком. Одлучено је да краљ Геза II у манастир Адмонт упути

„сшсет ипит, ујгит ГоПет, сојтагит зиит е1 ата!огет §1опае зиае е1 сит Шо

тНШат та§пат".37 Једини Дих, краљев сродник и врло утицајан човек на

двору, био је тада ујак краља Гезе II, Србин, син рашког жупана, Уроша I и

брат краљице Јелене, Белош.38 Белош је од 1 145. године носио и титулу пала-

32 А. у. Јакзсћ, ор. сп., 375-376. О породици грофова Регенсбурга уп. М. Мауег, Се$сћ1-

сћ(е аег СгаГеп уоп КеЈепзђигЈ, Мппсћеп 1883. Софијин саврсменик био је гроф Хенрих III

(1 143-1 174), сродник краља Конрада III Хоенштауфовца и породице аустријских маркгрофова:

К. 1*есћпег, И'к ВаћепћегЈ>ег. Магк§гаГеп ипЈ Негго§е уоп Об(егге1сћ 976-1246, Меп-КсИп-Огаг

1976, 184, 367.

» А. V. Јак$сћ, ор. сн., 376-377.

34 И'. аезекгесћ!, Себсћкћ(е а"ег аеШхсћеп Кајбеггек, IV, 204, 232, 393; А. V. Јакасћ, ор.

сн., 362.

» Негћогш Уј(а Окошз, еа. Рћ. ЈајЈе, 735-737.

3« А. V. Јакхсћ, ор. с«., 372-373.

37 Негћогај УЦа Омошз, 735.

38 Ве1и« аих се јавља у повељи краља Гезе II 1 142. године: С. Рејег, Соаех (1Јр1ота(1си8 ес-

сЈезшзгкш ас стПз II, Виаае 1829, 117-118; тнтула сшх-а додељивана је члановима владајуће

династије односно најближим сродницима: С. СубгЈЈу, А аикаШб, Згагааок 92 (1958) 47; Шет,

ОЈе Калг1е1еп аег Агра<1еп-Оика1е. 1,апае&ћеггНсће Капг1еЈеп 1т 5ра1т11(е1а1(ег, Мипсћепег

Веј(га@е гиг Ме(1|ауЈ8(1к ип<1 Кешшвбапсе-Рогзсттј; 35, Мппсћеп 1984, 325-335.
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тина (ра1аИпих сотез), највишу у дворској хијерархији онога времена.39 По

овлашћењима и стварном положају, он је био најмоћнији човек у земљи, вас-

питач и бранилац интереса краља Гезе II, који је 1 146. године имао тек 16 го-

дина.40 И ту Хербордов текст одговара историјским чињеницама.

Белош је обавио мисију која му је била поверена. Он је на челу угарског

посланства стигао пред манастир Адмонт у долини реке Енс у Штајерској

претећи да ће употребити силу не би ли Софију нагнао да се врати у земљу.

После мучних преговора, саопштава Херборд, опат манастира, Готфрид, са-

гласио се да сама Софија пред угарским посланством изрази своју вољу. Пи-

сац је готово драматично описао сцену у којој је Софија пред окупљеним мо-

нахињама и монасима и пред угарским посланицима објавила своју одлуку

да се посвети Богу и монашком животу.41 Посланици су се после тога пову-

кли и богато даривали манастир. Софија је умрла у манастиру Адмонт 15.

септембра 1150. године.42 Уживала је, како бележе извори, велики углед. У

једном тексту је означена као „света Софија" (ћеа!а борћја).43

Остаје да се разјасне политичке прилике ове људске драме. Животни

пут Софијин, иако кратак (умрла је са мање од 20 година), речито је сведо-

чанство о измењеним међународним односима између 1 139 (датум склапања

брака) и 1 146. године (време коначног раскида). То нас води, пре свега, од-

носима између Византијског и Римско-немачког царства посебно у доба цара

Манојла I Комнина. Као и раније, ти односи су се одвијали између искључи-

вости коју је обликовало схватање о само једном могућем царству, односно

стварности која је „оба Рима" упућивала на договоре и сарадњу. Антинор-

манска политика била им је средином XII века заједничка. За нашу тему је од

интереса година 1145.

Те године је цар Манојло I, пошто су пропали преговори са норманским

владарем, одлучио да обнови савез са краљем Конрадом III Хоенштауфов-

цем.44 На преговоре у Немачкој упућен је 1 145. године посланик Нићифор.

Основни садржај његове мисије утврдив је захваљујући писму које је, као од-

говор на мисију, упутио краљ Конрад III Хоенштауфовац византијском цару

Манојлу. Текст писма је уклопљен у дело Отона Фрајзиншког Сезш Рп&епсГ

I. 1трега1оп5.*5

39 Ве1и5 ра1аипи5 сотев: С. Рејег, СоЈех алр1отаПси$ II, 124; С. 1Уепге1, Соаех Оф1отаи-

сиз Аграшапи5 СоШ. I, Ре$1 1860, 57; С. СубгЈЈу, Аграолсоп ок1еуе1ек (1001-1196), Виаарев! 1997,

57-58 (1146. г.) 61 (1152).

*° Ј. Калић, Жупан Белош, ЗРВИ 36 (1997) 64-67.

"| НегћогоЧ УИа ОПотв, 736-737.

42 №сго1о@1а АатиМегша, ео". Н. Рег, 5спр1оге$ гегит Аивгпасагит, II, 1лр$1а 1725, 207.

Уп. С. Е. Рпезз, ОЈе а!1е$1еп ТосНепђисћег ае$ Вепешкипег$Пп;е$ АатоМ т 5(с1егтагк, Агсћју

Гиг б$1. Се$сћкћ1е 66 (1885) 326; Ј. тсћпег, ор. сИ., II, 196.

« Негђогол УЈ1а Огшт$, 737-738.

44 ОКош$ ер!$сор| Рп$ии>еп$1$ Сћгошса, VII, 28, МСН 58 XX, 263; уп. Р. Сћа1апЈоп, ор.

сн., 259; Р. 1атта, ор. ск., I, 53.

45 ОПот$ е1 Каћемшш Се$1а РпЈепсЈ I. Јтрега1оп$, гес. С. ШаИх, 5спр1оге5 гегит Сегтапј-

сагит т и$ит $сћо!агит, Напоуегае е( ^јр51е 1912, 41-43.
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Византијски посланик је имао деликатну мисију. Он је најпре усмено

изложио захтеве византијског цара, који су изазвали велико незадовољство

краља Конрада III. Три дана су — наводи се у Конрадовом писму — трајале

жестоке расправе. Конрад III је записао да већу срџбу не би могло изазвати

чак ни то да је посланик Нићифор пред њим убио његовог сина Хенриха.46

Тек четвртог дана је византијски посланик наступио са мање непомирљиво-

сти. Међу именованим темама преговора у писму се наводи да је византијски

цар преко посланика тражио 500 коњаника, а немачка страна је инсистирала

да се оствари раније уговорени брак Манојла са сродницом Конрада III, Бер-

том, из породице грофова од Сулцбаха. Посланство је, како изгледа, успе-

шно обавило већи део посла. Краљ Конрад III се сагласио да се савез двеју

држава обнови (Конрад III обећава да ће бити пријатељ царевих пријатеља,

непријатељ царевих непријатеља, итд.), обећао је војну помоћ Византији и

већу од тражене за случај да буде нападнута, затим је обновио захтев да се у

Цариграду изгради црква за потребе немачке колоније у том граду и друго.47

Нажалост, остаје нејасан повод оштром вербалном сукобу Конрада III

са послаником Нићифором. Тумачења су разна.48 Остаје чињеница да је меру

свога гнева краљ изразио тврдњом да га ни убиство сина Хенриха од стране

византијског посланика не би више потресло. На основу расположивог тек-

ста тешко је утврдиво да ли је, поред осталих спорних питања, било речи и о

Хенриху, несуђеном Софијином супругу, односно о немачко-угарским одно-

сима. На другој страни је очигледно да је тек после ове мисије Нићифора у

Немачкој, односно онима које су уследиле, после више година од заручења,

коначно остварен брак цара Манојла са Бертом од Сулцбаха (јануар 1 146).49

Последице споразума су се одмах осетиле. Немачко-угарски односи се

1 146. године из основа мењају. Краљ Конрад је крајем 1 145. године прихватио

претендента на угарски престо, Бориса, сина краља Коломана и омогућио му

да у Немачкој прикупља најамничке одреде. Први напад тих снага на град По-

жун (Братислава) у пролеће 1 146. године није успео. Угарска је убрзо успела

да поврати тврђаву. Међутим, одлучујућа битка између баварско-аустријске

војске, коју је предводио војвода Хенрих II Бабенберг, полубрат краља Конра-

да III, и угарске војске одиграо се 1 1. септембра 1 146. године.50 На том походу

је малолетни краљ Геза II оглашен пунолетним, а пресудну улогу на бојишту

имао је, према сведочењу врло обавештеног савременика, Отона Фрајзин-

шког, ујак краљев, бан Белош.51 Нападачи су претрпели тежак пораз, војвода

Хенрих II се спасао бекством са бојишта недалеко од реке Лајте.52

46 ОИошз Оез1а Рпаепсј I. ппрега1оп8, 41.

47 Опошб Оез1а РпдепсЈ I. 1птрега1опз, 42-43.

48 IV. аезеогесћ!, Сезсћкћ1е аег аешзсћеп Ка15ег2ек, IV, 204-6, сматра да је посланик

Нићифор ускраћивао краљу Конраду III „царске почасти"; Р. СћаШпАоп, ор. ск., 260-261.

49 Берта Сулцбах је стигла у Цариград 1 142. године. Теодор Продром је у н>ену част са-

ставио песму (РС 133, 1360 зц.).

50 Уп. генеалогију породица Хоенштауфен-Бабенберг овде у прилогу.

51 ОИотз Се81а Рпаепа I. нпрега1оп5, 51-53.

52 Љ,а.
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Угарска је у таквим приликама обнављала старе савезничке везе у Евро-

пи, и тражила нове. Нарочито су били вредни савезници у самој Немачкој

односно Византији. Зна се да је угарски краљ материјално помагао борбу

војводе Велфа VI против краља Конрада III Хоенштауфовца, а овај је још од-

раније уживао обилату помоћ норманског краља Рожера II.53 Још 1 146. годи-

не постепено се обликује антивизантијски савез који помиње Јован Кинам

тек уз догађаје из 1 149. године.54

Све те околности су утицале и на прилике у Србији. У Рашкој је 1146.

године на власти био жупан Урош II, син жупана Уроша I и брат угарске кра-

љице Јелене и бана Белоша.55 Његове везе са Немцима које помиње Јован

Кинам56 ишле су свакако преко угарског двора, мада се не могу искључити

ни други путеви споразумевања. На то, поред осталог, указује и чињеница да

су и потоњи рашки владари тражили ослонац у Римско-немачком царству

чак и онда када везе са угарским двором нису биле пресудне. Урошев на-

следник на српском престолу, велики жупан Деса, који је на власт дошао во-

љом византијског цара Манојла I, одмах је „пренебрегавајући власт Ромеја,

упутио посланике Аламанима решивши да отуда себи жену доведе и све што

је противно вољи Ромеја, он је свакојако чинио".57 Ова Кинамова вест откри-

ва да је подстицај за успостављање политичких веза у Немачкој дао сам жу-

пан Деса. Он се није прикључио некој иницијативи, већ ју је сам дао. То је

било довољно да цар Манојло I предузме одлучне мере против њега.58

Прави смисао српске политике према Немачком царству у XII веку још

речитије се разазнаје у време Стефана Немање. Његови претходници су у Ви-

зантији уопштено оптуживани за везе са „Аламанима", он сам их је успоста-

вио са немачким царем. Још за живота цара Манојла I Комнина, дакле до 1 1 80.

године, Немања „тежи слободи", повезује се „с краљем Аламана или се при-

клања Угрима", изричит је Никита Хонијат.59 Тај краљ Аламана је римско-не-

мачки цар Фридрих I Барбароса (1152-1190), најмоћнији владар западног све-

та. За византијске писце Немања је одметник кога цар приморава „да му буде

веран" (Никита Хонијат), човек који жели да приђе другом господару и да зба-

ци „ромејско вођство" (Константин Манасије).60 Немачки писци, опет, речни-

ком својих средина говоре о покушају успостављања вазалских односа. Пово-

дом сусрета Стефана Немање са царем Фридрихом I Барбаросом у Нишу за

време III крсташког рата крајем јула 1189. године, Арнолд, опат из Либека је

записао да Немања „Геск ћоттшт" цару, што је формула типична за успо-

'З Н151опа ШеИогит \Уега8апеп518, МОН 55 XXI, 468.

" Сшп., 101-102.

55 Ј. Калић, Рашки велики жупан Урош II, ЗРВИ 12 (1970) 25-37.

5« Сгап., 101-102.

« Сгап., 212-213.

'8 Сгап., 213-214.

59 №се1ае СћошаШе НЈ81опа, ед. Ј. А. V. Д/е/ел, 159; везе са Немцима помиње и Констан-

тин Манасије: Византијски извори IV, 213.

60 №се(ае Сћоша1ае ШбЈопа, 159.
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стављање вазалских односа на Западу. Исти писац додаје да је владар Србије

затим земљу добио у феуд од немачког цара (шге ћепеПсЈапо).61

Други, знатно поузданији текст тзв. Ансберта има више појединости о

тим догађајима. Немања и његов брат Страцимир, наводи извор, током пре-

говора су најпре цару Фридриху I у Нишу (27. јули 1 189) указали на успехе

које су постигли у борбама против Византије (после 1 182. године). Освојили

су Ниш и целу нишку област, затим подручје до Сердике (Софија) и изрази-

ли спремност да наставе ту борбу и „рго јрза 1егга ... ћоттшт е1 ПаеНикшп

оНегећаШ".62 Дакле, понудили су вазалски однос само за новоосвојене обла-

сти. У Цариграду су са великим неповерењем и крајњом озбиљношћу прати-

ли ток преговора у Нишу, јављао је Дитполд, бискуп пасавски и пратилац не-

мачког цара.63 Фридрих I је прихватио само део српских предлога, образла-

жући то својом намером да не ратује против било ког хришћанског владара

већ против освајача хришћанских светиња у Јерусалиму.64 Касније је увера-

вао византијског цара Исака II Анђела да великом жупану Србије није дао у

ћепеПсшт било коју византијску територију.65

Па ипак, у Нишу су јула 1 1 89. године донете неке важне одлуке. Склопље-

но је пријатељство (аписШа) између немачког цара и српског владара, затим и

споразум (расШт) о склапању брака између Немањиног синовца Тољена и кће-

ри Бертолда IV од Андехса, истарског маркграфа и титуларног херцега Хрват-

ске, Далмације и Мераније.66 Бертолд IV од Андехса био је не само близак са-

радник цара Фридриха I Барбаросе, већ и сродник царске династије.67

Догађаји су, међутим, кренули другим током. И поред свих сукоба који

су избили између крсташке војске Фридриха I Барбаросе и мештана визан-

тијских провинција на путу према Цариграду, два царства су се најзад спора-

зумела да разграниче своје интересе.68 Немачки цар је наставио пут према Је-

русалиму — да у њега никада не стигне (погинуо је у Малој Азији јуна 1 190),

а византијски цар је добио одрешене руке за обнову своје власти у балкан-

ским земљама. Исак II Анђео је убрзо повео борбу против Стефана Немање.

61 АгпоМј 1л1оесеп$ј$ Сћгошса, МСН 88 XXI, 172.

62 Апзкеп, №$(опа с!е ехресПНопе РпаепсЈ јтрегагопв, ео*. А. Сћгоиз!, (ЈиеПеп гиг Сезсгп-

сћ1е дез Кгеиггивеб Кајзег Рпеапсћб I, МСН Зспр(оге5 гегит Сегтатсагит V, ВегоНш 1928, 30;

Историја српског народа I, Београд 1981, 256-7 Џ. Калић).

« МСН 88 XVII, 510.

64 АпзкеП, ор. м(., 30-3 1 .

65 Агикеп, ор. си., 46.

66 Писмо Дитполда, бискупа пасавског, аустријском војводи: МСН 88 XVII, 510.

67 Е. Оеје1е, Севсћкћге с!ег ОгаГеп уоп Апоесћб, 1пп5ћгиск 1877. 169; АткеП, ор. сП., 44;

А.'. Во81, Еигора15сћег Ас!е1 \т 12./13. ЈаћгћипаеП. 0\е 1П1стап'опа1еп УегПесћШп^еп с!е5

ћауепбсћеп Носћас!е15§е5сћ1есћ(е5 Јег Апс!ссћ5-Мегашеп, 2е1(5сћгЈП гиг ћауепвсће СапЈезвевсћЈ-

сћ(с 30 (1967); р. ОррЈ, Оаз ТгеГеп уоп N15 уот ЈиН 1 189 Јп 5еЈпет ћЈ5(оп5сћеп ТЈтгеМ, МигеПип-

ееп с!е5 1п5(1(и(5 Шг 05(егге1сћ15сће Ое5сћ1сћ(5Гог5сћип§ 97 (1989) 440-441; А. Зскпи, Ап-

Јесћб-Мегапјег т Ргапкеп ипс! Јћге Ко11е т Јег еигораЈбсћег РоПик деб МН(е1а!(ег5, 0\е Ап-

с!есћ5-Мегап1ег 1П Ргапкеп. ЕигораЈ5сће5 Риг5(еп(ит јт НосћтЈ((е1а1(ег, М.ип/ 1998, 3-55.

68 Е. ПттеП, Оег с!еи(5сћ-ћугап(1П15сће КопПЈк( уоп ЈиН 1189 ћЈ5 Рећгиаг 1190, В2 12

(1903) 42-77; Шет, Оег Рпес!е ги Аапапоре! (Рећгиаг 1190), В2 11 (1902) 303.
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Битка на Морави је решена у корист царске војске.69 Стефан Немања је део

освојених територија, међу њима и Ниш, морао да препусти победнику.

Балкански одломак односа двају царстава у хронолошким оквирима

овог рада (1 145-1 190) показује да до сада појединачно познати подаци о срп-

ско-немачким односима (Урош II, Деса, Стефан Немања) нису случајност.

Рашки велики жупани су и пре Немање у западном свету упорно тражили са-

везнике у борби за самосталност. Још једном су се потврдила позната свој-

ства дела Јована Кинама и Никите Хонијата, додуше међусобно различита.

Писали су их добро обавештени људи и саопштавали на византијски начин

онога времена, обично у функцији приказивања царске делатности.70 Одмет-

ништво Срба је увод у приказивање делатности цара Манојла I Комнина: ве-

лики цар и мали противник, који се усудио да тражи савезнике у Угарској,

Немачком царству или Венецији. Та шема делом деформише и хронологију,

што, наравно, треба имати на уму.

Посматрани у целини и трајању од више деценија, расположиви подаци

откривају да су се српски владари укључивали у међународну политику у

складу са променама те политике (раскид брака Хенрих-Софија и заоштра-

вање немачко-угарских односа, везе са Велфима и Норманима, итд.). Њима

је та политика била знана. Борбе жупана Уроша II против Византије, до сада

везиване за 1 149. годину, припремане су раније, али тек те године изазивају

поход цара Манојла I Комнина.

Неспорно блиске сродничке везе угарског двора са рашким владарима

нису једини пут којим се Србија приближавала земљама западног света. Од

мноштва веза које су постојале, опет у складу са средњовековним схватањем

живота, до историјских извора најчешће су допирале вести о династичким

везама. Марија, кћи рашког жупана Уроша I је браком са кнезом Конрадом

од Знојма (1 134) ушла у круг највишег немачког племства (породице Бабен-

берг, Вителсбах и друге) и ту имала запажену улогу. Њен син је био непо-

средни вазал немачког цара.71 Немањини посланици су примани на немачком

двору, а он сам је настојао да се мимо Угарске приближи царском дому.

Два царства су, међутим, имала различите интересе на Балкану. Од вре-

мена крсташких ратова и честих ходочасничких путовања (Х1-ХП век) за

Немачку је то било пре свега транзитно подручје према циљевима на Бли-

ском истоку (пут од Регенсбурга преко Угарске, Београда и Ниша до Кон-

стантинопоља и Мале Азије). На другој страни, за Византију су то биле зе-

мље под њеном врховном влашћу и само је од економске и војне снаге Цар-

ства зависило колико дуго ће то стање потрајати. Битка на Тари (1 150) у доба

жупана Уроша II и сукоб на Морави после погибије цара Фридриха I Барба-

росе (1 190) византијски су одговор на политику рашких владара у XII веку.

69 О хронологији битке на Морави 1190. односно 1191. године, уп. Византијски извори

IV, 154, нап. 161; 221 (Б. Ферјанчић); Ј. I. V. /)/егел, МЈке1а8 Сћота1е8. Ег1аи1егшц?,еп ги аеп ЈАе-

аеп ипб ВпеГеп пећз1 етег ВтјггарћЈе, ВсгПп — №\у Уогк 1971, 81-87.

70 Ј. КаЧс, Иео1о81е 1трепа1е е1 Пизимге оев бегћез аи ХПе 5Јес1е, Ас(еб аи XV Соп{>ге8 ш-

1егпа!лопа1 (Гбгиаез ћугапПпеб, IV, Ашепез 1980, 144-152.

71 Ј. Калић, Кнегиња Марија, Зограф 17 (1986) 21-35.
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ПРИЛОГ I

Прво писмо Софије брату краљу Гези II

Регенсбург, пролеће 1 146.

Оогшпо С. Гга(п био 1Јп{;агогит §епиз ге§1 ро(епНбб1то ехи1 Ша е( реге§п-

па 5огог ешз N. ди1с1бб(1тит) сит беппсш §егтат(а(1б аГГесШт. Бит {Нопат

та§пШсепие ге§ш (ш рефепдо, дит ехсеИепиат погшшб (ш, Гга(ег атап(јзз1-

те, а((епдо, 1рза ргозрегПаз гегит Шагит Ш циодат тодо циаб1 ди1се 1еуатеп

тпитегаћШит циаз ас(епиз рефезба бит пнзепагит. Ех цио етт т ех(еггаб

гејпопез деует, <Не ас пос(е рапет доктз сотед1 е( иИга ^иат гејНат рго1ет

десиИ, сопшзш Гашет теат соорегиН. >Јоп етт и1 ге§та ге{Нз ГШо дебропза-

(а, бед пес, и( 1Та дјсат, ^иав1 уШббЈта ргосига(а бит редјбзе^иа. Рготде, ^ша

ехреПа бит ехи1 т ехШо ^иат пнбегаћШб 811, циап(а циаНб^ие 511 ћитапе уНе

гтбепа, циат 1асптаћШб 811 сарНуИаб ВаћПотса, тбрНап(е део десгеуј т ат-

то тео соп(етрпеп(ет те ге§ет (еггебгпз ВаћПоше рго атоге 1ттог(аПб

зрогш Гоги сопб(апПа соп1етрпеге. N6 аи1ет агћПгепз, Гга(ег капзбгте, ођ Ша-

1аб ађ ео тшпаз ад ешз по11е регуешге пирНаз, зсјаз, рго сег(о зааз, ^иод 1р-

бит бо1ит, бед е( (осшб 1егге рппареб атог СћпзН пПћ1 ГесИ сопгетрићПез. Еа

ргор(ег, Гга1ег, циазј ад (иггет Гог(Нид1ш5 сопшјпо ад (е Ше^ие р1е(аНз сопзШ-

ит ћитПНег циего го§апз, и( рго бре е1егпе ге(пћииотз репНопет поп брегпаб

дезо1а(е сопдШотб. Ор(о бапе е( дебјдего Гга(ето 1иГ аихШо ад рогШт топа-

б(егП е( цшеиб пида баИет е( деброПа(а ех ћишб типдј Ги§еге паиГгајпо. Еб(

^шрре топаб(епит Адтшнеббе геуегепНббЈто 5а1григ§епб1 агсћ1ер1зсоро биђ-

дИит т цио геНјпозогит уНогит ас тиНегит тиКПидтет део бетепиит еб-

бе сотреп. Нипс ег§о 1осит рге се(епб поттаНбзгтит (иоцие гејто сопНдиит

део уо1еп(е е( (ш §гаНа зиђуетеп(е сирјо тћаћИаге, ^иаНпиз т(ег део сопуег-

загпез д1§пе ехегпо ге{п ЈггергећепзЉППег тегеаг тПНаге. >Јоуепб аи1ет, Гга(ег

капззјте, поп рег ћоттет пецие аћ ћотте (а1е те сопбШит ассер1ббе бед ћес

цие рег тиИаб (Пм бспрб1 1асптаб, та§пиб Ше сопбПН ап§е1иб согд1б те\ 1Пб1а1-

1аУ1( аипћиб. Оиод б1 јрбо 1Пбрпап1е раПе уо11 те1 сотроз, циап1о1Јиб еГГес!а Ги-

его, поп тјпиб рго 1е циат рго те бте 1п1егт1бб10пе биррПсађо дот1ПО.

{А. V. ЈакзсН, 2иг Ееђепб§ебсћ1сћ1е борћЈа'б, 374-375)

Друго писмо Софије брату краљу Гези II

Адмонт, после 1 1 . септембра

О1опоб1бб1то дотто е1 Гга1п био N. ге§1 Нипогит У1с1опоб1бб1то, N. ци-

опдат §еппапа пипс СћгЈзН е1 јрбшб апсШа деђ(ЈШт) огаНоп1б е1 бегукиНб ођ-

беци1ит. 0иоп1ат рје е1 тЈбепсогд11ег гесогдаШб еб пот1П1б те1, Гга!ег ди1с1бб1-

те, §га1еб е1 §гаНаб ћит1Шег геГего ге§аН тајтЈПсеппе 1ие. Псе1 ешт 1пебН-

тађПеб т1ћ1 У1деап1иг д1У1С1е рго јрбо ци1 рго пођјб раирег ГасШб ез(, те раире-

гет еббе де типепђиб (атеп ге§је НђегаН(аНб ћас де саиба §аидео, цша та§1б

ш ћ18 Ше ба1ииб ^иат тее и(ПИаиб соттодит циего. Ад ћес е(1ат поп тод1-

сит тјћј шШН( §аидшт, циод ди1сјбб1та 1е§а(1опе е( ге%п типепз 1аг§1(а(е

брес1аН(ег ћопогаге дј§па(иб ез зрес1а!ет р(егзопат) т(еат). 0и1 те брес1а1ет
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е1е§11 бнП ППат е( ра1ете биауПаНб пПћ1 ехћШепб Пает е( §гаНат, е1 (е шсш-

1оттиб и( ра(ег ПНит и( бегуиб аоттит уепега(иг е( сЛН{Н( е1 рго ба1и(е попп-

шб ((ш) ге§1 ге§ит аотто абб.шНб биррПсаге ргесШиб поп сЈебт(е().

(А. V. ЈакзсИ, ор. сИ., 372)

Писмо Софије мајци Јелени

Адмонт, после 11. септембра

Ехсе11епНбб1те та(п бие N. гејНпе поћШбб1те N. СћпбН е( јрбшб апсШа

ујаеге с1(отти)т а*(еит) т буоп уе1 ге§ет г(е§ит) сит Јесоге б(а1и(ет). АисП-

(а с1и1с1бб1та 1е§аНопе у(еб(га), та1ег е( с1отта, циа ћитШ(а(ет т(еат) с1е-

теп!ег ба1и(аге сИ§па(а ебНб ехсеНепПа у(еб(га), §аис1епб е( ехићапб уећетеп(ег

т с1опПпо §га(еб скуоНбб.таб бегепПаН у(еб(ге) ћитППег геГего. Е( цша сПх1бНб

бреспПе уоћ.б еббе ^аисћит рго атоге бропб. секбНб аеуоНбб.тагит део ГепП-

пагит те е1е{Нббе соп(ићепПит, цша" е1е§епт, цша' туепепт уођјб, аотта,

раис.б тНтаге аесгеУ1.

Бит бегепПаНб уеб(ге пПбепсогсПат оси1о согсПб т(иеог, та(ег е( аотта,

циа те уоћ1б соттапеШет атр1есП Гоуеге пи(пге уеб(га аЧЈ»па(а еб1 ехсеНепНа,

цшсцша* ћопопб е1 §1опе, цшсцша 10сипШ(аНб е1 §гаНе уе1 1еНсЈе ехосошЧаге П-

НаПб уа1е( дПесНо, (о(ит Уоћ1б итсе та(п тНта деуоНопе ехћШео. Уегит (а-

теп, цша даишит т(еит) §аиашт у(еб(гит) еббе поп атћј^о, Гас(а т те та§-

паНа скП сИ{т.(аН уеб(ге, сЈотта та(ег, тНтаге сирт. Ех цио 1осо N. тћаћИаге

сер1 ге§пит е( ра(пат део пПбегап(е туеш. №т (ап(а т те ра(пб поб(п брт(и-

аНб аопПш бсШсе( аћћаНб отшитцие пПћ, соттапепНит бирегћаћипс1а( §гаНа,

и( уе1и( т ћог(о сЈеПаагит циосЈат тоаЧ) уШеаг еббе робНа.

(А. V. ЈакзсИ, ор. ск., 372-3)

Софијина писма, Манастир Адмонт, XII век

Г* V Ј10.иП^1ГЛ-.^11^ЛТ1|\м>Н...!П1 Ј^, ^ ТП»Јт1гТ.ТП

»т^ јЛ{ ,А ГГЦк.^л ...М., ,п ч','„ л^, Ј| ги-!;*

тЛ>? ,^Ј7Со ^с*Гсг>««^|ТтпаГ^-ггуа&Ух^ СжмЈгЧт^

* 7 П|иГ'^1*Гц'1 111<ТП«1>»'^1П'11Т>М"***№**1/,^'"А*^П*А*' т*ХЛФ1~

еегиир1<1м ^пг«»«8 овчипмр .мр!*г11

|*г* чшЈГ 1ш II 1П И1111 г ■ ^пмм <лЈвж^«**-«*. ФртУ.

Гу 1^*^*3" (пп^т^, тЛ <»иц>1>тплдГу'Ц^^| , ц |ц
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) ','«*-' Цимуууц р-*-^*** Оч1 уЦуојш ».Тн-Л-

{*-_►» «Г «*.._!*__..__ _*У_МЕМ^тД»ЈММ^_-Ј|-»<>

Г"Х»М гти :>•-- ЈГи .-1 V №тј( ч ,.;'г.и Т, ; Л П1.г .т.ПЈ Ј-ттт _._>

^^^(рт^гтт^Т-^м^+^^Лтг) .»- тЛт _-~1_сттТ Лг-и-т. _»_-,.>•« -Г---«*-.

ЈјрН_-)-» "иГ,.^ (\ ј .т ,Г-..,.у-пГ , __-_т_Г-*--ГМ ^ч-л/п-*4т- улпг

"IV 1,-ЧГ __»»»-_*'>». Г_»-*^_»**--,у_»^_е .»_»-1_Г- СГ1-Г_»ТГ_--г-' "1--Г

Н• <Л-Г.*-- <-ГП, Ј_и_ -Ту^СмвчГ; « *гг «-» _]Г .*>. »17» гпл ЈХигм-

**■ |Д#Аи ^«^*^_«-.->_г_и*-на .1мј ^,- »п»г.*-,>г*тгг-- ^т« ^лјј,

гП-^ти.Сг-лтГ* *т«г-« уХлгтл^^тт _.»*__*их*Г СУ#П*<_- »^јит-ли-г-

-_>*(_-_1*-_«__т_^ -ит^Зк-тпт т«- - «гг" гт-1 Јс^-**« у.Јг-^т-Ј- -»<*__->

трј-. тГк-у< ~»_*«-7_^,Н-""•»*• ДГ*ттјЦ'$т- \*Ј^С (V |ј_ш"*к«VI

,ут-_Т.--_> лјплЦ+^+тш*-*- п«_у>--?- пдГм^(-_-Г._^Тт_ Г_С_ Г. - т-Ј

ЧЈ%у_-Ш-г|_--_».у тт>т«с |р^Ц>р_ ___јрУтт~ЏЛШЏШ' Иттг**_-_Ј

7**рлл}~-. «-_^-г_п_гГ9^-и_Г^^*-^т*^ ■Г^уЧ*—/ГГ*—»«

■ -И-ДујДм рГ^мГШ-—у»&-_-»е (^>-^1-г--0-^т^_,

и_ и^|)|Г) аЈ^јј-ч* -_т*Гк 1 т ^******' ' т 1 1Дд ( • ЈГ||.»!_«д *>1тм? .

и—||Ј-мУшшшшш&Њдј*УШш0бшЛтшашшшУцам—јр

јттЈЈ^тЏШЧ Т*Ј>_Г14тЈГ-Ј4Ј-»(Ј-^ Ш-^-У *П_-_1 Ц-Ц. *-ТЈ*» |Д_

цЏшјттт\Х&^рЈ№Л0л^шшИ^ЛшмшЏтт -«о^,» -уп#

'ГЈкфљ+ТХ* **лЈ №_-_<- ТГ-М^ Г-и>*^«Ј4^с>_^-^^4Ј>ГГЗГе-'^Г1'1«0

_И6»Дћм| к^н»«тт1-пу »т_Р^<-јЦ^ ^__и^»п-Цт»-г^-__Г

тХФРЏтшФ&фттт>> **$#«г *■_«- гт__-_т_и_* м«_у*л«".Г.^«,уЈ&Х

тГ^Г. !«__•* :-и^Т1АГтт_-5т?^>'1,;.. ап^-г^ттм т,гЈи_Г_>М^.

Ч^Г>--у_Г1*-Г^»» _»»*у "ш^Ш1тМЈтЈту^^ттЈт^т\*п^т^

«*^ј»те Г»-> _г»«»МЕ->-=Т._ук-- 1 - _С-» •

К_п» _и -^_»_>у.-»*_&_• ^-41* -_*_--,__ ___маш ммкммМк-

а—м

л _** ™*ггр -_-.-»»*«-- _>«-» 1-* м *Г.м-г- *-*_»_Г1>т1«вЦтГ.^»- -*>р -ж» *»• _

■Ј11И1111М11 111«ГЈ|1|Ј-Г- "гг__тГ.|. с_>тп_^тЛ_^Г^и««Г С«,_

| п4, ■јГ- -*««г^и«п_пг -*т*г*Ј г-л-г «тт«-^ћи* •-__»_.км*^ I, » , - . ммт

^«^чА*1-т тпЈ- т_јгјГтг1-1-< (^ л-т_т>вт_гт"л1_тп-|' и_- - 1 • г '-гуг*

***{*тл\утА уК- '",грс" " гч" *лА»г-* о-чпСвв!-А* _*»л»-1 Ги>

ПП-МЈН- -р**/ утлггп**- _нГ^|»л-ч-_?»-* -~4>_т7-«--*_;_ _ч-4}Маг-и1<г-

1гтгутилг-^"лп. «ж-о -жпо-Ц _хА-'^>тч_-_-.« т_и_к и^-т-Гм^^-;-.

_^Ј,^»-ч^;л->--т^^--Г^>_:-^---мгм« Г«-*-.* т^гм!--* 1*г»5

И-ТЈЦ1 1У___» '^»'ишцг^т-т, ^_»^. «» . И}*>д^у--Н^»

в^> рТ1 тт-.1 ..'^ ^гЧт - -,_ј-т1л1П« ч-'"^ 1''**** ?гА>***1\~лЏ^о*сј •

Ал\6*-«_»К Дри___»-»_|С »*_Ј-та гт г_р-- ."ј. ул^Лт п тд^тиЦ

^1 >"«ЧГ^_» удТг^и- д^.-11и^^^тИ . ј»-Ј«Г ^ттмр!.«-

Т (_--»-, «1-. - ^1-тт»г^-^>.'--Т_-_-,__г-^ _._ч.и*т^,

чиН .Ј-1.иХ-п тт_ и_) 1 Ј-р * - __- Јг_ .■ >т-. »»~»1.«»- К1^-Г( .-.**;_# -1 »т у «лтГ

Ј^шџ^рЛ^ттш^штшштт^ч/тц^ш^^шШ^ттлчшџлЛтт^р^шџџ

(ш%опфкг- «*» \лж»рт(%тт з .^ г_*т»- ■тл\*г№ш^^п»+у\

пмп_П-«Г*1>»-. ? $"ттЛ»Г^__*_»г_ 5™-» г.-т>»г Рг_ш__. Г^п т^\-*Л-

ђ-уЈ-к__11_ту»>иу»Лбу^Аимлм ^Л^^^^т-г^еА

т-«^с-«'__г т_ј-г1<» _ћа>п_ј Ц»_|ј^Ш^1Ми11Ј^Т1Ј_-^Дг'
јул^уЏлС7$^^ОЛЈ^ЈЛЉ^€^^*Лл*Ж: -Л^-ТП_Г-__ЦЧ*_.^#Т»Л^

X. Хж^. т-гз^1 Г^т» _м-11 ' I- Г**4-' -"'« »1-1 г-^"^т-1ТТ >-_м у. _Г

$џшш$тшшш$т$*уј*- &*3&УТ'"^Ј^ *-В^Ј§А а 1

5>-» г^»^т- .г_^-.тлЈ___^^ггС-и, »1^-^-, ,^4» -___г;^

-(мипммгкп Гк_У.»_г- -и^па^Г.^у^а,-,-, мп)атГ.*ип

•ч ' - ^*тт -Ј-г^гћ^.-с.и.' Г-Ј****-**^'- "М>»Т1 1_^м->{С

*--Ј-_-^.^т#_пп_^«-в^Ј^*"*'*Г^^
тт4.^#7__чГ-^»-^^7-»-"»ЈГЛ_^гт_д^т4<»г *_ЛГ~11(ит. -т-Г

■ »Т- Г~,т^Г _> .м-:,. г т_^»-»ГА-^-т »_б44(:-*»:» _-»-М«Л»«Г■

---^.-^г. г-г--г, (-«ј-п ч - »7»по гт__-»»т_--Јјг»« •»»'•У^

-Гт_- Гу. _ЧЧ.-ј* , тилгГ>"-.«г-_п ». ттЧ__г _<+.. т 1~-Хт»-* /»--1-а--- ттии«*т- ш

^ Ј&т_л4»ј[*-_^т__^ »

?тга 1 "јггг- а-т- »__~_~Т-'тЛ. Гг-г^* . Ј_Г-Д^ т _~Г-и_гтм ^Т»г т%-4 јЈ - т, утггч

Ш$*џттг-штшкХттШ" флОттА -**»__*•*>*. »_-У^} ••г^-м^-вивд

итши г<_ у-__^У>т-Ти ■-И-в -*•»•?- Лр. __Г_*ЛГк «»-*Г *_>т -т. {'(-.

»*\т*ГХш^т7.у *тУ*ш.-Ц-~»__иГ_-. т_-Л-«^Г_^~-**^•-_»-». м_-^ ■

Г4_»_Г|-и р_ГшТ^т^тЈЈ^т^т^л^тш^ртт •

« __,-» 1»т1_-_Гм.ии>—_ГгтлАо+т \%ЈСсфАл*\*-лјлХл,

— — »_- . л? а> Ј- _Ј »п.Г»_т »*-»•-_*_._^„_._ , *_^.^»*4ЛЛ--»у.гг»а.

и»Л. »■ -г-_*_и> -»--4Н ^--^Г.тЛ-тГ-Л _>_*_:1^ ј.-ЧТ^. лтт-гј

пхЈ&ултлАЈл, Г-Г«»г ■>»-уг><^^уј-г тштпјјчвшттк\уур

г^И лмИг> гтг^лк^г^ гј^."

штЂфШЈЈјШШЈ&РЈтХтЖлМ {1луллзгу% _"т-_-т^_пдгг_**'»-гтп ^ _#1|р;

■■ ■*■■» Г_»—«- л т?л.т»т--т-. ^$гечпл~јтЈф^фштШЏгт+мтштш

-»1<гтт-г- IV о" -л_и-ј~л Ј^—муЛ-у «Т $Јш*лШ$*» _1_--***« •

.^5*?_«Ј-»,даилг_-и_»у^

5_-_тг-~ ^м^^»«Л^г|Тј-Ги_-^^4^Г#^*__-!.у. мтт-_лг-с>-

умити^^-гп-г* Г. Т Г^т" Г.-т_-»Ј-"т 4*Ј.иЛ_- к»>»»јои 1_~даГ»ј • тт -

"иТ..-^.,.-Г,_т"__п.Г~-~-*^ кЈт^-^

КмД тт-^Г«^«*^**; 4***-*^^» Г«г_Ј-_-__г_^»-_ .м.т____. и. V, 1мт-а4

ИГ»*-4*1»»&П_-»В »**-».»__> .Гг»« _1 +т_п_.т . Гтч* ___~ггч. л -тгт- /ги ^СС«-7

__-»*Тт*Г4^» 1*>Ј-Т»Г^^^^'^ттгј^^^^^^^^^глСС^лг^и,

С _>_-.г _Г__.1 ___-__-! 7___^ГГ,.-Г ±-*Ј?-СшХ1

јшш^%т%ш»ттттш тплттгртш\Џшј&ттт^Жтл ш

'^плЈСт^л-л^лЈђт^

Цлп*тш *у лШ^.^Х-гХл^т^-^г, |-_т» >-»-»>- 7^«_«^т Г-в»

^1-С|4Г^><|--»-Ј^*ГМ-^ј&М«_^^ I Ш_>>Г«_-р^тУт1. »^- *- Гггп«

Л* ^г^и-^Џ^Г^П+^у~^*Г 1^Л^оГ^,^ сиг^т-; 4.У

ј*р*шв$шлЈ^л^луп-^гул^ж$л1л^л^јтКтг.ђглЗ%у&

у^?лг-тГт^*-**^ -М_»^Г*Г>>»>Ч$Ј-*ји4#»*» __гЧ -^-|((_9*;:а_П. тЛс-ј'*

■**^^5»^_»т_и^г *>^^

уЦ: ^тх-т-*-**? _п*^_т,»^»-т__ЛГ^- т»--»г---,Т" ^Л-С »т^ ^»т^

^>~-Д- »гг --ти*-!* --г-~4^ј1_^'л< т_-^у-^-Гк< р^дт-д-^вт.^*--

** **__^Т5*^__^* 1^ л-гппре-у+г

фш+гшчшттш,

ј*\т\4(тХшј
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Генеалогија угарских владара

династије Арпадоваца (одломак)

Бела I

(1060-1063)

Гем!

(1074-1077)

Алмош

(Коиспнтнн)

»Нрсдслава

Бела II Слепн

(1131-1141)

°°Јелена. кћи српског

жупана Уроша I

(1095-1116)

СтефанИ

(1116-1131)

Борнс

(1077-1095)

Пирошка (Ирина)

аоЈомн II Комннн

(1118-1143)

Маиојло I Комнин

(1143-1180)

°°Бсрта Сулцбах

ГсмП

(1141-1162)

» II

(1162-1163)

Стефан IV

(1 163)

Софија

всреиик Хснрих,

ли краља Конрада III

Хоенштауфовца

Генсалогија царске дннастије Хоенштауфоваца

н породицс Бабенберг (одломах)

Фридрих

Хоенштауфовац

<*> Хилдегврд

I
Фрилрнх 1, војвода Швалске | 1 105

мАгнеза, кћи иара Хскрнха [V

(1. брак Агн«е)

Фридрих I

војвода

рођ. 1090-1147

» Јудита Вслф

(ссстра Хенрнхл

Гордог)

(1152-1190)

Конрад III

Хоенштауфовац

нем. краљ

(1138-1152)

мГертруда

Сулибах

Хенрнхт 1150

к Софнје,

Уроша I)

III Е

Аустрије

(2. брак Агнек)

Лсополд IV

Т 1141

Аустрнје

II

Т 1177

Бабснбсрг

војвода

Аустрнјс

»Хенрнх III,

гроф

Ото

бискул

Фрарннга

Т 1158

Фрндрнх
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Јоуапка КаИс

1^0 ЕМРНАЕб Ш 12™ СЕОТШУ бЕКВШЧ Н18ТОКУ

1 21ћ-сеп(шу ВугапНпе боигсеб (Јоћп Ктпатоб, №ке(аб СћотаШб, гће(оп-

аапб), оп 8еуега1 оссабтпб таке тегтоп — т (ће Гогт оГ ассибаНопб — оГ (ће

соппесПопб тат(атед ћу бегМап ги1егб (§гапд гирапз) \\ч(ћ А1етапт (Сег-

тапб), ШеН кт§, апд евреааПу \\Шћ Нип^агу. бтсе (ће бегШап б(а(е \уаб ипдег

Ше биргетасу оГВухапНит, бисћ соппесНопб \уеге сопбјдегед т Сопб(ап(тор1е

аз т(о1егаћ1е, апа" \^еге ибед аб а рге(ех( Гог шаг. ВугапНпе етрегогб тоип(ед

1аг§е-бса1е тШ(агу сатра1§пб а§атб( бегћја \ућепеуег 11 \уаб доић(ед (ћа( бег-

Мап ги1егб (ТЈгоб II, Оеба, б(ерћеп Кетапја) б(гоуе (о асШеуе тдерепдепсе \укћ

Ше а^д оГ\^е5(егп аШеб. ТШб \уаб ехрИсШу б(а(ед ћу №ке(аб Сћогпа(еб ш Шб Ш-

5(опса1 \уппп§б (Сћоп. 159).

1п (Мб бШду Ше аШћог ехаттеб Нпкб ће(\уееп (\уо етрјгез, Ше ВугапНпе

апд Ше Оегтап, Ггот Ше рот( оГ У1е\у оГ 12*-сеп(игу бегтап ШбШгу.

А( 1ће ои(бе( оГШе 121ћ сепШгу, Ше бегћјап ги1егб еб1аћНбћед с1обе дупабНс

апд ро1Шса1 соппесНопб \^1(ћ Нип§апап кт§б. II јб соттоп кпо\у1ед§е т Еиго-

реап тедјеуа1 бШдЈеб (ћа( Ше бО-са11ед ћопгоп(а1 Ппкт§ оГ дупабНеб апд Ше

поћШ(у асШаПу геуеа1б роННса1 а1тб оГ сеПат б(а(еб. бегћ1ап-Нип§апап соп-

песНопб \^еге б(аћШгед тгои§ћ 1ће тата§е оГ Кт§ Ве11а II 1ће ВНпд

(1 131-1 141) апд Је1епа, даи§ћ(ег оГ (ће беЛиап Сгапд гирап ГГгоб I (1 129). Тће

1еадш§ го1е т Нип§агу \уаб (акеп оуег ћу (ће 0;иееп'б ћгоШег Ве1а (Ве1о§), геГег-

гед 1о т ћ1б(опса1 боигсеб Пгб( аб Јих, бићбециепИу Ше ћап оГ СгоаНа апд

ОаћттНа, апд ГтаНу аб ра1аИпи$ сотез. Не \уаб (ће тоб( тДиепНа1 П§иге т Нип-

§агу ипШ 1 157. А( а 1а(егНте, ће \уаб е1ес(ед (ће Сгапдгцрал оГбегМа (1 163).

Випп§ Ше сопГНс( ће(\уееп Кт§ Сопгад III Ноћепб(аиГеп апд Ше >Уе1Г Га-

пШу т Сегтапу, Ше тата§е оГ (ће боп оГ Кт§ Сопгад III, Непгу, \У1(ћ борМа,

даи§ћ1ег оГ Кјп§ Ве1а II апд Оиееп Је1епа, \^аб апап^ед. 1п 1ћ1б рарег Ше аиШог

апа1убеб роННса1 то(1Уеб Гог Ше сопсШбтп оГ ШЈб тата§е (1 139) апд 11б бићке-

циеп( дЈббоШНоп (1 146). А сћап^е 1п Нип§апап-Оегтап ге1аНопб оссипед а( Ше

епд оГ 1 145, \ућеп К1п§ Сопгад III бирроПед Ше Нипдапап ргеШпдег (о (ће Шго-

пе Вопб а§а1пб1 Кјп^ Оега II. СопГНссб Шгпед т(о \уаг (Ше ћа((1е пеаг Ше Ее1(ћа

Кјуег ш 1 146). А дес151Уе го1е 1п Шебе еуеп(б апд 1п Ше рго(ес(10п оГ Сега 1Гб

т(егеб(б \^аб р1ауед ћу Ше Кт§'б ипс1е, бап Ве1о§. А( (ћа( (1те, Ве1о§'б ћгоШег,

гирап ТЈгоб II, оссирјед Ше бегћ1ап (ћгопе. Не јојпед Ше апН-ВугапНпе 1еа§ие

(Нип§агу, Ше К1п§дот оГ Могтапб 1п боиШегп 1(а1у, (ће \Уе1Гб) 1п 1 149. ТШб

шаб јиб( раП оГ тисћ ћгоадег т(егаа(1опа1 Нпкб оГ бегћја \^1(ћ соип(пеб ои(б1де

(ће огћк оГ Ву2ап(1ит. Тће оШег даи§ћ(ег оГ (ће гирап ГЈгоб I, Мапа, \уаб таг-

пед (о Ргтсе Сопгад II оГ2појто Ггот (ће Рг/етубПд Оупазгу (1 134). Нег 1та-

§е зигујуеб (о (ће ргебеп( дау 1п (ће ГоипдеГб сотроб1(1оп 1п Ше гоуа1 сћаре1 1п

2појто. Тћгои§ћ (ћ1б тата§е бће еп(егед Ш§ћ апб(осга(1с сНс1е5 1П Оегтапу

((ће Ваћепћег§5 апд Ше \Уј((е1бћасћб). Нег даи§ћ(ег Је1епа татед Ше Огапд

Бике оГ Ро1апд, СабЈтЈг II Ше Јиб( (1 166-1 167). Тће ћејг (о 1Јго5 II оп (ће бег-

ћ1ап (ћгопе, Оева, а1бо е5(аћНбћед т(егпаНопа1 соппес(10Пб \уј(ћ Оегтапу апд

Уетсе. ПпаПу, б(ерћеп Нетапја, (ће Гоипдег оГ Ше Гатоиб ^етапјјс дупаб(у,
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пе§опа1ед \У11ћ гће Етрегог Ргедепск I Вагћагобба 1ћгои§ћ боте епуоуб т Ии-

гетћег§ (1 188) оп те еуе оГ 1ће Етрегог'б дераПиге т1о те ТћЈгд Сгизаде, апд

1ћеп те1 те Етрегог ш регбоп т N15 (Ји1у 1189). боигсез геуеа1 1ћа1 б1ерћеп

№тапја оГГегед те Етрегог уабба1 бетсе т огдег 1о бесиге бирроП Гог ћ1б

ГиНћег б1ги{»Јз1е \укћ Вухапгшт (АпбћеП, Агао1д ЕићесепбЈб). Тће оГГег беетб

по1 го ћауе ћееп ассер1ед, ћи1 1ће тата§е ћеМееп б1ерћеп №тапја'б перће\у,

То1јеп, апд 1ће даи§ћ1ег оГ Соипг Вегтћо1д IV оГ Апдесћб \уаб аггап§ед. АЛег гће

деат оГ 1ће Етрегог Ргедепс I Вагћагозза т АбЈа Мтог (Јипе 1190), 1баас II

Ап§е1об \уеп1 1о \уаг а§атб1 1ће бегћб апд деГеагед бгерћеп Метапја (гће ћаик

оп гће Могауа Клуег). Тће ге1апопб ћегшееп Ше 1\уо етркеб т 1ће 121ћ сепгигу

1еГ1 ггасеб т бегћјап ћјзтгу.
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ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ

ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ ГРК И ЈЕЛИН

У СРПСКИМ СРЕДЊОВЕКОВНИМ ИЗВОРИМА

Српска средњовековна књижевност, као и документа српске државе тог вре-

мена, по природи ствари, релативно често употребљавају грчко име, било за озна-

чавање појединаца било шире друштвене заједнице, односно одређених територија

на Балкану. Најчешће је употребљавана словенска основа латинског порекла

*г$кКк, а знатно ређе, и касније, грчка основа ^екЏ^). Осим у случају појединаца,

изведени термини обично се односе на византијско политичко, а не грчко етничко

биће, при чему се грчка основа превасходно употребљава у вези са античком, а не

византијском епохом. Пред крај средњег вска етничка садржина све више добија на

снази.

Вишевековне политичке и културне везе између Византије и Србије

имале су за природну последицу појављивање грчког имена у разним тексто-

вима српске књижевности или у документима српске државе, било у вези са

помињањем византијских територија било у вези са помињањем самих Ви-

зантинаца. Релативно учестала употреба грчког имена у изворима којима

располажемо, разумљива уосталом због тесних међусобних веза двеју држа-

ва, пружа довољно основа за закључивање да је употреба придева — грчки —

чешћа од употребе именице — Грци. Ова околност је прилично значајна за

нашу тему, будући да се у српским средњовековним изворима придеви који

у суштини произлазе из етничких назива појављују у нешто разноврснијим

значењима од оних које показују именице.1

У сваком случају, изведенице са значењима која би нас овде могла инте-

ресовати имају по правилу корен или основицу *г^кк, преузету из латинског

*%гаес-, док се основица *Јел(ин)-, преузета од грчког *еХХ(ц\>)-, употребља-

ва изузетно ретко. Посматрано са језичког становишта, то је и разумљиво,

будући да поменути раширенији облик преовлађује готово апсолутно, и то

дијахроно, у разним словенским језицима. Разуме се, укључујући и српски.

Очсвидно, опште културно-историјске прилике више су погодовале прихва-

тању латинске верзије, чак и у оним словенским срединама (Бугарска, Руси-

1 У недостатку фреквенцијског речника српског језика ова опаска заснива се на личном

увиду у изворе и стога, за сада, не представља нешто више од појединачног утиска.
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ја) које су биле удаљене од латинског света.2 У случају Срба, посматрано са

историјског становишта, ове околности је чак делом лакше идентификовати

него у неким другим срединама.

Први писани споменици код Срба у којима је сачуван помен Грка при-

падају другој половини XII века. То је време када Србија коначно почиње да

се окреће православној култури Византије, познавајући истовремено, будући

да се земља налазила између Византије и Запада, оба та велика културна кру-

га Средоземља. Утицај Запада огледао се, између осталог, и у чињеници да

се покрштавање Срба дуго одвијало под утицајем романских епископија ис-

точног Јадрана, иако је покретач читавог процеса у ствари био Цариград.3

Више од три века, наиме, разне српске макар „званично" христијанизоване

земље налазиле су се не само у оквирима епископија у унутрашњости, чији

статус није сасвим јасан, а затим у саставу православне Охридске архиепи-

скопије (после 1018), него и у оквирима речених приобалних епископија под

црквеном јурисдикцијом Рима. Одлучујући заокрет у корист православља

учињен је тек за владавине великог жупана Стефана Немање (1166-1198),

оснивача династије Немањића. Још пре свог замонашења у крилу правосла-

вља и одласка на Свету Гору, такозваним другим својим, ортодоксним кр-

штењем или помазањем он је отклонио вредност обреда католичког крште-

ња, првобитно над њим извршеног, учврстио своје верско уверење прогоном

јеретика, вероватно углавном богомила, и у подизање и осликавање српских

цркава увео византијска схватања.4

Али до тог тренутка очевидно је било довољно простора да словенски

корен *г?ккк, који је и сам у основи био латинског порекла, буде међу Срби-

ма генерацијама прихватан непосредно, па и званично под утицајем значења

које је имао у католичком свету, значења дефинисаног латинским термином

Сгаес(из). Иако овај утицај није увек лако препознатљив, његово постојање

имало је за последицу то да у српској средини буде прихватан основни сми-

сао латинског термина. Употреба израза Сгаесиз на Западу — подразумева се

средњовековна епоха после царског крунисања Карла Великог (800) — прво-

битно је била превасходно повезана са атаковањем на државну идеологију

2 Будући да је израз Хелен дуго био проскрибован у самој Византији, постојала су само

два начина за називање Византинаца: латински Сгаесиз и грчки 'Ршцспос,, оба превасходно са

значењима у области политичке теорије и идеологије а мање са значењем етничког супстрата.

Ова околност нарочито се односи на грчки начин, тако да је латински био вишезначан и, према

томе, еластичнији у односу на грчки. Вероватно у овој чињеннци треба тражити један део раз-

лога за његову раширенију употребу и у словенском свету. Колега Александар Лома л>убазно

ми је скренуо пажњу, и ја му се на томе топло захваљујем, на савремена филолошка гледишта о

могућности да је словенски свет рано (VI век) преузео, преко дунавског лимеса, реч 'гр&кк из

вулгарнолатинског %гесиз < %гаеси$. Уп. Р. 5кок, Сгк, 51ауЈ5(1бпа геуца 5-7 (1954) 76-84; иг/,

Епто1оЈ>џ5к1 гјесшк ћгуа(5ко^а Ш $гр5кој»а јегјка I, 2а§гећ 1971, 612-613; Зтимологическии

словарћ славлнских нзмков, св. 7, ред. О. Н. Трубачев, Москва 1980, 163.

3 Уп. Љ. Максимовић, Покрштавање Срба и Хрвата, ЗРВИ 35 (1996) 155-174.

4 Уп. Историја српског народа I, Београд 1981, 261-262 Џованка Калић), 288-292 (В. Ј.

Ђурић). За тзв. друго Немањино крштење в. Стефан Првовенчани, Житије Симеона Немањс,

изд. В. Ћоровић, Светосавски зборник 2, Београд 1939, 18-19.
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Царства Ромеја, односно са оспоравањем византијског права на римско име,

а не толико са грчким етносом.5 Ово стога што су цареви на Западу имали и

сами амбицију да се називају римским царевима, што је проузроковало да са

њихове тачке гледишта владари у Константинопољу буду сматрани грчким

царевима. Тако је скоро природно очекивати да је употреба грчког имена код

Срба имала сличан развој, пре свега у првим корацима српског историограф-

ског писања, рођеним у веку Стефана Немање, онима који су сачувани у ла-

тинском облику.

Реч је, разуме се, о „Летопису попа Дукљанина" или „Барском

родослову", тексту у коме се на извесним местима помињу СгаесГ у војним

операцијама против Србије или Бугарске,6 као и Гтрега(ог Сгаесогит.1 На

свим овим местима контекст недвосмислено показује да писац, употребљава-

јући грчко име, подразумева Византијско царство и његове институције,

тачније речено цара и његове војне снаге. Другим речима, аутор употребља-

ва израз Сгаесив у истом оном смислу у коме би један византијски писац без

оклевања посегао за изразом 'Раџшод*

Још јасније постају ствари код писаца који чине први ступањ развитка

праве српске књижевности, писане на српском (средњовековном) језику, да-

кле књижевности која се развијала у немањићкој Србији. Били су то синови

самог Немање: свети Сава, оснивач српске аутокефалне цркве, и Стефан, пр-

ви српски краљ. Сава је био инспиратор и прави творац двеју првих српских

повеља, Немањине (1 198) и Стефана Немањића (1200), у корист српског ма-

настира на Светој Гори — Хиландара.9 У аренгама обеју повеља постављен је

темељ српске државне идеологије чувеном реченицом да је бог дао Грцима

цареве, Угрима краљеве, а да је самог Немању учинио великим жупаном. Ре-

чене одреднице су врло јасне. Владавина Немањина, кад је реч о спољној по-

литици земље, понајвише је била обележена односима са Византијом и Угар-

ском, између којих је српски владар, веома интелигентно водећи сопствену

5 О модалитетима ових схватања в. Р. Е. Зсћгатт, Какег, Кбш{>е ипа1 Рар$1е, Вејггаве гиг

аН^етешеп Се$сћкћ1е I, 81ипеаП 1968, 215 $ц.

6 Уп. Летопис Попа Дукљанина, изд. Ф. Шишић, Београд — Загреб 1928, 310, 325/26, 330,

336, 344 сл., 346 сл. (прев. Сл. Мијушковић, Београд 1988, 115, 122, 124, 127, 132 сл.).

7 Исто, 325, 336, 345, 346, 358 (прев. Мијушковић, 122, 127, 132, 133, 138/39).

8 Етничка садржина у језичком контексту избија само на једном месту, посвећеном делу

словенског апостола Ћирила, где се кажс да је он свете књиге „соттигаун, ... <1е §гаеса Шега т

5с1ауошсат", а у италнјанској варијанти „... (гааи$$е 1ого аа 1а 1ш@иа §геса пе11а $1ауа" (Шишић,

нав. издање, 301).

9 Немањина повеља: Ас(е$ ае СћЛалааг $1ауе$, е<И. I. РеШ — В. КогаШу, Виз. Врем. 19

(1915) № 3 [= Ат$(егаат 1975]; најновије издање у нашој науци: Ђ. Трифуновић — Весна Бјело-

грлић — Ирена Брајовић, Хиландарска оснивачка повеља светога Симеона и светога Саве, Осам

векова Студенице — зборник радова, Београд 1986, 49-60 (текст: 54-55; превод: 58-59). За

превод уп. и Св. Сава, Сабрани списи, прев. Л. Мирковић — Д. Богдановић, Београд 1986,

31-33. Повеља Стефана Немањића: Ас(е$ ае СћПапааг $1ауе$, еа\ сјг,., № 2; А. Соловјев, Хилан-

дарска повеља великог жупана Стефана (Првовенчаног) из године 1200-1202, Прилози КЈИФ 5

(1925) 66 сл. Превод: Стефан Првовенчани, Сабрани списи, приредила Љилана Јухас-Георги-

јевска, Београд 1988, 55-59.
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политичку игру, стварао довољно простора за свој самовласни положај.10 Ца-

реви Грка су, дакле, цареви Ромеја, као што се у истим документима Алекси-

је (III Анђео) назива г$кцки цлрк, што ће се касније показати уобичајеном

праксом.11 Истовремено, назив грчка земља придат је оним областима Срби-

је (Лаб, Дубочица, Загрлата, итд.) које је Немања у разним периодима своје

владавине освојио од Византије и чије становништво још у оно доба већином

или уопште није било грчког порекла.12 Употребљени термин, према томе,

нема непосредну везу са чиниоцима који би се могли сматрати деловима ет-

ничке структуре.

Други један Савин текст, Житије Немањино, или трећи по реду ако раз-

двајамо две хиландарске повеље, већ употребљава два значења израза Грк.

Прво значење. У тексту се говори о кир Алексију (III) као о грчком цару

и о Цариграду као о некадашњој грчкој земљи коју су узели Латини, док се за

Стефана Немањића каже да је владао свом српском земљом.12 У основи, сви

ови придеви односе се, пре свега, на постојање и функционисање двеју држа-

ва. Међутим, кад је реч о претходним Немањиним освајањима византијских

области, оне се помињу на један другачији, врло занимљив начин. Тако, срп-

ски велики жупан је у разним временима, ратујући са Царством, освојио сле-

деће области: од поморске земље Зету са градовима, од Рабна (Алванон) два

Пилота, од грчке земље крајеве већ наведене у два хиландарска документа, с

тим што је овог пута обогаћен каталог њихових имена.14

Као што је речено, све три групе освојених територија претходно су

припадале Византији. Две прве групе, међутим, поморска земља и Рабно, у

целокупној познијој политичкој традицији Србије имају одређено, посебно

место и појављују се као релативно дефинисане целине за које се не сматра

да имају „византијски" карактер. Уосталом, Стефан Првовенчани, који је и

сам написао једно Немањино житије, изричито наводи у том тексту да је ње-

гов отац повратио отаџбину и дедовину своју Диоклитију и Далмацију, што и

јесте у различитим изворима поморска земља „... коју је насиљем држао грчки

народ ... тако да се прозвала грчка област".15 Трећа група територија, коју је

Сава без оклевања назвао грчком земљом, не представља једну целину и нема

заједнички назив, нити заједничку историјску традицију. Ова група састоји се

од различитих, па и међусобно удаљених области, које је у некакву везу дово-

дила или их обједињавала само Немањина освајачка политика. Следствено, за

10 Историја српског народа I, 251-262 Џованка Калић). В. и рад Јованке Калић у овом

зборнику.

11 Св. Сава, Сабрани списи, Београд 1986, 32.

12 Исто, 31.

13 Св. Сава, Сабрана дела, изд. (и прев.) Т. Јовановић, Београд 1998, 148 (149), 152 (153),

158 (159), 184 (185).

14 Исто, 148 (149).

15 Живот Симеона Нсмање од Стефана Првовенчаног, изд. В. Ћоровић, Београд 1938,

31.17-20 (прев. Љиљана Јухас-Георгијевска, Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Београд

1988, 73).
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Саву није било друге могућности него да такве области окарактерише као зе-

мљу која је раније припадала Царству, што значи као грчку земљу.

Друго значење. За самог Саву реч Грк може једноставно да означава и

припадника грчког рода у етничком смислу. Описујући смрт оца, тада већ

монаха Симеона у Хиландару, Сава износи да су над ковчегом умрлог појали

наизменично „... ми (односно српски монаси), затим као први по реду (међу

осталима) Грци, Ивирци, Руси, Бугари и, на крају, поново ми".16 Очевидно је

да монаси Грци имају почасно место, али је такође очевидно да је начин на

који су названи био више у вези са њиховом етничком припадношћу или, бо-

ље рећи, са њиховом припадношћу грчким манастирима на Светој Гори него

са државном и политичком традицијом Византијског царства. Тако је Сава

Немањић, који се сматра родоначелником српске књижевности, увео у њену

терминологију два начина употребе или два значења израза Грк. Оба значе-

ња појављују се у занимљивом облику, значајном за разумевање тадашњих

схватања, у Житију Немањином које је написао Стефан Првовенчани.

Краљ-писац обавештава читаоца да га је својевремено напао бугарски

цар Борил „... узев са собом зета својега, грчког цара по имену Филандра,

који је у славном Константинову граду".17 И мало даље, у другом историј-

ском контексту, „... јер нечастиви побуни два цара да ме ожалосте, краља

угарског по имену Андрија и цара грчког (г^кцки ца$к), званог Јерис

Филандар" (1216). 18 Филандрос је несумњиво латински цар Хенрик I Флан-

дријски (1206-1216). Дакле, упркос томе што је вођство српске државе, како

је посведочено српским изворима, веома добро познавало политичку консте-

лацију створену распадом Византије 1204. године,19 Стефан не оклева да ла-

тинског цара Хенрика I назове грчким царем. Овде веома јасно излази на по-

вршину државно-правно значење израза гр&цки ца?к, које је у Срба постојало

до одлучујућег турског освајања Цариграда. Другим речима: онај ко држи

Цариград, чак и један латински цар, може на традиционалан начин бити сма-

тран грчким царем, односно наследником претходних византијских владара.

Епитет грчки на овом месту тако несумњиво указује на схватање о римском,

односно ромејском идеолошком статусу владара у Цариграду.

С друге стране, Михаило Дука Анђео, велики епирски владар (1204 —

око 1215), трећи Стефанов непријатељ, назива се Михаило Г$кк, очевидно

због тога што је био, како наш писац каже, „... грчког и царског рода".20 Ма-

да грчки род повезан са царским овде може имати призвук ромејства, упо-

треба именице Грк у српском језику, као и у другим језицима, за означавање

једне одређене особе садржи претпоставку или сазнање да ту особу треба

сматрати изданком грчког племена и да је њен матерњи језик грчки. Погото-

16 Св. Сава, Сабрана дела, нав. издање, 184 (185).

17 Стефан Првовенчани, нав. дело, 59.9-10 (прев. Јухас-Георгијевска, 90).

18 Исто, 71.1-3 (прев. Јухас-Георгијевска, 98).

19 Уп. Б. Ферјанчић — Љ. Максимовић, Свети Сава и Србија између Епира и Никеје, Све-

ти Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, 13-25.

20 Стефан Првовенчани, нав. дело, 64.6-7 (прев. Јухас-Георгијевска, 93). Уп. исто, 66.6.
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ву што је окосница за одређивање статуса род а не царски чин, који се, уоста-

лом, Михаилу и не придаје у нашем извору. Очевидно, Михаилов „грчки

род" не припада истој категорији као достојанство „грчког цара" у случају

једног Хенрика (Филандра). С друге стране, исто је тако очевидно да, реци-

мо, грчки војници који помажу Немањиним унутрашњим непријатељима у

бици код Пантина (1 168) нису ништа друго до људи, Грци или не, који се на-

лазе у сталној војној служби Византијског царства.21

Да је употреба једног превасходно етничког имена у српској књижевно-

сти реченог времена могла да има различита значења види се не само у слу-

чају Грка него и на примеру Бугара, што нам може послужити као корисна

паралела. По речима Стефана Првовенчаног, бугарски отпадник Стрез, го-

сподар Просека, био је напустио своје племе Гота који се називају и Бугари-

ма.22 Касније је за Доментијана, биографа светог Саве, Стрез несумњиво по-

текао из бугарских крајева,23 док су за Теодосија, другог Савиног биографа,

исти Стрез и његово племе или Готи или Бугари.24 Истовремено се код Тео-

досија цар, великаши и земље бугарске државе дефинишу као загорски, док

се патријаршија назива бугарском.25 Очевидно је да се овде ради о различи-

тим традицијама назива који се односе, сваки од њих, на одређена обличја

бугарског друштвеног биђа — племе, државу, цркву. Та обличја немају исто-

ветне историјске корене, па ни њихови називи не морају бити истоветни. Бу-

гарски цар, односно цар такозваног Другог бугарског царства (после 1186),

могао је због географског положаја своје државе колоквијално бити обележен

епитетом загорски, али никако и бугарски патријарх, јер једном створена пра-

вославна црквена организација не губи свој назив, или његову основицу, ни у

колоквијалној употреби. Подсетимо се да је до сада било говора о „грчком"

цару, али да некакав „грчки патријарх" нигде није поменут у изворима.

Када се пажљиво читају Доментијан и Теодосије, два писца који се

углавном баве епохом после трагичног комадања Византије у IV крсташком

рату, запажа се одређена њихова несигурност приликом навођења представ-

ника византијске царске идеологије који је оваплоћују. Пре него што размо-

тримо тај феномен треба да се нагласи да је за оба писца, међутим, била ја-

сна политичка ситуација. Теодосије, рецимо, изричито каже да (византијски)

цар обитава у (Малој) Азији, будући да „... Константинов град узеше Фруги

и тако грчко царство би пресечено на два дела, зато што је у Тесалији, Или-

рији и Солуну био цар Теодор, који касније би заробљен у бици и ослепљен

од Асена, загорског цара, док у читавом Понту, у Галатији и Битинији (које

21 Исто, 25.19 (прев. Јухас-Георгијевска, 69). Уп. и Доментијан, Живот светога Симеуна и

светога Саве, изд. Ђ. Даничић, Београд 1865, 17 (прев. Л. Мирковић, Животи св. Саве и св. Си-

меона, Београд 1938, 235).

22 Стефан Првовенчани, нав. дело, 60.20-23 (прев. Јухас-Георгијевска, 91).

23 Доментијан, нав. дело, 206 (прев. Мирковић, 103).

24 Теодосије Хиландарац, Живот св. Саве, изд. Ћ. Даничић, прир. Ђ. Трифуновић, Бео-

град 1973, 103 сл., 107 (прев. Л. Мирковић — Д. Богдановић, Београд 1984, 102 сл., 105).

25 Теодосије, нав. дело, 103, 105, 171, 178, 199, 201, 214 (прев. Мирковић — Богдановић,

102, 104, 163, 170, 189, 190, 203).
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се једноставно називају и Анатолија) у Азији цареваше славни цар Калојован

Ватац".26 Кад је, међутим, потребно да се титулишу владари Никеје и Епира,

речена несигурност постаје евидентна. Штавише, на основу каснијег иску-

ства двају писаца, ово важи и за цареве који су непосредно претходили, у

још увек јединственом Царству, IV крсташком рату.

Тако, иако Доментијан говори о византијским областима пред IV крста-

шки рат називајући их „читава земља грчког царства" (гфћцке цд^ћств«),27

већ је Алексије III Анђео, поред тога што је наведен и као грчки цар, означен

код Доментијана и као „цариградски" или „источни и цариградски" цар.28

Обрнуто од ове ситуације, Теодор Дука је назван грчким царем.29 Такође, ни-

кејски цар Теодор I Ласкарис влада, и за Доментијана и за Теодосија, у Цари-

граду,30 што показује, сетимо се само „грчког" цара Филандра, нарочити иде-

олошки значај који је византијска престоница имала за Србе, само овога пута

у обрнутој пројекцији у односу на случај латинског цара. Јер, како Теодор

није држао Цариград, а Србима је 1219. подарио, заједно са титуларним ца-

риградским патријархом у Никеји, аутокефалну цркву и тако одиграо улогу

византијског цара,31 морао се, бар симболично, уселити у стару престоницу

Царства. Ипак, има се утисак да до одлучујућег преокрета у начину изража-

вања, и то из разумљивих разлога, долази у вези са великим освајањима Јова-

на III Ватаца и Михаила VIII Палеолога. Они се код Доментијана наводе на

следећи начин: „верни цар грчки који царује западним и источним земља-

ма".32 Очевидно је да ова промена у навођењу царске титуле нема непосред-

ну везу са етничким „профилом" Царства, него одражава политичку реал-

ност обнове његове величине на Западу и Истоку, што се дотакло и идеоло-

шке сфере српске политичке психологије. Царство је опет било ромејско, од-

носно по српском начину изражавања — грчко.

Са Теодосијем, који је своје дело вероватно завршавао почетком XIV

века, појављују се и нараштаји писаца са новим погледима. Ти писци имају,

у поређењу са ранијим стањем у српској књижевности, шире познавање ста-

рије византијске, па и класичне стварности, што није остало без утицаја на

њихову географску и општу терминологију. Тако се у делу истог Теодосија,

који као што смо видели Бугаре назива и Готима, помиње да је Немања др-

жао српске земље, међу којима се поименце наводе Диоклитија, Далмација и

Травунија, које се, како каже, налазе близу Илирије, на истоку, и крајева који

26 Исто, 170 сл. (прев. Мирковић — Богдановић, 163).

27 Доментијан, нав. дело, 17, 23, 53, 154 (прев. Мирковић, 235, 240, 265, 58).

28 Доментијан, нав. дело, 5, 71, 160, 167 (прев. Мирковић, 224, 280, 63, 69). И Теодор Ла-

скарис ће за Доментијана бити „источни" цар (исто, 336; Мирковић, 209), али и „само" (благо-

верни) цар (исто, 277; Мирковић, 162) попут бутарског цара Јована Асена (исто, 328, 335; Мир-

ковић, 203, 208).

2» Исто, 261 (Мирковић, 149). Уп. и 280 (Мирковић, 164).

30 Исто, 217, 219 (Мирковић, 113, 115); Теодосије, нав. дело, 126, 132 (прев. Мирковић —

Богдановић, 122, 128).

31 Ферјанчић — Максимовић, нав. дело, 17 сл.

32 Доментијан, нав. дело, 116, 344 (прев. Мирковић, 317, 216).
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припадају Риму, на западу.33 Свети Сава, пак, назива се архиепископом Дал-

мације и Диоклитије.34 Стотинак година касније Константин Филозоф (Ко-

стенецки), најобразованији писац средњовековне Србије, рећи ће за свог хе-

роја, деспота Стефана Лазаревића, да потиче из Далмације и Дакије, „... из

земље сада названих Срба".35

Тај учени ниво, везан за далеку прошлост али и за ренесансни манир

епохе Палеолога, морао је неизбежно да дотакне и византијску реалност. Ар-

хиепископ Данило II, образовани писац „Живота краљева и архиепископа

српских", који пише нешто после Теодосија, дуго је боравио на Светој Гори,

тако да му је византијска лексика била блиска. Користећи је, Данило ствара

нове комбинације са дотадашњом српском терминологијом. Тако он назива

цара Андроника II Палеолога следећим синтагмама: „свети (и велики) и ва-

сељенски грчки цар",36 „васељенски цар Новог Рима, Константинопоља",37

„самодржавни цар Велике Романије".38 Андроникова држава, када се наводи

без царевог помена, назива се „грчко царство", „грчка држава", „грчка зе-

мља",39 али једанпут и „Велика Романија".40 Паралелно с тим, две друге ве-

лике балканске државе, Србија и Бугарска, називају се „српска земља",41 од-

носно „бугарска земља".42 Начин употребе ових термина је један те исти и

заснива се пре свега на физиономији државног организма речених земаља.

Три државе се схватају као различите државе са сопственим традицијама,

док њихово „етничко" биће свакако није у првом плану.

Веома сличан речник употребљен је и у текстовима такозваних Данило-

вих настављача, као и код писаца позног XIV века. У овим делима, међутим,

Грци се појављују на начин који сведочи да њихов помен има етничку садр-

жину. Тако, на пример, у цркви Богородице Одигитрије у Пећи свету литур-

гију из грчких књига служе „... црнци (чћфнци) грчкога народа",43 тј. грчки

(јеро)монаси, док су крајем столећа наведени неки архијереји, Грци и Срби

„према роду своме".44

33 Теодосије, нав. дело, 3 (прев. Мирковић — Богдановић, 5).

34 Исто, 187 (прев. Мирковић — Богдановић, 179).

35 Константин Философ, Живот деспота Стефана Лазаревића, изд. В. Јагић, Гласник СУД

22 (1875) 250 [прев. Л. Мирковић, Старе српске биографије XV и XVII века, Београд 1936, 49 (=

Београд 1989, 77)].

36 Архиепископ Данило Друти, Животи краљева и архиепископа српских, изд. Ђ. Дани-

чић, Загреб 1866, 96, 126 (прев. Л. Мирковић, Београд 1988, 104, 126).

« Исто, 141 (135).

3» Исто, 145 (138).

39 Исто, 107, 108, 112, 113 (112, 113, 115, 116).

40 Исто, 145 (138).

41 Исто, 107, 112, 141 (112, 115, 135) и на више других места.

« Исто, 117 (118).

43 Данилови настављачи, Животи краљева и архиепископа српских, изд. 73. Даничић, За-

греб 1866, 369 (прев. Л. Мирковић, Београд 1989, 111).

44 Аноним, Житије старца Исанје, изд. 75. Трифуновић, Писац и преводилац инок Исаија,

Крушевац 1980, 75 (прев. Д. Богдановић, Шест писаца 14. века, Београд 1986, 96).
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Познији писци, који стварају у XV веку, па и касније, великим делом

нису Срби него Грци или други странци, образовани на традицијама такозва-

не ренесансе Палеолога. Они уносе и извесне потпуно нове изразе. Такви су

Григорије Цамблак, Константин Филозоф (Костенецки) и патријарх Пајсије,

у чијим делима се по први пут у српској књижевности говори о Јелинима, а

не само о Грцима, и о земљи Јелади.*5

Као што се може већ а рпоп претпоставити, овде се искључиво подра-

зумевају Грци класичног доба и њихова земља, а све у оквиру покушаја на-

ведених писаца да изнесу примере или повуку паралеле у вези са антиком.

За речене писце постоји одређени однос између савремених тема које обра-

ђују и античке епохе. До које мере се у овоме може ићи, показује место на

коме Константин Филозоф тврди да се у његово време слава деспота Стефа-

на Лазаревића шири (уз Египат и Етиопију) по Јелади, Индији и Амазони-

ји.46 Овакав склоп несумњиво представља архаично подражавање

„географског" начина изражавања какав се може срести у класичној књи-

жевности и не може да има никакву везу са стањем из времена самог Кон-

стантина Филозофа. Посебно је занимљиво, и индикативно, то што Григо-

рије Цамблак паганске обичаје назива „јелинским лакрдијама", што је са-

свим у складу са византијским схватањима по којима је Хелен (античко до-

ба) — паганин, а Ромеј (византијско доба) — хришћанин.47 Додајмо још да

су исти писци једини у српској књижевности који понекад наводе Констан-

тинопољ као Византион (Ви^днтии), разуме се такође у оквирима арха-

ичног начина изражавања.48

Иначе, у текстовима писаца ове, последње генерације византијска држава

и њен владар се обележавају на један, могло би се рећи уобичајени, начин —

45 Житие на Ст. Дечански от Григории Цамблак, изд. А. Давидов — Г. Данчев — Невмна

Дончева-Панапотова — Пенка Ковачева — Тодорка Генчева, Софад 1983, 1.15 (Григорије

Цамблак, Живот Стефана Дечанског, прев. Л. Мирковић, Београд 1936, 4); Константин Фило-

соф, нав. дело, 248, 249, 265, 281 [прев. Л. Мирковић, 47, 48, 63, 79 (= Београд 1989, 76, 87,

98)]; Патријарх Пајсије, Житије цара Уроша, изд. И. Руварац, Гласник СУД 22 (1867) 227. В.

и Пајсије, Живот цара Уроша, прев. Л. Мирковић, Београд 1936, 145 (= Патријарх Пајсије, Са-

брани списи, прев. Т. Јовановић, Београд 1993, 98). Пајсијев „Живот цара Уроша" биће нада-

ље навођен углавном по преводима због мањкавости Руварчсвог издања. Уп. Т. Јовановић,

нав. дело, 141.

46 Константин Философ, нав. дело, 248 [прев. Л. Мирковић, 37 (76)].

47 Уп. Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, приредио Д. Петровић, Београд 1989, 49.

48 Григорије Цамблак, Житие на Ст. Дечански, нав. дело, 23.4 (прев. Мирковић, 17); Пај-

сије, прев. Мирковић, 132, 145 (прев. Т. Јовановић, 87, 98). У Доментијановом опису последњег

путовања св. Саве постоји, међутим, једно место са необичном употребом термина Византија:

и прође Анатолију, и по том Византију, и дође у Цариград" (Доментијан, Живот св. Саве,

203). Из контекста читавог одломка произлази да је Анатолија територија Никејског царства у

Малој Азији, али тиме тумачење цитираног места није олакшано. Могућно је да је грешком

или неразумевањем неког познијег преписивача, коме архаично име Византија за Цариград ни-

је било непознато, дошло до двоструког помињања византијске престонице, под два имена.

Можда је дошло и до неке забуне са именом Витинија и до његовог претварања у Византију.

Сигурно је, међутим, да се овде не ради о називу за Царство. Много касније, у једном запису с

почетка XVIII века османска престоница названа је Византијом. Уп. Љ. Стојановић, Стари

српски записи и натписи V, Београд 1987, бр. 7394.
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епитетом грчки.49 Иако се истовремено помиње и бугарски цар,50 овом епите-

ту, као што смо већ видели, не треба придавати превасходно етничку боју,

будући да је турски султан називан, као уосталом и византијски цар, ис-

точним царем,51 а Стефан Дечански је чак и ,,...'цар' свих илирских

народа".52 У неким другим случајевима, писци исте епохе, било наведени би-

ло други (Димитрије Кантакузин, Владислав Граматик), пишу на начин који

нам не дозвољава да будемо сигурни у то да ли су Грци који се наводе заиста

Грци или, у једном традиционалнијем маниру, поданици Византијског цар-

ства.53 Ово свакако указује, између осталог, на то да се два значења постепе-

но приближују једно другом.

Осим историјских и других текстова српске књижевности, законодавно

дело Стефана Душана — славни његов Законик — као и званични документи,

у највећој мери такође настали у његово име, не употребљавају на један

устаљени начин израз Грк. У Законику се говори, с једне стране, о грчким гра-

довима, дакле доскорашњим византијским које је заузео „господин цар",54 а с

друге стране — о властели и властеличићима који, као појединачна лица, могу

бити Грци (Г^кци), Немци (Немци) или Срби.55 Појединци Грци у овом, ет-

ничком смислу јављају се и у дипломатичком материјалу,56 у коме се, међу-

тим, Грци као колективни ентитет, исто као и грчке земље, третирају у значе-

њу које подразумева византијско политичко а не грчко етничко биће.57

Као што је познато, у једном члану Законика цар Душан себе не разли-

кује од византијских царева које једноставно назива „... пређашњи (дакле

пре мене, у низу који иде од Константина Великог) православни цареви".58

Као да су Византија и Србија, у погледу царске титуле, представљали једну

те исту творевину. На основу оваквих општих погледа, било је природно да

грчко име добије простор у титули самог Душана и неких потоњих српских

владара у XIV веку. Као што је добро познато, Срби и Грци или, ређе, српске

и грчке земље представљају основне елементе те титуле, као и патријаршиј-

49 Григорије Цамблак, нав. дело, 15.4, 22.1 (прев. Мирковић, 12, 16); Константин Фило-

соф, нав. дело, 259 сл., 279, 294, 301, 302 [прев. Мирковић, 58 сл., 77, 93, 99, 100 (= 83 сл., 96,

107, 112)].

50 Цамблак, нав. дело, 34.1 (прев. Мирковић, 24 сл.); Константин Философ, нав. дело, 268

[прев. Мирковић, 66 (= 89)].

51 Константин Философ, нав. дело, 267, 294, 302, 307 [прев. Мирковић, 65, 93, 100, 104 (=

88, 107, 112, 116)]. За византијског цара као источног, вид. нап. 29.

52 Цамблак, нав. дело, 26.5 (прев. Мирковић, 19).

53 Уп. Константин Философ, нав. дело, 279 [прев. Л. Мирковић, 77 (= 96)]; Пајсије, Жити-

је цара Уроша, изд. И. Руварац, 224 (прев. Мирковић, 142; прев. Јовановић, 96); Димитрије Кан-

такузин, Житије Јована Рилског, прев. Јасмина Грковић-Мејџор, Београд 1993, 91; Радослав

Граматик, Рилска повест, прев. Ј. Грковић-Мејџор, Београд 1993, 103.

54 Законик цара Стефана Душана 1349 и 1354, изд. Н. Радојчић, Београд 1960, чл. 124.

55 Исто, чл. 39, чл. 173.

56 Уп. Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912,

175, 617, 620, 640.

57 Исто, 387, 422, 427, 479, 662, 664. Овим примерима није обухваћена владарска (и па-

тријархова) титулатура, о којој вид. у даљем излагању.

58 Душанов Законик, нав. издање, чл. 40.
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ске титуле.59 Будући да у грчким документима српских владара одговарајућа

формула обухвата Србију и Романију,60 прилично је јасно да значење грчког

елемента нема превасходно етнички него идеолошки карактер, односно да

припада домену политичке теорије Византинаца.

Како било, ни књижевни ни званични, у документима, начин изражава-

ња не представљају феномен који би репрезентовао јавно мњење обичних

људи. Постоје, међутим, одговарајући извори, уосталом не тако ретки, који

изражавају такво мњење и који се појављују у облику разних записа и натпи-

са. Њихов једини важан недостатак у односу на нашу тему је то што се у овој

врсти извора врло ретко говори о општијим питањима положаја Србије пре-

ма страном свету, укључујући и Византију. Стога је у њима редак помен

грчког имена. Ипак, и у оваквим белешкама може се запазити шароликост

његове употребе. Следећи примери то најбоље показују.

У двема белешкама византијски простор је означен као грчки, при чему је

на основу других изворних сазнања могућно, за разлику од до сада испитиваних

ситуација, и ближе убицирање простора о коме је реч. У једној белешци, 1313.

године, говори се о победи краља Милутина над Турцима вћ Г$ћц,Е)(к-61 Ово не

само да очевидно значи у грчкој земљи, него се вест може довести у везу са екс-

педицијом Новака Гребострека, која се одвијала у Малој Азији (1312/13).62 Дру-

гом приликом, 1330. године, реч је о некадашњем ослепљивању Стефана Дечан-

ског кога је отац након тог чина послао вк Гоћкнк.63 Овога пута, међутим, исти

термин као и у претходном случају — грчка земља — односи се на Цариград, где

је изгнани принц чуван као талац,64 да би се мало ниже, у истој белешци, поја-

вило и треће значење — Македонија коју пустоше српски одреди.65

Остали записи, настали између XIII и XV века, односе се на грчки језик.

Међу њима један, из времена деспота Ђурђа Бранковића, уопштено помиње

грчке и српске рукописе који се чувају на Светој Гори.66 У преосталих чети-

ри је реч непосредно о језику, при чему као да се сасвим равноправно упо-

требљавају, чак једанпут у истом тексту, изразијелински, еладски и грчки је-

зик.67 Не чини се неопходним да на овом месту буду посебно коментарисани

наведени примери колоквијалне, мада у основи учене употребе термина за

означавање грчког језика међу Србима.68

59 Уп. Љ. Максимовић, Српска царска титула, Глас САНУ 384, Београд 1998, 182-184.

60 Уп. Максимовић, нав. дело, 182 сл. (са старијом литературом).

61 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд 1982, бр. 43.

62 С. Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, Београд 19603, 100-120; датум према К. Ји-

речек, Историја Срба I, Београд 19782, 198. Уп. и Историја српског народа I, 461 (С Ћирковић).

63 Стојановић, нав. дело, I, бр. 56.

64 О изгнанству Стефана (Дечанског) в. Јиречек, нав. дело, 199; Историја српског народа

I, 464 (С. Ћирковић).

65 Реч је о грчкој земљи пустошеној у доба Стефана Дечанског.

64 Стојановић, нав. дело, I, бр. 262 (1434).

67 Стојановић, нав. дело, I, бр. 19 (1262): паралелно се наводе, као синоними, јелински и

грчки језик; бр. 239 (1426): еладски језик, бр. 240 (1426): грчки језик, бр. 293 (1451): еладски језик.

68 Нисам узимао у обзир помињање Грка (Грчић Манојло) у српским народним песмама,

будући да њихово касније бележење не омогућава прецизно откривање веза са њиховим сред-

њовековним коренима.
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Посматрајући целину наведених примера, могло би се закључити да су,

изузев ретке архаичне склоности појединих писаца према именима Јелин и

Јелада, у српском друштву средњег века постојали — изведено из основице

*г?ћК!1 двострано или двоструко схватање и употреба грчког имена. Једна

реч са два значења. Прво, које се у изворима чешће сусреће, проистиче из

словенског, али и западног схватања положаја цара и обличја царства у Ви-

зантији. Друго значење једноставно подразумева грчко племе, односно људе

који том племену припадају. Оба значења се не поклапају у потпуности, али

нису ни међусобно изразито удаљена.

У времену из кога и за које располажемо српским изворима Византија

више није представљала, да се послужимо терминологијом Ернеста Штајна,

ни „универзалну силу", ни „светску силу", него „велику силу" у постепени-

јем или бржем опадању,69 чије се привремено ишчезавање у 1204. и потоњим

годинама поклапа са брзим развојем српске књижевности. Једне књижевно-

сти, дакле, која се живо занимала за основне идеолошке теме властите зе-

мље. У XIII веку ове су теме силно узнапредовале: положај државног погла-

вара сматран је самовласним (сд/иодс<ћждц), његове дужности описиване су,

независно од његове стварне титуле, глаголом цдоевдти, а од Византије по-

зајмљена идеја Новог Израела узела је великог маха.70 Другим речима, иако

су Срби нарочито поштовали достојанство византијског цара, они нису у

потпуности разумевали некадашњи светски положај Царства као универзал-

не силе. Истина, Константин Велики никада није називан грчким царем, као

што би се можда могло очекивати и то показује његов посебан статус, али се

истовремено могло десити да његовог савладара Лицинија познија учена

књижевност сматра Србином и претком династије Немањића.71

Све ово, између осталог, значи да су Срби на известан начин и пре про-

глашења Царства своју државу схватали као некакав пандан Византији. Сто-

га, упркос свом њиховом поштовању према истој Византији, која је предста-

вљала велики прототип, Срби је нису схватали као феномен неупоредив са

осталим светом. И будући да су сопствено име разумевали у двостраном или

двоструком значењу, као име државно и име етничко, нису могли да се пре-

ма термину Грк постављају на другачији начин. С друге стране, Византијско

царство, које је увек било чврсто усађено у грчки карактер своје културе, у

времену о коме је реч већ се било претворило од светског царства у грчко.

Све ове околности као да се огледају у употреби грчког имена код Срба и чи-

не његово значење шароликим и богатим, али и постепено усмераваним ка

превасходно етничкој, једноставнијој и природној садржини.

69 СГ. Е. 51ет, 1_Јп1ег5испип§еп гиг зраЉугапгипЈсћеп УегГаззипдв- шк! ^ШбсћаЛзцебсћЈсМе,

МЈПеЛипееп гиг озташбсћеп ОеасћкћЈе Н/1-2 (1925) 2 вц. (= еЈ. А. М. Наккеп, Ат$1егс1ат 1962,

2 ■*).

70 Уп. Љ. Максимовић, Н ебуоуеуеат] тсоу Херршу атоу Меасисоуа, Атина 1994, 22 сл. По-

себно за анализу глагола царевати и одговарајуће изведенице уп. чланак М. Благојевића у

овом зборнику.

71 Пајсије, Живот цара Уроша, прев. Мирковић, 145 (прев. Јовановић, 98). Схватање о Ли-

цинијевом српском пореклу први пут се јавља средином XIV века у словенском преводу хрони-

ке Јована Зонаре. Уп. Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд — Сремски

Карловци 1927, Х111-Х1У.
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Циоот\г Макз1то\1с

ТНЕ МЕАМГМО ОР ТНЕ ЖЖОб "ОКК" АШ "ЈЕЕПЧ"

ПМ 5ЕКВ1АН МЕБШУАЕ бОШСЕб

бегћ1ап тед1еуа1 Шегагиге, аб \уе11 аб бегглап б(а1е доситеМб Ггот (ћа( еросћ,

таке изе оГ (ће (егт "Огк" (Огеек) ге1а(1Уе1у ГгециегШу, екћег т геГегепсе (о ш-

дшдиа1б ог (о (ће ћгоадег бос1а1 соттшту, (ћа( 18, сеПат (еггкопез т 1ће Ва1-

кап рептзи1а. Тће Сћгошс1е оГ (ће Рпез( оГ Бшска (1ће Оепеа1оеу оГ Ваг) \^аб

Пгз( ш \уШсћ (ће гоо( оГ 1ће Еа(т ргоуепапсе %гаес \уаз етр1оуед. И гетатед а

ргеуа1еп( Гогт ш о(ћег б1аУ1с 1ап§иа§еб апд т 1ће тед1еуа! бегШап 1ап§иа§е —

г$ћк. 1п гагег тб(апсез, апд а( а тисћ 1а(ег да(е, (ће Сгеек гоо( еХА.(т|у) а1зо

сате т(о иба§е, сћ1еПу \ш(ћш (ће агсћа1с 1дш1ес( оГ боте 1еатед чтЧеге. Ехсер(

Гог тдмдиа1 сабеб, депуед (егтз ибиаИу дез1§па(е (ће ВугагШпе ро1Шса1, по(

Огеек, етшс ђеш§, (ће Сгеек гоо( ћет§ рптагПу етр1оуед т геГегепсе (о (ће

с1абб1са1, по1 ВугагШпе, еросћ.

Такеп аб а \ућо1е, 11 сои1д ће сопс1идед (ћа( ш (ће бепмап тед1еуа1 зос1е(у

депуаНуез ог (ће гоо( г$кк шеге сотргећепдед апд ибед ш(ћ а диа1 теашп§.

Тће Пгз(, тоге ГгециегШу епсоип(егед т боигсеб, гезиКз Ггот (ће б1аУ1с, аз \^е11

аб шебтегп, У1е\у оГ (ће розШоп оГ (ће етрегог апд (ће Гогт оГ (ће етрке ш Ву-

гагШит. Тће о(ћег теапт§ з1тр1у 1трНеб (ће Сгеек (пће, ог реор1е ће1оп§т§

1о (ћа( (пће. Тћебе теапт§б до по( егШге1у оуег1ар, ћи( пеКћег аге (ћеу сотр1е-

(е1у берага(е.

А1(ћои§ћ гће бегћз ће1д (ће д1§ги(у оС (ће Вугапхше Ешрегог ш §геа( еб(-

еет, (ћеу д1д по( ш11у сотргећепд (ће Гогтег робШоп оГ (ће Етрне ш (ће \уог1д

аб (ће ип1уегба1 ро\уег. Е11егасу таде кб арреагапсе апд деуе1оред т бегћ1а 1П

те репод \ућеп 1ће геа! роб1110п оГ те Епцмге \уаб аћеаду ш соШбшп т1ћ те

еситеп1са1 гециЈгетеШб оГ те Вугапипе ро1Шса1 1ћеогу, ебреааИу аПег те

1етрогагу дет1бе оГВугагШит 1П 1204. \Х 1б еујдеМ Ггот бегћЈап-ВугапНпе ге-

1аНопб Ггот 1ће еросћ оГ б1еГап №тапја та1 1ће бегћб ује\уед тејг бгахе аб а

репдаШ 1о ВугапИит, еуеп ћеГоге 1ће ргос1ата11оп оГ 1ће Етрке. ТћегеГоге, ш

брјте оГ а11 тејг гебрес! 1о те уегу бате ВугагШит, \уШсћ гергезеШед а §геа1

ргогогуре, 1ће бегћб дјд по1 сотргећепд 11 аб а рћепотепоп ћеуопд сотрапзоп

\ујт 1ће гез1 оГ те \^ог1д. бтсе теу ипдегбШод тејг о\уп пате т а диа1 ог дои-

ћ1е бепзе, ћо1ћ аб 1ће б1а1е апд е(ћп1с пате, Шеу сои1д пог ћауе хгеа1ед 1ће (егт

Сгк (Сгеек) дЈГГегепПу. Оп те отег ћапд, 1п 1ћа( еросћ, те ВугапНпе Етр1ге,

а1\уауб Пгт1у бе( ш 1ће Сгеек сћагас1ег оГ кб сићиге, ћад аћеаду тгпед Ггот а

\уог1д ш1о а Огеек етрјге. А11 1ћебе сггсигпбгапсеб беет (о ће геПес1ед т 1ће иб-

а§е оГ те Сгеек пате атоп§ 1ће бегћб, гепдепп§ 1(8 теапш^ д1уегб1Пед апд

Г1сћ, ћи( §гадиа11у Госиб1п§ оп 1(5 е(ћп1с, 81тр1ег апд пашга! зепбе.
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ПЕТЕР РОКАИ

ДАЧАНИ КАО ИМЕ МАЂАРА

У ВИЗАНТИЈСКИМ ИЗВОРИМА

Овај прилог има задатак да исправи тумачење двојице истакнутих мађарских

византолога: М. Ђонија и Ђ. Моравчика, по којем се, у некима од њих наведеним

византијским изворима, именом Дачани обележавају Мађари. После анализе сваког

појединачног податка, аутор прилога је дошао до закључка да се у некима од изво-

ра ово име односи на друге народе: Данце, Румуне и Печенеге.

Двојица истакнутих мађарских византолога — Маћаш Ђони (Оубш

Магуаз) и Ђула Моравчик,1 саставила су списак византијских извора који, по

њима, садрже назив Дачанин који се односи на Мађаре. Током провере, која

је омогућена управо на основу њихових листа, дошли смо до закључка да се

етничка ознака „Дачанин" у византијским врелима не односи на Мађаре у

сваком случају за који су Ђони и Моравчик мислили. Ова сумња је већ стога

оправдана што други византијски извори име „Дачанин" дају другим народи-

ма. Тако на пример Михаел Ретор, Јован Кинам и Константин Манасије, који

су живели у XII веку и били савременици већине аутора наведених од стране

Ђонија и Моравчика, именом „Дачани" обележавају Србе.2

У делу Ане Комнине Мађари се, по констатацији Ђонија и Моравчика,

под називом Дачани помињу шест пута.3 Ови подаци се односе на географ-

ски положај подручја настањеног Дачанима и на везе овог народа са Визан-

тијом. Према Ани Комнини, Дачани станују северно од планине Хемус (Бал-

кан), поред Дунава. Крсташи, предвођени Петром Амијенским, 1096. године

1 М. Судт, Ма§уагог52а§ е$ а та|>уаг$аЈ> а ђјгапсј 1огга5ок (икгеђеп, Ма(*уаг-8бг6§ 1апи1-

тапуок = ОиутгроеАЛ^анкал цеХ.ета1 7 (Виаарез! 1938) 82; Су. МогаусхИс, Вугап(то(игс1са, I, Оје

ђугапшшсћеп (ЈиеНеп аег Се$сћкћ(е аег Тпгкуб1кег, II. 8ргасћге5(е аег Тигку61кег ш аеп ћугапЦ-

П15сћеп ОиеИеп, Вегћп 19582, 116; иИ, агсћа151егепаеп Кашеп дег 1Јпеат ш Вугапг, ВугапЦ-

П15сће 2е115сћг1п (даље В2) 30 (1929-1930) 250 (51иша ђугатта, Виааре5(т1 1967, 322).

2 Ј. Капић - Б. Ферјанчић - Н. Радошевић-Максимовић, Византијски извори за историју

народа Југославије IV, Посебна издања Византолошког института САНУ 12, Београд 1971, 176,

177, 186, 188-190, 192, 201, 203-204.

3 М. Субт, А рап5(пош „а11ата1а1си1а(ок" е(шка1 јеНедо. Агсћа12а16 пбрпеу е$ еШ1ка1 уа16-

ба^ Аппа Котпепе А1ех1а$ађап, А Ма^уаг (бггепеииЈотапу! 1п(еге( еукбпууе 4 (1942) 135; Мо-

гаусхИс, ВугапипоШгска I, 221, II, 116.
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стигли су у Византију преко земље Дачана. Од Дачана су дошли Перес и Си-

мон, посланици краља. Њихово име као име сведока наведено је у документу

мировног уговора склопљеног 1108. године између Византије и Нормана.

Вође Дачана нису поштовале савез, односно мировни уговор са царем Иса-

ком I Комнином. Коначно, цар Алексије 1 Комнин победио је дачког вођу

Соломона у једној бици код Хариопоља.4 Вести Ане Комнине се мање-више

убедљиво могу протумачити тако да се у њима поменути Дачани идентифи-

кују са Мађарима. Нарочито се то односи на извештај Ане о победи цара

Алексија I Комнина над дачким вођом Соломоном код Хариопоља. У исто-

риографији се обично узима да ово Анино саопштење потврђују слично из-

лагање текста, тачније интерполација мађарске Илустроване хронике и одго-

варајући податак Хронике Бернолда из Санкт Блазиена.5 Поставља се, међу-

тим, питање — ако се Анине вести о Дачанима и уистину односе на Мађаре,

да ли је оправдано то аутоматски применити и у случају других извора. Сто-

га држимо за потребно да резултате наших истраживања овде нешто подроб-

није саопштимо.

Мађарски византолози су још двадесетих година XX века запазили

околност да неки византијски извори Мађаре, поред осталих архаичних етно-

нима, називају такође именом Дачани.6 Према подацима сакупљеним и обја-

вљеним најпотпуније у делу „Вугапипогшчлса" Ђуле Моравчика, од визан-

тијских врела њих седам укупно у дванаест случајева применили су на Мађа-

ре назив Дачанин. Ова врела представљају у великој већини наративни изво-

ри. Поред Алексијаде, дела Ане Комнине, то су Никола Каликлис, Теодор

Продром и један анонимни ретор из XII столећа, као и Лаоник Халкокондил

и Теодор Газес из XV века. Поред ових наративних извора, Мађаре под овим

именом помиње такође један дипломатички извор — оснивачка повеља цари-

градског манастира Пантократора.7

Питање чини замршенијим околност да ови писци један те исти народ,

као на пример Мађаре, називају и другим архаичним именима. И још више,

што су једним те истим архаичним именом називали различите народе. Лао-

ник Халкокондил је, на пример, именом Дачанин поред Мађара, дакако —

ако се овај назив уистину односи на њих, према једном податку саопштеном

од стране Ђуле Моравчика, називао и један други народ — Румуне из Тран-

4 Напомињемо да разлика међу подацима дела Ане Комнине код њих произилази из

околности што је Ћони користио још Рејфершејдово, а Моравчик већ Лејбово издање. А. Кеј/-

/егзсНеМ, Аппае Сотпепае Рогрћуго{>ет(ае А1ех!а«, I, 1Лр81ае 1884, V, 7; VII, 1; X, 5; XIII, 12;

XIV, 4; XIV, 8; В. /.е/6, Аппае Сотпепе МехкчЈе, геепе о!е Гетрегеиг А1ех1$ I Сотпепе

(1081-1118), Раш 1943, II, 32, 87, 208, III, 139, 160, 180.

5 Р. Кокау, 5а1атоп & Р61а, Н еПекегезек-топоегаПак 23 (Сјујдек 1990) 60-99; П. Рокаи,

Истраживања Бернолдове кронике, Истраживања 13 (1990) 49-60.

6 Ј. пагкд, А тацуагокга уопа(ког6 перпеуек а гм/апа ггбкпаЈ, Вискрез! 1910, 1-78; иН,

аиГше ТЈп§агп ће/ицИспсп Уо1к5патеп ђе1 аеп Вугаштст, В2 21 (1912) 472-487, још не помиње

име Дачана као назив за Мађаре; то чини први пут тек у напомснама свог издања Лаоника Хал-

кокондила: 1^аошс1 Сћа1сосапау1ае ћ&опагит аетоп$[га(10пе$, I, Нииарезпш 1922, 68, 2-3.

7 МогаусзЈк, Ву2ап(тогигс!са II, 116.
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силваније.8 Стога се чини препоручљивим релевантна места набројаних из-

вора појединачно испитати. Само тако можемо бити сигурни да ли се њихо-

ви подаци уистину односе на Мађаре и Угарску.

Прелазећи након овог увода на испитивање релевантних извора, започе-

ћемо то у обрнутом хронолошком редоследу, са анализирањем оних који су

настали у XV веку. Прво ћемо размотрити једно писмо чувеног грчког хума-

нисте Теодора Газеса писано у Риму. У том писму помиње се неки "Еуаухос;,

Аако&у ВаочА,егк;, који је дошао у Рим да се помоли и пошто је ту обасут

бројним почастима, отпутовао је кући. Тог Епапсћоза издавач овог писма Те-

одора Газеса Лудвиг Молер (Еид\У1§ Моћ1ег) није идентификовао ни у имен-

ском регистру, већ га је и тамо навео у овом лику.9

Молеров поступак пао је у очи чувеном немачком византологу Францу

Делгеру (Ргапг Оо1§ег). Делгер, не одобравајући га, у приказу Молеровог де-

ла показао је како се ту у ствари ради о Молеровом превиду, јер еуаух°? није

лично име, већ временски прилог „пеиНсћ" ('у најновије време, ових дана,

нетом'). У смислу Делгеровог превода, односна реченица Газесовог писма би

у преводу гласила овако: „У новије време (ових дана) краљ Дакије дошао је

да се моли у Рим, ту је обасут бројним почастима и потом се вратио кући".

Делгер је овог Даксоу Ваоч>.ег><;-а сматрао истоветним са краљем Угарске.10

Овакав свој став засновао је на табели у делу Византијски извори мађарске

историје, Ђуле Моравчика, објављеном 1934. године. Из тога се, према Дел-

геру, види како су Лаоник Халкокондил и Јован Критовул, грчки историчари

такође из XV века, по византијском архаизирајућем обичају Мађаре такође

називали Дачанима."

Остављајући за касније анализу оних вести поменуте двојице византијских

писаца које се односе на Дачане, за сада желимо испитати само податак саоп-

штен у Газесовом писму. Пре свега желели бисмо указати на то како се није са-

мо Делгер позвао при заузимању става о том питању на Моравчика, већ да се то

догодило и обрнуто, јер је Моравчик, сад већ на основу Делгерове идентифика-

ције, уврстио овај податак који помиње Дачане као Мађаре у своје већ поменуто

енциклопедијско дело ВугаттоШгаса, које, саопштавајући вести византијских

извора о народима турског порекла, обухвата огроман материјал.12

• Су. Могауагк, ОЈе агсћаЈзЈегспЈеп №теп, 250, јевуге!, 322, 21 . јевуге(; иЛ', А таеуаг (6г-

(епе( ојгапсј Гоггаод (В. Нбтап, А та§уаг (бпепеПисЈотапу кегјкбпууе, 1/6ћ), Вис1аре5( 1934,

183-184, даље: МогоусхИс, ВЈгапа Гоггакок; ПН, ВугагПтоШгска, П, 116.

9 МоМег, Аи$ Векапопз Се1ећпепкгеЈ5. Аћћапс11иш»еп, К.е<1еп, ВпеГе уоп Ве$$алоп, Тће-

оЈогој Саге$, Мјсћае1 Аро$(оНо5, Апс1гогпко8 КаШ5(05, Сеог{ро$ Тгарегип(1о$, Кјссо1о Рего((1,

КЈссо1о Саргапјса (Кагд1па1 Ве$$апоп а1$ Тћео1о§е, Ниташ$( ипс< б(аа($тапп), III (= ^иеНеп ипс!

Рог$сћип^еп аи5 Лет Сећ1е(е <1ег Се$сћ1сћ(е, 24), РаЈегћот 1942, 585.

10 Р. Од1%ег, В2 42 (1942) 230 (приказ: МоМег, Аш Ве$$аг10п$ Се1ећг(епкге1$. Аћћапс!-

1ип§еп, Кедеп, ВпеГе уоп Ве$$апоп, Тћеос1ого$ Саге$, М1сћае1 Аро$(оНо$, Апс1гошко$ КаШ$(05,

Оеог§105 Тгаре2ип(105, КЈссо1о Рего((1, N100010 Саргапјса /Кагшпа1 Ве55аг1оп а15 Тћео1о§е, Нита-

пЈ5( ип<1 5(аа(5тапп/, III ■ риеИеп ипЈ Рогесћипвеп аив с!ет Сеђје(е <1ег Се$сћ1сћ(е, 24, Радегћогп

1942, XII + 649).

1 1 Могауснк, В12апсЈ Гогга$ок, табела.

12 МогаусхИс, ВугапПпогаппса, II, 116.
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Ни од стране Делгера, нити од Моравчика, међутим, није до краја

рашчишћено са којим је мађарским краљем идентичан поменути. Јер, који би

мађарски краљ био тај који је походио Рим и тамо био обасут почастима? Ја-

сно је да на основу Газесовог описа можемо помишљати само на краља Жиг-

мунда. Као што је познато, у XV веку он је био једини владар Угарске који је

походио Рим и тамо био обасут почастима, наиме — папа Еугеније IV га је

крунисао за цара.13 Жигмунд је, међутим, путовао за Рим 1433, дакле четрде-

сет година пре Газесовог писма, које је Молер датовао у 1473. 14 А толики

временски размак, под условом да је Делгерово тумачење тачно, тешко се

може прихватити као „ових дана", или „у новије време". Утолико мање што

1433. године још ни сам Теодор Газес није живео у Риму.15

Ако је ту стварно реч о угарском краљу! Под утицајем Моравчиковог де-

ла, међутим, не смемо губити из вида чињеницу да у средњем веку, као што

смо већ горе показали, нису само турске народе називали Дачанима и њихову

отаџбину Дакијом. Тако су у западним изворима, као што је румунски на-

учник А. Барчацила показао, звали у ово доба такође Данце и Данску.16 На

основу тога је познати мађарски историчар Елемер Маљус (Е1етег Магуизг) са

правом брисао Боетија из Дакије из редова средњовековних угарских научни-

ка.17 Није ли можда исти случај са Молеровим Епапсћозот из Дакије?

Оставимо на кратко време по страни Делгерово тумачење и претпоста-

вимо да је Еуссухос,, односно, како га је Молер већ у именском регистру свог

дела навео — Еуаукос,, уистину лично име! Који се дачки владар могао звати,

ако и не Енанхос — барем некако слично? Графија речи Еуаукос,, писане

грчким словима, најближа је имену Енрикос, односно Хенрик. Пошавши од

тога да у Еуауко<;-у нису написана слова „а" и „у", већ једно лоше писано

„р" и са њим уједно писано ,д", онда то име можемо да читамо као Еур(.ко<;,

односно као Енрикос.18 Сада преостаје само још да одговоримо на питање

који би био тај дачки краљ имена Енрикос-Енрик који би за време Теодора

Газеса ходочастио у Рим?

У смислу претходно реченог, тог Енрика би требало тражити у редови-

ма угарских или данских владара. Одмах можемо установити да угарски

краљ са именом Енрик није познат. Барем не у ово доба. Неки западни изво-

ри, додуше, називају Хенриком угарског краља Емерика, али он је, као што

је познато, владао много раније — од 1196. до 1205. године.19 Од овог

"Ј. Азсћоасћ, СезсћЈсМе КаЈзег 5Ј§типо"5, IV, Натоиге 1841, 184-193; Р. Еп%е1, Аг Шагб

кЈгагу, 251ј>топЈ тпегагшта (X. Веке - Е. Маго$1 - Т. УУећН, Миуевге! 251§топгЈ киНу когађап

1387-1437, I, Тапи1тапуок, Виааре5( 1987, 84-85, 91.

14 МоМег, Вевзапоп, белешка 583.

15 МоМег, Вевзапоп, 15.

16 А. ВагсасИа, Илс\л ц\ Оаша ш 181опо§гаГ1а 51 сапоегаПа тешеуа1а, 5(шШ §1 та(епа!е <1е

15(опе теше 3 (1959) 341-357.

17 Е. МИуизг, Еј;ућа21 (аг5аг1а1от а когеркоп Ма§уагог52а§оп, Ви<Јарс8( 1971, 340-341.

18 IV. СагЈ/Нашееп, Опесћјвсће Ра1ео{ггарћ1е, 1~еЈр21(> 1879, II, 96.

19 Е. 5геп1ре1егу, 5спр(оге5 гегит ћип§апсагит, I, Виг1аре5( 1937, 325, 326, 351, 454, 477,

479, 483; А. Тћетег, Уе(ега топитеМа ћЈ5(опса 51ауогит МепшопаНит Шизггагта, I
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„Енрика" временски много ближе Газесовом добу живео је један владар

сличног имена: дански краљ Ерик VII.20 О њему је један хроничар уистину

знао како је био у личној вези са папом, што се може тумачити и тако да је

походио Рим.21 С обзиром на то да је краљ Ерик VII владао до 1449, а умро

1459. године, његово путовање се могло десити за време римског, односно

италијанског боравка Теодора Газеса (1435-1476).22 Овај податак је, међу-

тим, критичка историографија као неверодостојан одбацила.23 Тако треба и

ми да поступимо, поготово ако прихватимо Молерово датовање и Делгерово

објашњење у погледу значења речи Еуаухо<;. Међутим, држимо за сигурно

да је Газес, у наведеном писму свог познаника, обавестио уистину о ходоча-

шћу једног данског краља, а ни у ком случају угарског.

Овај пак дански краљ није могао бити нико други но Христијан I, који је

рођен 1426, а владао је 1449-1481. године. Он је, додуше не 1473, али пре

Ускрса 1474, уистину ходочастио у Рим, где је боравио три недеље. Поред

учествовања у уобичајеним ускршњим верским обредима, водио је важне цр-

квено-политичке преговоре са папом Сикстом IV. Вест Теодора Газеса о по-

сети Христијана I је врло умесна, јер на основу једногласног сведочанства

других савремених, дипломатичких и наративних извора знамо да су данског

краља у вечитом граду уистину примили са великим почастима. Папа, који

га је настојао придобити за своје противтурске планове, дао му је за пребива-

лиште ону палату у којој је некада за време свог боравка у Риму одсео цар

Фридрих III. Христијан I је од Сикста IV добио на поклон један трн од Хри-

стовог крста, један драгоцени прстен, једну златном опремом опремљену ма-

згу и друге скупоцености. А на дан Ускрса папа му је даровао златну ружу.

Поред папе, Христијана су вредним даровима почастили и кардинали. Он се,

као што је о томе и Газес обавестио, након обављеног посла вратио у своју

северну отаџбину. Као успомену на посету данског краља папа Сикст IV је

чак дао и једну медаљу исковати.24 Верујемо да је после овог несумњиво ка-

(1 198-1549), Котае 1863, 15, ћг. 25; Ј. 1аЛб, Ма§уаг шбпеукбпуи, Видаревг 1971, 170; Су. РахЛег,

А таеуаг петге1 1бпепе(е аг аградћаг1 кгга1уок а1аи, II, Видаре5( 18992, 12, 36, 491, 37. је§уге1;

М. ^УеПпег, Аг Аградок с5а1а<Н 1бПепе1е (Р. 8гао6, Т6г4епе11-, пер- е5 Г61дгаЈ21 кбпуу1аг, 51,

Нај>уоес8кегек 1892, 367; Су. Кп$1б, Аг агапућиПак еУбгагада, Ма{>уаг 1ш1бпа, Видаре5( 1976,

28, 34; Су. КгШб - Р. Макк, Аградћаг1 ига1кодок, Видаревг 1968, 234-237.

20 Оапвк ошвгаКбк 1екб1коп VI, Коћепћауп, 1934, 376-379, 5. V. Епк.

21 К. Егз1еу, Епк аГ Ротгпегп, ћапб Катр Гог бопдегјуИапд ој> Ка1тагшиопеп5 Ор1о5шпЈ>,

Оаптагкб ћЈ5Јопе ипдег дгоппт^ Маг^ге^ће о§ Епк аГ Роттегп, Коћепћауп 1901, 107-108.

22 МоМег, ор. сИ., 15.

23 Ег$1е\, 1ос. «1.

24 I. Ра$1ог, 0е5сћјсћ1с дег Рар51е, 5еЈ1 дет Аиб^апЈ де5 М1Пе1а11ег, II, Оебсћјсћге дег Рар51е

Јт геЈ1а11ег дег Кепа158апсе уоп дег Тћгопћеб^еЈеипе РЈи5' II. ћЈ5 гит Тоде б1х1и5' IV., РгеЉигј* 1т

Вге158аи, 1925, 497-500, 619; Кокау, 8а1атоп, 72; иИ, ХУег \уаг дег К6п1§ дег Оакеп ш еЈпет Вп-

еГе де5 Тћеодогоб Оагеб?, ВугапПит, 1деп1Ј1у, 1та§с, 1пПиепсе, II, Аћ51гас15 оГХ1Х 1п(егпа(1опа1

соп§гс55 оГВугап11пе 5(ид1е5, 18-24 АиЈивт, Сорепћаееп 1996, 7329. До овог резултата дошао је

истовремено и независно од нас Е. Тгарр, Кошј; СћпбНап I уоп Оапетагк т Кот. Оав Ћеи%п\$

дс5 Тћеодог Оагад, Јаћгћисћ дег б51еггекћ15сћеп ВугагШшбПк 35 (1986) 301-302. Он такође

предлаже исправку датума године од 1473. на 1474, али не каже зашто је то потребно. Ради чи-

талаца мање упућених у средњовековну хронологију, напомињемо како је у Византији нова го
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ко се писмо Теодора Газеса односи на римски пут данског краља Христијана

I. Самим тим, међутим, уједно отпада као такав извор који треба да докаже

како су се Мађари у византијским изворима називали Дачанима.

Пошто смо на тај начин писмо Теодора Гезеса искључили из скупине

извора који Мађаре називају Дачанима, треба да се бавимо из овог аспекта са

друга два напред поменута извора из XV века. Један од ових је животопис

султана Мухамеда II од Јована Критовула.25 Од анализе Критовуловог дела,

међутим, можемо мирно одустати, јер податак који је био позван да доказује

дачко-мађарски идентитет већ је изоставио Маћаш Ћони, а за њим и сам Ђу-

ла Моравчик из другог издања свог дела.26 Остаје, према томе, само дело

другог писца из XV века, рад Лаоника Халкокондила — Атсобе^егс, шторшу.

У делу Халкокондила дачко име доведено у везу са Мађарима јавља се

само једанпут. Ту, говорећи о пореклу Јанка Хуњадија, учени аутор напоми-

ње како је Хуњади о! бе <рао\ Дакас, уеуеота!..27 Према томе, примену нази-

ва Дачанин на Мађаре на овом месту не можемо сматрати сасвим једно-

значном. (Као што су Беотија из Дакије, погрешно додуше, поред Бојота из

Угарске, историчари називали такође Бојотом из Трансилваније.28) Више-

струкост значења Халкокондиловог податка подупире још једна околност.

Он не назива само Мађаре Дачанима. На једном другом месту овим именом

назива такође Румуне из Трансилваније. „Аг егае1у1 о1аћокаг", као што Ћони

наводи, односно „Ша1асћеп т 51ећепћиг§еп", по Моравчику.29 На основу јед-

ногласног сведочанства ова два примера, мирно можемо тврдити како визан-

тијски извори XV века не називају Мађаре Дачанима.

дина почињала 1. септембра. Газес се вероватно држао византијског обичаја датовања почетка

године. Могуће је међутим такође да је Газес датовао по „са1си1и$ Погепипиз"-у по којем годи-

на до 25. марта такође заостајс за почетком наше године. V. Сгите!, 1-а Сћгопо1ој>1е, Р. 1,етег1е,

Тпи(е о"е(и<1е$ ћугап(те$, I, Р. 1етег1е, ВЈћНотецие Вугапнпе, Рап$ 1958, 181 ра$$нп; Ј. ЗЧртс,

Ротоспе роуие$пе 2шшо$Н и (еопјј 1 ргак$1, 2ај>гећ 1985, 193-195: Н. Сго/е/епа", Та$сћепћисћ дег

2е1(гесћпипј>, Наппоуег 1948, 1 1-12. Следеће, 1475. године, која је била „света година", ходоча-

стила је у Рим и супруга Христијана I, данска краљица Доротеја (Рах1ог, ор. сн», 516). Иначе,

1475. међу владарским ходочасницима у Риму појавио се уистину и један Мађар: босански

краљ Никола Илочки. V. Ргакпбј, Мај>уагог$га§ езућатј е$ роНикаЈ б$$гекб((е(&е1 а Когтш $геп(-

$гекке1, II, Ви<1аре$( 1902, 146, 442, напомена бр. 500, Рах1ог, ор. ск., 516. Упореди: А. Кикту!,

Оје Ргаве <1е$ ћо$П1$сћеп Кбп1§(ит$ уоп К1ко1аи$ ТЈј1аку, 5(исЈЈа $1аука 4 (1958) 373-384.

25 Субт, Мај»уаг$а§, 82; Могаусмк, В1гапс1 Гогта$ок, табела: и/1, Вугап(то(игс1са, II, 116;

/). К. НетхсН, Сг1(оћић 1тћпо(ае Н1$(опае (Н. С. Веск - А. КатоуНх - К. Н. КеуАе1, Согри$ Гоп(ј-

ит ћ1$(опае ћугалипае, бепе$ Вего1теп$1$, XXII, ВегоНш е( N0^1 Ећогасј, 1983, 1, 14, 15; 16, 10;

14, 17; II, 18, 4; 6, 3; 7, 6; 7, 1; 7, 2; IV, 10, 2; мађарски превод: К. Згаоб, Кп(оћи1о$г; II. Мећете(

е1е(е, Ма^уаг (6пепе1пп ет1екек (Мопитеп(а НипеагЈае ћ1$(опса, II. с1а$$1$, $спр(оге$, XXII, Ви-

ааре$( 1875, 33, 34, 37, 124, 126, 129, 141, 142, 218, 243; Ј. Радонић, Критовул, византијски

историк XV века, Глас Српске краљевскс академије, СХХХУШ, Други разред, 73 (1930) 68.

26 Субт, Маеуаг$а§, 82; Могаусзгк, ВугашшоШгсгса, II, 1 16.

27 Оагкб, 1~аошко$ Сћа1кокопс!у1е$, 68, 2-3; Субт, Ма8уаг$а§, 82; Могауагк, Вјгапсг Гогга-

$ок, табела; Шг, Вугап(ЈпоШгсЈса, II, 116.

28 ММуиж, Е§ућа21 (аг$ас!а1от, 340-34 1 .

29 Субт, Ма§уаг$а8, 82; Мога^схгк, Вугапипошгска, II, 116.
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Од података ранијих извора, оних из XII века, име дачког народа довео

је Ћула Моравчик у везу са Мађарима из четири наративна и једног диплома-

тичког извора. Један од ових је песма Теодора Продрома. Овај аутор је, гово-

рећи о походима византијског цара Јована (Калојана) II (владао 1118-1143),

поређао, називајући их архаичним именима, од стране овог цара побеђене

народе. Међу њима помиње такође Дачане.30

Други извор који потиче из тог доба на основу којег је Моравчик пои-

стоветио Дачане са Мађарима јесте панегирик једног анонимног ретора из

XII века, посвећен такође Калојану II Комнину. У њему аутор, слично Про-

дрому, набраја оне народе над којима је овај владар однео победу. У њего-

вом набрајању такође можемо наћи Дачане. Поред њих, међутим, безимени

аутор помиње и Гете.31 Тим именом су савремени писци такође обележавали

Мађаре.32 Нама су, додуше, познати случајеви у којима неки византијски пи-

сац исти народ назива са два или, евентуално, чак са више имена, али због

интенције овог списа и због близине двају назива у набрајању — то у овом

случају не држимо вероватним. Ако, дакле, назив Гет, по Моравчику, пои-

стоветимо са именом Мађара, онда под називом Дачанин треба да се скрива

неки други народ.

У сличном контексту помиње Дачане и Никола Каликлис, византијски

говорник и песник из XII века. У песми писаној у част слике Откупитеља у

манастиру Пантократора у Цариграду он је набројао пет народа које је Кало-

јан II Комнин победио. То су: Персијанци, Скити, Гети, Пеонци и Дачани.

Моравчик је, дакако, и у овом случају идентификовао Дачане са Мађарима.

Како су, међутим, у тексту Николе Каликла већ два уобичајена назива Мађа-

ра — Гет и Пеон, коришћена, једва је вероватно да се и трећи — Дачанин, од-

носи на њих.33

Овај наш закључак би могао, изгледа, потврдити и једини диплома-

тички извор међу оним врелима на основу којих је Моравчик Дачане поисто-

ветио са Мађарима. Ради се о оснивачкој повељи цариградског манастира

Пантократора. Ова листина — издата крајем тридесетих година XII века, на-

браја такође пет народа побеђених од стране Калојана II Комнина. Од ових,

под Персијанцима треба без сумње подразумевати Турке-Селџуке. Далмати-

30 Е. КиПг, Тћеоаогоз Ргоаготов. ШешеПе Тех(е аиз оег ХеЛ аез КаЈ5СГ5 Јоћаппез Котпе-

П08, В2 16 (1907) 79, 164; IV. НдгапЛпег, Тћеоаогоз Ргоаготоб, Нл5(оп5сће Сешсћсе (Н. Нип%ег,

Мепег ћугаМЈгшсће бгишеп XI ЛУгеп 1974/, I, 90; V, 27; VIII, 164; XXV, 39; XXIX, 8; XXX,

180; [.XXI, 20; Субм, Ма$уагза8, 82; МогаУсаИс, ВугагПтогагска, I, 522-524; II, 1 16; Ш, Ах Аг-

раЈ-коп та§уаг 1огхепе1 глгапсј Гоггазај (Ротех глгапПт ћЈ5(опаг гЈисит е1 ге^ит ех 5(Јгре Аграс)

оебсепаеМшт), Виаарез( 1984, 171 (даље: МогаусзНс, Роп(е5).

31 Кће(оп5 Апопупн ога(Јо аЈ 1оаппет Сотпепит Јтрега(огет (ЈК Ке^е1, Роп(е5 гегит ћугагШ-

пагит, 1/2), РеггороИ 1917, 322.22; МогоусзНс, ВугаМгпошгаса, I, 502; II, 116; иН, РоМев, 126.

32 Судш, Ма§уаг5ае, 37, 81; МогаусзИс, Агсћа151егепо!еп Катеп, 251, 323-324; иг«, Вугап(ј-

по(игс1са, II, 111.

33 51егпоаск, N(00181 Са1Нс118 Саггшпа, 01$8ег(а(10псз рћ|1о1о§1сае Асас1ет1ае ^ЈИегагит

СгасоУ1е1ШЗ, XXXVI, Сгасоујае 1903, 327.23; МогаусхИс, ВугаМтогагска, I, 221; II, 116; Ш,

РогКез, 106.
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ма је писац повеље обележио Србе, а Скитима Кумане.34 Преостаје да се

идентификују етноними Пеон и Дачанин.

Ћула Моравчик је обадва назива довео у везу са Мађарима. Та мо-

гућност је, међутим, сасвим искључена, јер нема никаквог смисла да се у на-

брајању пет народа један подведе под два имена. Пошто етноним Пеон може

у ово доба да се односи само на Мађаре (управо је овај извор први који их

под тим именом помиње), онда, у смислу горе реченог, Дакес, треба да обе-

лежи неки други народ. Полазећи и од чињенице коју је прихватио Моравчик

како Дачанима поједини византијски писци Х-Х1 века, као што су Констан-

тин Порфирогенит, Суида и Јован Зонара, називају Печенеге, мислимо да на-

ведена повеља и остала релевантна наративна врела из XII века, додуше сто

педесет - двеста година касније од поменутих писаца, ипак овај народ — Пе-

ченеге, а не Мађаре, обележавају именом Дакес,.35

То би могло потврдити став Маћаша Ђонија и Ђуле Моравчика у случа-

ју панегирика једног другог византијског ретора, Михајла Италика, упућеног

такође Јовану II Комнину. Тај аутор у својој беседи, поред похода овог вла-

дара вођених против Персијанаца, Скита и Далмата, помиње такође онај во-

ђен против Дачана.36 Ђони и Моравчик, међутим, његов податак ипак нису

сврстали међу оне изворе који се односе на Мађаре.

Ову нашу претпоставку на крају потврђују неки подаци из историје вла-

давине Калојана II. У историјској науци је добро позната чињеница да се овај

византијски цар, осим са Турцима-Селџуцима, Србима, Куманима и Мађари-

ма, уистину борио и са Печенезима и тај народ 1 122. или 1 123. године, код

места Берое, данашње Старе Загоре у Бугарској, потпуно победио. Овој сво-

јој победи византијски владар је придавао тако велики значај да је њој у по-

мен одредио један посебан печенешки празник. Тај се празник у Византији

славио до краја XII века.37 Ако се назив Дачанин у набројеним изворима из

XII века, који су сви настали поводом владавине Калојана II Комнина, не би

односио на Печенеге, било би необично да су они из свог набрајања изоста-

вили управо онај народ над којим је од њих величани владар однео тако зна-

чајну победу. На основу реченог, чини нам се да можемо са сигурношћу твр-

дити како се назив Дачанин у поменутим делима византијских писаца из XII

века, односно у повељи која потиче из истог периода не односи на Мађаре,

као што је Ђула Моравчик мислио, већ на — Печенеге. Византијски извори,

наведени од Ђонија и Моравчика дакле, осим дела Ане Комнине, Дачанима

34 А. Димитриевскт, Описание литургических рукописеи хранхшихсн в библиотеках

православного востока, I, Типика, Киев 1895, 656-702. Упореди: М. Живојиновић, Словенски

пролог житија царице Ирине, ЗРВИ У1Н-2 (1964) 483-491.

35 Могаусик, Вугап(то(игаса, I, 347, 387, 514; II, 116.

36 С. МегсаН, СИ апеаокј а"ип соаЈсе Вошепезе, В2 6 (1897) 128.

37 Р. СНаШЛоп, Јеап П. Сотпепе (1 1 18-1 143) с1 Мапие1 1. Сотпепе (1 143-1 180), 1.е5 Сот-

пепе, Е(иае$ зиг Гетрјге ђугаШт аи Х1г е( аи ХНС 8Јес1ез, II, Рапз - Уогк, 1912, 49, 51; Р.

Макк, Мејуееугезек II. 1»(уап 1бпепе(ећег (Ј. Ноп>а1ћ - Су. 5геке1у, Когеркоп ки(1бшк кгшкиз кег-

оебсј), V. 5. Коуасз, Метопа баеси1огит Нипј»апае, 1, ВиаарсЛ 1974, 254; иИ, Тће Аграаб ап<1 (ће

Сотпепј, РоИпса! ге1аПоп.5 ћећуееп Нип(;агу апа Вугап(шт ш (ће 12,ћ сепгигу, Виоаре$( 1989.
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називају Данце, Румуне и Печенеге, а не Мађаре. Те изворе, према томе, тре-

ба брисати као врела која се односе на овај народ!

Ре1ег Кока1
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01е5ег Векга§ ћа1 гиг АиГ§ађе, дје Метип§ уоп М. Оуот ипд Су. Могау-

С81к 1Ш Веги§ дез №теп „Оакез" а1б Веге1сћпип§ гиг 1Јп§агп т деп ћугапп-

тзсћеп 0;ие11еп ги когпјпегеп. Иасћ дег Апа1узе дег ет2е1пеп Ап§аћеп з1еШ

дег УегГаззег Гез!, даВ тк дјезет №теп т дег §е§ећепеп РаИеп аисћ апдеге

Уо1кег; Оапеп, Китапеп ипд Ре1зсћепе§еп §епашП \уигдеп.
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М. ООКВЕУ1С

(Ж ТНЕ ЗСЕКЕ ОР ТНЕ ОЕЗСЕМТ ОР ТНЕ НОЛУ ЗР1КЈТ

ОИ ТНЕ АРОЗТЕЕ5 АТ В1ЛШЕУ1 5Т1ЈРОУ1 АТ КА8

1п (ћ18 рарег сопсегшп§ 1ће раш(ш§ оГ (ће Ое5сеп( оГ (ће Но1у 5рјп( оп 1ће

Аро8(1е8 а( ОигДеуј 5(ироуј а( Ка5 (агоипо! 1175) ше ће§ап Ш1(ћ (ће орјшоп (ћа( (ће

бсепе дое8 по( Га11 теге1у \м(ћт (ће геа1т оГгоиНпе 1Сопо§гарћу апд 5(апдагд ратпп§

ргоЈ»гат8 т (ће Ог(ћодох шог1д, ћи( 15 ап „Шшиопагу" 1сопо§гарћ1с 1осиз соттимз

\ућјсћ 1еад8 (о Нпкјп^ (ће раш(ш§ \\ч(ћ (ће Нтеб т \^ћкћ 1( \уав сгеа(ед. Рог 1ћ|& геазоп

ч/е §1Уе 5ресЈа1 аиепПоп (о „пе\^1у ћарНгед па(10П8", (ћа( 15 (о (ће бегђјап ипдег5(апд-

т§ оГ 1ап§иа§е апд реор1е а( (ће епд оГ (ће XII сепШгу апд (ће ће§тшп§ оГ (ће XIII

сеп(игу. Тће е$5епсе оГ (ће ехр1апа(Јоп 15 ћавед оп (ће ровШоп (ћа( те ех(епдед 5рш-

(иа1 согштшпиу оГ ВугапПит ^ав ћш1( ироп ап еуап§еНса1 апд аро5(оНс ргтс1р1е. 1п

соппесНоп Ш1(ћ (Шв, (ће 50-са11ед Нп§ш5(1С циезНоп оГ „81аУ1С шдерепдепсе апд

ециаН(у \)н(ћ о(ћег паНопв" 18 а1во ЈтроПаШ.

Оиг сопгпћипоп сопсегпт§ 1ће Бебсепг оГ те Но1у брт1 оп те Ароб11е5

ах Вигдеуј бгироуј а1 Каб 18 дед1са1ед 1о ипсоуеппд те тиШ-1ауегед апд ех-

1гаогдтап1у т1егебип§ бегМап-ВугагШпе ге1а1тпбћ1р дипп§ те бесопд ћа1Г оГ

те XII септгу. Тћеге аге 8еуега1 геазопб Гог оиг дот§ т1б. ИагигаПу, те тоб1

ЈтроПап! 18 те ехЈ81епсе апд епдигапсе оГ Сћпбиапку Гог г\уо тоизапд уеагб.

Пнз 1б ап арргорпа1е Пте 1о гететћег те Гоипдаиопа1 рппс1р1еб апд уа1иеб

\ућјсћ \^еге 1егх 1о из Гог е1егпа1 брт!иа1 кеерт§ ћу Оод те боп — Језиб Сћпб1.

ботеопе шШ абк: „^ћу 1б днб зсепе бо б1§пШсап1 т а сћигсћ Гоипдед ћу те

бегћЈап §геа1 гирап бгеГап Нетапја, а1 а 1осаПоп шћкћ \^аз поттаПу ги1ед ћу

1ће ВугагШпе §оуегптеп1 апд, тоге ЈтроНагШу, \* аз ги1ед ћу те ВугагШпе ес-

скбјабги: огЕатгаНоп?"1 Тће апбшег 1б уегу р1ат, Гог 1ћа1 \уШсћ 1б тоб1 ехсШп§

Гог еуегу гебеагсћег оГ 1ће бртша1 псћеб оГ ћјб о\уп реор1е, 18 1о бее апд 1о ип-

дегб!апд 1ће тебба§е оГ а §геа! ће§1ПП1П§, \ућеп 1ће Пгб1 б1ерб \уеге хакеп т

Гогтт§ 1ће реор1е'з сотр1е1е 1део1о81са1 сопбстизпебб. Ехсер1 Гог Гга§теп1б 1п

1ће ^аПопа! Мибеит 1П Ве1§гаде, потт$> гетајпб оГ 1ће рат11П§ оГ 1ће Оебсепг

1 Сопсегпт§ (ће бегћЈап-ВухаШте ге1а(10шћ1р ће(\уееп (ће уеаге 1170/1171, \^ћеп (ће

сћигсћ оГ б(. Оеогве \уав ћиИ( а( Кав, Ј. Нешковић, Ђурђеви ступови у старом Расу, Краљево

1984, 12, апд 1 175, \ућеп 11 \уа5 то5( Нке1у раш(ед, 5ее Ј. Калић, Византијски извори за историју

народа Југославијс, IV, Београд 1971, 102-104; Б. Ферјанчић, Љ1дет, 218-219; Ј. Калић,

Историја српског народа. I, Београд 1981, 210-211.
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оГ 1ће Но1у брш! Ггот 1ће сћигсћ оГ 81. Оеог§е. Но\уеуег, 1ће о1д рћо1о§гарћз

1акеп ћу оиг ргедесеббогб ш гезеагсћ а11о\у из 1о ГиНу гесопб1гис! апд сћзсибз 1ће

зсепе. 1п Ш1б, аз ш еуегушшд, теге ех151з 8оте1ћт§ зутћоћс. Тће десадеб оГ

Ш15 ггезсо'з де1епогаНоп апс! 1ће ћаз1с тезза^е \ућ1сћ 14 сатез соггезропд \учт

1ће десау оГ1ће 1ги1у итуегза1 СћпзИап рппс1р1е та! еуегу реорк тау апд тиз1

ћауе 11з р1асе ипдег те ћеауегду доте, аћоуе \ућ1сћ аМдеб те Но1у Тпшгу —

Сод ше Ратег, Оод 1ће боп, апд 1ће Но1у брш1. Весаизе зоте тау ћауе Гог§о1-

1еп апд ћесаизе оГ 1ће птеб ш \^ћ1сћ \уе Нуе, 11 тау ће изеш1 1о гереа! те \уогдз

оГ 1ће ргорће! 2есћапаћ (XIV: 4): „Апд ш таг дау Шз Гее1 ш11 з1апд оп 1ће

МоиШ оГОНуез, \ућ1сћ 15 т ГгоШ оГ Јегиза1ет оп 1ће еаз1; апд те МоиШ оГОН-

уез \уШ ће зрШ т кб ппддк Ггот еаз1 1о \уез1 ћу а уегу 1аг§е уа11еу, зо 1ћа! ћа!Г

оГ те тоипташ \уШ тоуе 1о\уагд 1ће поНћ апд те отег ћа1Г 1о\уагд те зоит."

Ве&тшшЈ \уИћ N. I,. Окипеу, те аитог оГ те Пгз! 1гие топо^гарћ оГ

Вигдеуј бшроуј,2 теп Б. Таз1С3 апд Надегтапп-М1б§шбсћ,4 апд оп го б.

\Уа§ез апд ћег гесеШ ууогк,5 оп1у !о тепНоп те тоз1 1троПап1 гебеагсћегб, еасћ

ћ1з1опап \укћ §геа!ег ог 1еббег биссеб д1бсиббед 1ће бсепе оГ те ОебсегИ оГ те

Но1у брт! т №тапја'5 ГоипдаНоп шћшћ \уаз рат1ед тоз1 сеПат1у агоипд те

уеаг 1 175.6 ОезрПе 1ће ге1аНуе1у де1аПед дезспрНоп оГ Окипеу, апд а1бо по1 Гог-

§еШп§ те 1осш соттитз т те зс1епсе оГ аЛ ћ1з1огу — з1ах>1са поп 1е%ип1иг,

те дес151Уе оссазтп \уаз те рићН5ћт§ оГ те рћо1о§гарћз оГ О. МШе1 т Рапз

ш 1954 — те рћо1о§гарћз ће ћад 1акеп т 1934 апд ргерагед ћу А. Рго1о\у.7 N01

беет§ 1ће пеед 1о ргезеп! те епНге агсћео1о§1са1 дозз1ег оГ 1ће сгеаНоп апд 1ће

1озз оГ те Ггезсо оГ 1ће Безсет оГ те Но1у брјп! а1 БигдеУ1 бшроуј 51псе \уе

д1д 1ћ15 5еуега1 уеагб а§о,8 а1 1ћ15 Нте \уе оп1у гереа! те ћаб1с сопсШбЈоп: 1ћа1

1ће оп1у реорк \ућо биссеедед ш 1ће1г 1Сопо§гарћ1с гебеагсћ оГ те бсепе \уеге

1ће опеб \^ћо §ауе е^иа1 аиеп!10п 1о 1ће дебспрНоп §1Уеп ћу Окипеу, апд 1о те

оп81па1 рћо!о§гарћб оГ О. МШе4, апд 1о 1ће 8игУ1У1п§ Гга§теп1б оГ 1ћЈ5 Ггебсо

\ућјсћ \^еге тоуед 1о те ^аНопа1 Мибеит 1П Ве1§гаде аГ1ег \\^ог1д \\^аг II. Оиг

оћјес11Уе по\у 15 !о ћпеПу дезспће 1ће бсепе, 1о С1!е Иб рптагу „Шегагу"

боигсеб, апд Гта11у, \^1!ћ гебрес! 1о 1ће зрес1а1 р1асе оГ те Реп1есоз1 зсепе ш 1ће

ге1апуе1у гедисед ра1пНп§ рго^гат, ргезеп! оиг 1п!ефге1аНоп оГ 1ћ15 ратНп§. II

2 Н. Л. ОкуневЂ, Столпи свнтого Георпн. Развалинћ1 храма XII в%ка около Новаго Базара,

бК 1 (1927) 236-237.

3 Д. Тасић, Средњовековни културно-историјски споменици, Нови Пазар и околина,

Београд 1969, 130.

4 I*. Нас1егтапп-М18ј»шсп, Кигђтоуо, ВгихеИез 1975, 180-181.

5 8. М. ^аееб, Тће Ргезсо Рго^гат оГВигбеуј бШроуј, бегђјал б(шиез, 12, 2, Сћ1са§о 1998,

113-115.

6 В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1975, 27.

7 С. МП1е( — А. Рго1о\у, ретШге сга Моуеп а^е еп Уои§081ау1е, I, Рап$ 1954, Р1. 22, 1-2,

26, 2, 29, 2-3.

8 И. М. Ђорђевић, Живопис XII века у цркви Свегог Ђорђа у Расу. Археолошки досије и

историографска белешка, Стефан Немања — свети Симеон Мироточиви. Историја и предање,

Међународни научни скуп САНУ, Београд — Нови Пазар, 17-21. септембар 1996 (у штампи).

Тће ашћог оГ 1ћЈ5 рарег 15 ргерапп{» а топо^гарћ оГ те Ггевсоеб оГ ВипЈеуј 8(ир0У1, т *ћкћ теге

\уШ ће тоге ех1еп8Јуе Ш5си$$Јоп оГ еасћ раг! оГ 1ће рајп!т§5.
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бћои1д ђе 51а1ед 1ттед1а1е1у, ћо\^еуег, Ша1 Ше бсепе доеб по1 ГаИ теге1у шшш

Ше геа1т оГ гоиНпе 1Сопо§гарћу апд 51апдагд ратНп§ рго§гатб т Ше ОНћодох

\\ч>г1д, ћиг 15 ап „Шибтпагу" копо^гарМс 1оси$ соттитз шћјсћ 1еас15 1о Нпкт§

Ше ратНпд, \уПћ Ше Птеб т уућкћ 11 \уаб сгеагед.

Тће реор1е \ућо огс!егес1 Ше рагпНп{;5, а1оп§ \У1Ш Ше агНб1б \ућо \УОгкед а1

Вигс1еУ1 бШроуј, сћобе тоге ог 1е85 б1апдагд е1етеп1б т Ше бсепе оГ Ше ОевсеШ

оГ Ше Но1у бршс оп Ше АробПеб.9 1п Ше иррег раП, т а 1\уоГо1д рат1ед бе§теп1

оГћеауеп, \уаб Ше „Ргерагес! Тћгопе", ог а5 11 15 са11ес1 т Ше шбспрНопб т оШег

ВугапПит сћигсћеб — Ше „НеиИтабЈа". Тћ1б 15 а 1ихипои51у десогагед Шгопе

\ујШ а рН1о\у оп \ућкћ \уеге 1\уо рксеб оГ с1оШ, опе оГ \ућкћ \уаб Ше зиЛагтт,

апс1 оп Шебе 15 Ше соЛех, ог Ше „§0бре1 ћоок" аб 5оте гебеагсћегб 8ау. 1п ГгоШ

оГ Ше Шгопе Шеге \уаб а риф1е рШо\у шШ §о1деп огпатепг, реаг1б апд ргескиб

5!опе5. 1п аддШоп 1о Шебе ектегПб, 1о етрћабјге Ше ишуегба1 5а1уаНоп го1е оГ

Сћпб(, апд т ассогд \у1Ш оШег соШетрогагу 1та§еб, ћећтд Ше Шгопе, а5 \{ Нб-

т§ Ггот И, \уаз Ше Сгозз оГ Ше СгисШхкп \\аШ Ше сго\уп оГ Шогпб оп Нб иррег

агт апс! Ше Пуо сћкГ тб1гитеп1б оГ биГГепп§ оп Ше Сгобб — а бреаг апс! а ро1е

\ујШ а броп§е. Т\уе1уе ћеатб оГ Н§ћг епшп§ т 1еагдгор бћареб с1е5сепс1ес1 Ггот

Ше 5е§теп1 оГћеауеп \укћ Ше „НеиНтабЈа" апс! Ге11 оп Ше аробГкб. Тће Гопп оГ

Ше ехеЛга, Ша1 1б Ше беат оп \ућкћ Ше аробНеб баг, аб \уе11 аб Ше робШоп оГ Ше

„реоркб, тћеб, апд 1ап§иа§еб", \уаб дегепшпед ћу Ше бћаре оГ Ше брасе ге-

зегуед Гог Ше бсепе оп Ше \уеб1егп \уа11 оГ Ше сћигсћ апд ћу Ше гшо \утдо\У5 оп

Ша1 \уа11. ТћЈб беаг \уаб Ше апН^ие, ћа1Г сНсикг ехеДга \у1Ш бтП§ћ1 ћепсћеб оп

ћоШ 51деб, \ућкћ сои1д ће дебспћед Ггее1у ав гебетћПп§ Ше Сгеек киег

„оте§а". Тће огдег оГ Ше ароб1кб, атоп§ \ућот аге а1бо Ше еуап§еНб1б, сап ће

гесопбггисхед 1о а б1§тГкап1 де§гее дебрНе Ше деб1гисНоп оГШе ра1пНп§. 1п Ше

сеп1га1 рагг 4о Ше поПћ \уаб б1. Раи1 \у1Ш а содех \ућПе 81. Ре1ег \уаб 1о Ше боиШ

\ујШ а ћоипд бсгоП. Веб1де 81. Раи1 \^аб 81. МаИће^ Ше еуап§еНб1 \у1Ш а содех,

\ућПе ћеб1де 81. Ре1ег \уаб Ше еуап§еПбг 81. Јоћп Ше Тћео1о§1ап, а1бо \у1Ш а со-

дех. Тће 1\уо гетатт§ §обре1 \^п1егб, \ућо аге гесо§тгаћ1е оп1у ћу Ше содјсеб

мћкћ Шеу ћо1д, \уеге ра1п1ед ћеб1де Шебе еуап§еПб1б. Вебјде 81. Маиће\у тоб!

Нке1у \^аб 81. 1лхке \ућПе оп Ше орробНе 51де \уои1д Нке1у ћауе ћееп 81. Магк.

Тћ1б огдег 15 уегу ро5бЉ1е б1псе Ше бате апап§етеп1 оГ Ше еуап§еПб1б сап ће

Гоипд 1П Ше репдепНуеб 1ттед1а1е1у аћоуе Ш1б бсепе а1 ВигдеУ! 81ироУ1.10 ОГ

9 Оп (ће копо§гарћу оГ (ће Ое8сеп( оГ 1ће Но1у брјгј! оп 1ће Аро5(1е5 5ее А. И.

Кирпичников, Кћ иконографш Сошеств^ св. Духа, Трудћ( императорскаго московскаго

археологическаго обшества 15, 1, Москва 1894, 1-15; А. Грабарт., Иконографическа^ схема

плтидеснтницм, 5К 2 (1928) 222-237 (= 1Лн1 Је 1а Пп ае1 Гап(јциЈ(е е( <\и Моуеп а§е, I, Раг15 1968,

615-627); М. 5акорои1ои, Абтои еп 1 106 е( 5а соп(пћи(1оп гк Јсопоцгарћје, Вгихе11е5 1966, 56-60;

На^егтапп-МЈвјЈШсћ, ор. С1(., 176-181; N. Тћ(еггу, 5игУ1Уапсе Ј'ипе јсоповгарћје ра1е5(т1еппе

Је 1а Реп(есб(е аи Уавроигакап, АШ (Је1 Рпто 5Јтро510 1п(егпа(10па1е ш аг(е Агтепа, 5ап 1лгглго

- УепегЈа 1978, 709-716; О. Моипкј, Тће Мовајсб оГКеа Мопј оп Сћ105, А(ћеп5 1985, 189-191;

N. ОгоНпе, ^'ассотрП85етеп( де5 (етр5 е( 1е 5а1и( де5 паиопз дап5 Псоповгарћје оПћодохе де 1а

Реп(есо(е, Е5сћа(о1о81е е( ^ЈШг^Је, Кота 1985, 227-247; 1дет, ^а Реп(есб(е ди Рап5. §гес. 510.

11п (етоЈвпаве 5иг ГееПве де Соп5(ап(тор1е аи 1Хе 51ес1е, КЈУ15(а д1 агсћео1о§1а сћп5(1апа ^ХШ,

Кота 1987, 245-255; \*. Оибрепбку, копоегарћу оГ (ће Ое5сеп( оГ(ће Но1у 5рт(, 5(. У1ад1тјг'5

(ћео1о81са1 0иа(ег1у 31, 4, Ие* Уогк 1987, 309-347.

"> О. МШе( — А. Рго1ош, ор. сИ, Р1. 25.
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1ће геташшд ароб(1еб, оп1у (ће ћеадб оГ (\уо о(ћегб аге „ргебегуед" т (ће боит-

егп бјде. Оп (ће ћаб1б оГ о(ћег рашт,ш§8 оГ (ће XII сепШгу,11 1( беетб (ћа( \уе

\уои1д пог ће Гаг Ггот (ће (ги(ћ к) ргорозе (ћа( те бесопд Ггот (ће епд \уаб 81

Јатеб апд (ћа( 1ће 1аб1 \уаб 81. РћШр. 1Јпдоић1ед1у, (ће тоб( 1троПап( е1етеп1б

\уеге (ће гепдепп{?,б оГ (ће „реоркб, (пћеб, апд 1ап{ша§еб" \ућ1сћ \уеге рат(ед т

(ће боитегп апа погтегп согпегб оГ 1ће Ггебсо. 1п (ће погтегп бесПоп оп1у рог-

Попб оГ с1о(ћт§ \уеге ргебегуед, ћи( 1ће боитегп бесНоп 1б \уе11 кжтп (о иб

бтсе раПб оГ 1( аге ргебегуед т (ће №(10па1 Мизеит ш Ве1§гаде. А1(ћои§ћ

(ћеге \уеге отегб, (\^о П§игеб аге ргевегуед — опе оГ \ућкћ \уаб \уИћои( доић(

а ги1ег а дотед сго\уп оп ћ1б ћеаа. Тће Гга§теп(б оГ ћјб сопбЈдегаћ1у

дата§ед с1о(ћт§ а11о\у иб (о сопс1иде оп1у (ћа( 11 сИгТегв Ггот а11 отег ргеб-

еп(1у кпо\уп гергебеШапопб оГ ги1егб ш Реп(есоб( бсепеб сгеа(ед т (ће XII

сепшгу.12 И 1б по( 1ће погта1 бт§1е со1огед закоз ^ић 1ће 1огоз, гатег к 1б

ботеттј?, \ућкћ гезетћкб а тап(1е ћеттед \уНћ реаг1б апа р1ап(Нке огпатеп-

(аНоп. Тће бсепе ћаа (ће шбспрНоп Н ПЕИТНКОСТН.

багаћ >Уа§еб, \ућо ћу Гаг ехргеббед (ће тоб( т(егеб( т (ће Оебсеп( оГ (ће

Но1у брт( оп 1ће Ароб11еб Ггот ВигдеУ1 б(ироУ1, геГегб оп1у (о (ћгее боигсеб:

(\уо ргорћесјеб т 1ће 01д Теб(атеп( апа, сеггат1у, (ће тат (ех( т бспрШге

\ућјсћ аебспћеб (ће соттј?, оГ 1ће Но1у брт( оп 1ће ароб(1еб т (ће ћоок оГ

Ас(б.13 Рог (ће деркНоп оГ„реор1еб, (пћеб, апд 1оп§иеб", 1п ћег орјпјоп, !ће б!аП-

1П§ ро1П1 1б 1ће ргорћесу оГ Јое1, II: 28-29 (,Лпс- 11 бћа11 соте 1о рабб аЛег гЈш,

1ћа1 1 \^Ш роиг оиг ту брјпг ироп а11 Пебћ"; схлб хоО луе{)цат6(; цо\) ел1 лаоау

оарка) апс! 1ће ргорћесу гесогс-ес! 1п Бапје! VII: 14 („Апа" ће §ауе ћ1т рошег, апс!

§1огу, апс! а кт§с1от: апс! а11 реоркб, (пћеб апс1 (оп§иеб бћа11 бегуе ћ1т"; ... ка1

лау-сес; 01 Х.ао(, <р\Ла1, уХсоооа!.; ... и вси лгедии;, плштл и а^ици).14 1п Ас(б II:

1-12 \ућеге (ће Оебсеп( оГ(ће Но1у бр1п( 1б дебспћес! (б. \Уа§еб теп(1опб Ас(б II:

1-4) (ће (еппб „реор1е, (пћеб, апс! 1ап§иа§е8" аге теп(10пед д1гес(1у. Х^ћепеуег

(ће Оебсеп( оГ (ће Но1у бр1п( 18 дјбсиббед, (ће \уогдб оГ Сћг1б( ћеГоге (ће Абсеп-

б10п тиб( по( ће Гог§о((еп. 1п (ће §0бре1 оГ б(. Ма((ће\у, Сћг1б( соттапдз: „Со

уе (ћегеГоге, апд (еасћ а11 па(10Пб (лауха та е9уг| — вс! л^ики), ћар(121П§ (ћет

1п (ће пате оГ (ће Ратег, апд оГ (ће боп, апд оГ (ће Но1у Сћоб(" (Ма((ће\у

XXVIII: 19). бшИаНу, ш (ће §0бре1 оГб(. 1ике (XXIV: 47) опе Гтдб: „апд (ћа(

11 бее Гог ехатр1е 1ће тозаЈсз оГ1ће 51сШап сћигсћ а1 Серћа1ои, В. Н. Лазарев, Историн

византиискои живописи, Москва 1986, таб. 300.

12 бее 1ће рог(га1(5 оГ ги1еге јп 1ће РеШесоб! зсепе јп 1ће Сћигсћ оГ 1ће Но1у Апаг%угез а1

Са$1опа, X. ПеХекстбои, Каохорш, 0ЕоааХоу{к11 1953, е1к. 37 р, а( Кигђшоуо, I-.

НаЈегтапп-МЈЈешсћ, ор. С1(., 175, Пј;. 88, апс! оп 1ће Ра1а (1'Ого 1п бап Магсо ш Уетсе, М.

Сапшз, 1*а гергезепипоп с!е5 „паПопб" (1ап5 1а рејтиге ро5(-ђугап1те, Вугапиоп 39 (1970) Р1. П.

13 б. М. \^авеб, ор. сИ., 113.

14 ^е ти5( ћеге саиПоп 1ћа1 Гог 1ће тоЈегп бегђјап (пш$1а(10п оГ (ће ВЉ1е ше ивес! Вига

ОахаШ Гог (ће 01а Те5(атеп( апа (ће (гап51а(Јоп оГ (ће СоттЈ55Јоп оГ (ће бупоа оГ (ће бегђјап Ог-

(ћос1ох Сћигсћ Гог (ће Ке\у Те5(атеп(. Тће Сгеек (ех(5 аге Ггот (ће бер(иа{>еп( {еЛ. А. Каћ1Г5) Гог

(ће ОМ Те5(атеп( апЈ (ће Моушп Те5(атеп(ит (еа. А. Мегк б. Ј.) Гог (ће Иему Те5(атеп(. Рог 1ће

Медјеуа1 (гап51аПоп »е ^ио(е Книга пророка Данила вђ древне-слав^нскомЂ псреводЂ (ед. И.

ЕвсћевЂ, Москва 1905) Гог (ће Воок оГ(ће Ргорће( ОапЈе1, Гог (ће Оо5ре1б МЈго51ау'5 Собре! (еЈ. Н.

Родић — Г. Јовановић, Београд 1986) апЈ Гог (ће Ас($ оГ (ће Аро5(1е5 Аро5(о1и$ §1$а(оуасе(ш$.

Аппј 1324 (е<1. О. Е. б(еГапоУ1с, ^еп 1989).
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Вигс1еУ1 Згироуј а( Каз, агоипо1 1175, Тће Оевсеп! оГ 1ће Но1у бршг, ћаасс! оп рћого

сЈоситеп1аНоп, сотршег ^гарћјс ћу Ј. Шс"

ВигсЈеУ1 бгироуј а1 Каб, агоипс] 1175, Тће Ое$сеп1 оС 1ће Но1у брт(,

рћо:о ћу О. МШе1
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репапсе апд гепнббшп оГ бтб бћои1д ђе ргеасћед т ћ1б пате, ип(о а11 паНопб

(лаута та е9ул. — вк вс-кхк ^мц-кхк)". Тће еуап§еПз( 81. Магк (XVI: 15) ге-

тетћегб СћпбСб \уогдб боте\ућа( дЈГГегепПу — „Апд ће бајд (о (ћет: Со уе т(о

(ће \ућо1е шог1д, апд ргеасћ 1ће §0бре1 (о еуегу сгеагиге (тб еиаууеАлоу лаал. тт^

кт1ое1 — евднглие всеи твдои)". Матће^б ассоип( оГ СћпбСб \уапип§ сопсегтпп§

(ће 1^аб( Јид§теп( тиб( по( ће Гог§о((еп — „Апс1 (ће паНопб (лаута та е8уп. —

вси е'4мци) \уШ ће §а(ћегед ћеГоге НЈт; апс! Не \уП1 берагате (ћет Ггот опе апо-

(ћег, аб (ће бћерћегд берагатеб 1ће бћеер Ггот 1ће §оа(б" (Ма((ће\у XXV: 32).

Апс1 т сопс1иб10п, \^е ћауе гебегуед (ће тоб( 1трог(ап( уегбеб ш оиг Нб(т§ оГ

боигсеб Гог 1аб(, (ћа( 1б Ље дебспрпоп Гоипс1 т тће бесопд сћартег оГ Аств (уегзез

3, 4, 5 апс! 8) \ућ1сћ чп11 бегуе иб ш оиг ехр1апаНоп: „Апд (ћеге арреагес! (о (ћет

раНес! (оп§иеб аб к \уеге оГ Гне (бтцер^биеуат уХсоааа1 соае! лирос; — и

авишЕ се ил\к 9Д'4д-клгаЕл\ии идмци шгнкнии); „Апс! (ћеу \уеге а!1 ГШед \уПћ (ће

Но1у Оћоб(, апс! 1ћеу ће§ап (о бреак \уИћ дјуегб топ§иеб (етерац уХгаааак; —

инкл\и нг^км) ассогдт§ аб тће Но1у СћобТ §ауе 1ћет (о бреак"; „Мо\у (ћеге

\^еге д\уеШп§ а( ЈешбаНт, Је\Уб, деуои( теп, ои( оГ еуегу паНоп ипс1ег ћеауеп

(алб лаутбс, е9уог)Сј тсоу илб обраубу — штк всего ге^икд иже подк небеселлк)";

„Апс1 ћо\у ћауе \уе ћеагс!, еуегу тап оиг о\уп (оп§ие (лсосј третсј схкобоцеу

екаатос; ттј 1б1а бшХектср ђцсоу — кдко л\к1 слкшииллк ккждо идмкомк своил\к)

уућегет \уе \уеге ћогп?" Ртјбћт§ Ннб бе1ес(ед бигуеу оГ ^ио(еб Ггот 1ће 01с1 апс!

№\»у Теб(атеп(б апс! кеерт§ т ттд \ућа( 1б теаШ ћу СопсогаЧа Уе1епз е1 М?м

ТезШтепИ т 1ће Сћпбиап \уогШ, \уе тибТ б1а(е (ћат а11 гебеагсћегб, по( оп1у \ућеп

бреакт§ оГ (ћ1б еуеп(, 81тр1у „(аке Гог §гап(есГ а кпо\у1ес18е оГ \ућа( 1б \УГ1((еп 1П

(ће ћоокб оГ (ће Но1у Вт1е. Тће бЈгиаНоп, ћо\уеуег, 1б по( (ћа( б1тр1е. \Уе пеед

оп1у теп(10п (ће сгеа(10п оГ д1б(тс( бегу1себ Гог брес1Пс Геаб(б ог бегујсеб Гог 1пдЈ-

ујдиа1 бат(б, аб \уе11 аб 1ће тПиепсе оГ (ће бегтопб оГ (ће §геа( Сћигсћ Га(ћегб.15

Веб1де (ћ1б, апд (ћ1б 1б \ућа( \уе Гее1 1б (ће тоб( Јтрог(ап( циебНоп, (ћеге 1б (ће

циебНоп оГ ћо\у а брес1Пс СћпбНап соттипКу, „ассер(б", ипдегб(апдб, апд т(ег-

рге(б (ће Гоипда(1опа1 \уп((еп тћегкапсе — (ће 01д апд №\у Теб(атеп(б.

Тће оссазшп ћаб апвеп по\у (о д1бсибб соп(етрогагу аг( ћ1б(опса1 1деаб. 1(

1б регГес(1у ассига(е (о сопс1иде (ћа( т (ће сћигсћеб оГ (ће ОПћодох \Уог1д диг1П§

(ће XII септигу (ће бсепе оГ (ће Оебсеп( оГ (ће Но1у брт( оп (ће Ароб(1еб доеб

по( ћауе а бресЈПс р1асе 1П (ће рат(тј> ргодгат. Тће бсепе 18 по( гаге1у Гоипд 1п

(ће \уеб(егп раПб оГ сћигсћеб, т (ће \уеб(ет ћау, ог т (ће паПћех — а11 оГ \ућкћ

а!бо сои1д ће бајд Гог тапу о(ћег бсепеб т (ће сус1е оГ (ће Сгеа( Реаб(б. Соп-

81депп§ а( 1еаб( (ћобе 1П (ће бегћЈап брћеге, \уе гететћег (\уо ехатр1еб: (ће Сги-

сШхшп бсепе \ућјсћ 18 ра1п(ед оп (ће \уе8(егп \уа11 оГ (ће сћигсћ оГ (ће Мотег оГ

Сод а( бтидетса 1П р1асе оГ (ће бсепе оГ(ће Аббитр(1оп оГ (ће Уијпп Магу16 апд

(ће Реп(есоб( бсепе \ућ1сћ 1б 1оса(ед 1п а папчш брасе оп (ће \уеб(егп \уа11 1п (ће

агеа ипдег (ће доте,17 шћНе а( 21ба, по\у д1бр1ау1п§ (ће XIV сеп(игу уегбјоп оГ

15 Сопсетјпв 1ће 1ех(иа1 боигсез оГ 1ће бсепе оГ1ће Оевсеп! оГ (ће Но1у 8рјп1 оп 1ће Аро$Ие8

1ће тоб! \уак оГГегеЈ ћу I.. Оизрепзку, ор. С1(., ра55.

16 Б. Тодић, Фреске, Манастир Студеница, Београд 1986, 144-145.

17 С. Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије 1557-1614, Нови Сад

1965, 168.
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1ће рат1т§, 1ће Оебсеп! оГ те Но1у брт! 18 1оса1ед ш ап ЈтроПап! р1асе т 1ће

паоб, оп те боитегп \уа11 ш 1ће агеа ипс1ег 1ће доте.18 Тће 1аг§еб1 апд ипциеб-

НопаМу 1ће тоб! ЈтроНап! р1асе т 1ће геб1пс!ед рат!т§ рго§гат оГ 31. Оеог§е

а! Каз \^аз гезегуед Гог 1ће рат1т§ оГ 1ће Оебсеп! оГте Но1у Зрт! оп 1ће Ароб-

11ез. К.е§агд1ебб оГ 1ће аГогетегШопед ВухагШпе 1гадШоп, 15 по! шШсиИ 1о бћо\у

1ћа1 1ћ1б 18 1ће тоб1 1трог1ап1 р1асе т 1ће ратНтз рго§гат. \^е \\Ш1 по\у ћпеПу

епитегаге \>/ћа1 гш§ћ1 ћауе ћееп рат!ед т 1ће иррег гопеб оГ 1ће агеа ипдег 1ће

доте, ог а! 1еаб1 \ућа! \уаб ргевегуед ће!\уееп 1ће 1\уо \уог1д \уагб. Оп 1ће еаб1егп

\уа11 тоб1 Нке1у \уаб 1ће бсепе оГ те АппипсЈаНоп, оп те боитегп \^а11 шеге 1ће

РгебетаНоп а! 1ће Тетр1е апд 1ће ВарНбт, оп 1ће \>/еб1егп \уа11 \>/аб те бсепе оГ

Ретесоб!, апд оп те погтегп \уа11 \уаб 1ће Ка1бт§ оГ Еагагиб апд 1ће Епггу т!о

Јегиба1ет.19 Тће реор1е \^ћо огдегед 1ће раш!ш§ оГ 1ће сћигсћ ГапћГиНу Го1-

1о\уед \ућа! \уаб допе ш 1ће рго§гатб оГВугагШпе сћигсћев, ђи! \ућПе дот§ 1ћ1б,

апд 1ћ1б 18 1ће еббепсе оГ оиг ује\>л 1ћеу §ауе бреаа1 етрћабјб 1о 1ће рат1т$» оГ

1ће Бебсеп! оГ те Но1у брт! оп 1ће Ароб11еб. >Ућу к \уаб допе ш 1ћ1б \уау, апд

\ућу, аз \уе ба1д ш 1ће ђе§шпш§, И 1б оп1у ап Шибтпагу 1осиз соттитз, \>/е

ћоре 1о бћо\у т 1ће пех! бесНоп.

Нетапја'б бопб, \ућо \уеге а1бо ћјб ћт§гарћегб, дебспће 1ћеп- Га1ћег'б Гоипд-

т% оГ топаб1епеб. АПег НбПп^ ћу пате 1ће топаб!епеб \ућ1сћ 81. бјтеоп

Иетапја ћиШ, 81. бауа зауз: „Апд а11 1ћезе топаб1епеб шеге §1уеп те §оует-

теп1а1 буб1ет ехасИу аб 1б арргорпа1е".20 б1ерћап 1ће Пгб1 Сго\упед, \ућеп

8реак1п§ оГ 81. Сеог§е а! Раб, с1еаг1у б!а!еб 1ћа1 ћ1б Га1ћег — „еб!аћНбћед шкб оГ

1ће топкб".21 \Ућа1, 1пдеед, \уаб 1ће §геа! гирап б!еГап ^етапја, 1ће Гоипдег,

аћ1е 1о до? Јид§1п§ ћу 1ће Гас! 1ћа1 81. бауа, оп 1ће ћаб1б оГ 1ће Туркоп оГ

Еуег§е1еб, Пгб! сотробед 1ће НИапдаг 1ур1соп апд 1ћеп 1ће бшдепјса 1ур1соп,22

11 тиб! ће сопс1идед 1ћа1 ипН1 бауа'б Нте бегћ1ап топаб!епеб тиб! ћауе изед 1ће

§епега11у ассер!ед ВугапНпе Гурјсоп оГ 1ће б!ид11е 1уре.23 Апутт§ е1бе \уои1д

по! ће ехрес!ед. И 1б регГес!1у паШга1 1ћа1 1П ћхз топаб!епеб, \ућЈсћ ће Гоипдед

\уИћ1п 1ће 1ет1огу оГ 1ће Оћпд агсћђјбћорпс, ^етапја еб!аћНбћед „ш1еб" оГ

топабИс НГе ассогдт§ 1о 1ће сапопб оГ 1ће ВугапНпе Сћигсћ ехас!1у аб о!ћег

Гоипдегб дЈд \ућо ћиИ1 топаб1епеб е1бе\ућеге 1П ВугапНит.24 1п раббт§, 11 сап

ће ба1д 1ћа1 1ће бегћб \уеге \^е11 асциат1ед \У11ћ 1ће го1е оГ 1ће топк Раи1 апд ћјб

18 Б. Живковић, Жича. Цртежи фресака, Београд 1985, 24.

19 АИетр18 а( гесоп51гис11оп 1ће раЈпПп§ рго§гат оГ 1ће XII сеШигу а1 Виг<1еу1 бшроуј »еге

Јопе ћу К. Натапп-Мас ^еап — Н. На11еп51еђеп, ОЈе Мопитеп1а1та1еге1 1П бегђјеп ипЈ

Македошел уоп 1 1 615 гит 14 ЈаћгћипдеП, Спе55еп 1963, Р1ап 8, А-В; 5. М. \Уај>е5, ор. С11., РЈ§. 8.

20 Свеги Сава, Сабрана дела, еЈ. Т. Јовановић, Београд 1998, 150-151.

21 Стефан Првовенчани, Сабрани списи, еа\ Л>. Јухас-Георгијевска, Београд 1988, 68.

22 М. Живојиновић, Хиландарски и Евергетидски типик. Подударности и разлике, ЗРВИ

33 (1994) 85-101 (\>лт оМег Шега(иге).

25 Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990

(\У11ћ оМег 111ега1иге). Тће 5(иал(е гуре оГ 1ур1соп \^а5 ибес! атоп§ 1ће 8егћ5 а150 ЈиппЈг, 1ће XIII

сеШигу.

24 С. Троицки, Ктиторско право у Византији и у Немањићкој Србији, Глас СКА С1-ХУ111,

Београд 1935, 105-113.
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ОипЈеуј бсироУ! а1 Ка$,

агоипо! 1175,

Тће ОезсеШ оГ (ће Но1у

8рт(, де(аП оГ „реор1е,

(пћез, ппЛ паНопк",

ћазед оп рћо1о сЈоситеп-

(а(Јоп, сотршег ^гарћјс

ћу Ј. Шс

зиссеббог (ће топк Т1то(ћу т е5(аћћ5ћт§ те

Турјсоп оГ (ће Мотег оГ Оод Еуег§е(еб ш Соп5(ап(1-

пор1е.25 Тћиб, (ће Гоипдег „оШааИу" еб(аћНбћеб 1ће

(урјсоп, (акт§ 1( Ггот (ће сћигсћ п(иа1 ргасНсед а( (ће

Ите. Тће топабпс соттишгу оГ 84. Сеог§е а1 Каб,

\ућозе е(ћтс таке ир \уе ипГогшпа(е1у <1о по( кпо\у,

\уаз (ће то8( 1трог(ап( Гас(ог т (ће 5е1ес(тп оГ бсепеб

апд бат(б Гог (ће рат(ш§ ргоцгат. Тће Гоипдег сои1д

а1бо соп(пћи(е, ћо\уеуег ћ1б кпо\у1ед{;е оГ сћигсћ Мб-

1огу апд Шиг§1са1 ргасИсе \уеге по( оп (ће бате 1еуе1

аб 1ћа1 оГ те топкб, еврешаНу по( оГ (ће ћјеготопк,

бтсе \У1(ћои( ћјт по бетсе сап оссиг ш апу сћигсћ.

Весаибе оГ (ћјб, (ће рагНсикг Гте55е5 т (ће рат(т§

рго^гат — (ће д15(пћи(1оп оГ (ће бсепеб, оГ бат(5 апд

01д Тез1атеп1 п§игеб, апд (ће (ех(б оп (ће 8сго11б оГ

(ће ргорће(б апд (ће бат(б — тиб( геПес( (ће дебкеб оГ

(ће топаб(1с соттитЧу. Тће го1е оГ (ће рат(егб, ћо\у-

еуег, ти5( по( егШге1у ће дјбтјббед ејтег. Но\у 15 (Шб

бееп т б(. Оеог§е а( Кав т соппесНоп \\Шћ (ће Ое-

бсеп( оГ те Но1у брт( оп (ће Аро5(1еб? Тће регбопб

\ућо огдегед 1ће рат(т§5 де(епптед (ћа( 1ће ргорће(

Оаше1 \уаб (о ће р1асед оп (ће \уеб(егп раг( оГ 1ће доте

апд аћоуе ћ1т \Уои1д ће р1асед (ће ћиб(з оГ (ће Тћгее

Уоип§ Меп, б(. Напашаћ, Агапаћ, апд М1бћае1,26 Гог

\ућот (ћс ргорће( т(егседед (о Кт{> Иећисћадпеггаг

апд \уго(е аћои( (ћегг Га1(ћ апд дећуегапсе Ггот те п-

егу Гигпасе. Аб Гаг аб ше кпо\у, дпб аггап§етеп1 1П 1ће

доте 18 ип1цие 1п а11 1ће Олћодох \уог1д. Тће зате

сап ће бајд Гог 1ће 1ех( оп 1ће бсгоП ће1д ћу те ргорћех

Оаше1 - [О] 0(ЕО)С О МЕГАС ЕГМОР1СЕИ

ВАС1ЛЕ1 А ДЕ1 ГЕ^ЕС \ућ1сћ сопебропдб \У1(ћ 1ће

1ех1 Гоипд 1П Оаше1 II: 45 — б ©ео^ 6 цеуас;

еуусоргоеу тш РаогХеТ & беТ уеуеобаг („1ће §геа( Сод

ћасћ бће\уп 1ће к1П§ \ућа( бћа11 соте 4о рабб ћегеаГ-

1ег"). ботеопе ш 1ће топабсЈс соттшту а1 81.

Сеог§е а! Каб тиб( ћауе ћееп \уе11 ас^иат(ед, 1ћгои§ћ

ргорће1о1о§Гоп ог ргорће(1С рабба§еб 1п о(ћег тапи-

25 М. Живојиновић, ор. пХ., 88-89.

26 И. М. Ђорђевић, ор. С1(., даћеге опе оГ1ће 5а1п($ \уа$ гесовпЈгес! аб О АГ(10С) А2АР10С

ћу рћо(о@гарћ5 оГ (ће №110па1 Мизсит 1П Ве1§гаЈе. ТћЈз ђиз( 15 ргебегуес! алс! 1« оп регтапеп( сћа-

р1ау а( (ће тизеит. 8ее Д. Милошевић, Уметност у средњовековној Србији од 12. до 17. века,

Народни музеј — каталог, Бсоград 1980, кат. бр. 1, \ућеге (ће рћо(о{»гарћ и а1во рићћбћес!. 8. М.

Ша^ез, ор. сј(., 105-106, 141 \уј(ћ (ће ће1р оГ Ј. АпЈегеоп опе А апс! 2 шеге аћ1е (о ђе геас!, апс!

(ћ18, 1( 18 5ајс1, 1п (ће рћо(о§гарћ5 оГ С. МШе( ш (ће ^а(1опа1 Мивеит \ућјсћ Јое5 по( а§гее Ш1(ћ (ће

Гас(5 5Јпсе (ће пееа(1Уе5 оГ (ће рћо(о§гарћ5 оГ С. МШе( аге кер( Јп Рапв.
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ВигЛеуј бтироуј гА. Каз, агоипо1 1175, Тће Оезсеп! оГ 1ће Но1у брш(, ае1аП

оГ аро511ез апа „реор1е, тћеб, апа1 паћопз", рћого ћу №иопа1 Мизеит оГ Ве1§гаде

зспр1б,27 \укћ 1ће \ућо1е ћоок оГ те ргорће! Оаше1 апд ебресЈаНу шкћ те уегзез

т сћар1егз II, III, апд VII. 1п те бесопс! сћар1ег, те ргорће! т1егрге1б 1ће дгеат

оГ №ћисћадпег2аг сопсегтп§ Гоиг \^ог1д1у ктддотб апс1 те е1егпа1 Кт§дот

оГ Оос1. Тће 1ћ1гд сћар1ег дезспћез те деНуегапсе оГ Напашаћ, Агапаћ, апс!

М1зћае1 Ггот те Пегу Гигпасе, апс! т те зеуепт сћар1ег Оаше1 ћ1тзе1Г ћаз а

сЈгеат аћои! Гоиг кт§дотз апс! аћои! те е1егпа1 Кт§дот оГ 1ће боп оГ Сос1.

НаУ1п§ ћееп согтпсед ћу те 1шгаси1оиз за1уаНоп оГ те тгее уоип§ теп,

№ћисћадпеггаг ргос1а1тз т те Гта1 уегзез оГ сћар1ег тгее, „В1еззед ће 1ће

Сос! оГчћет, 1о л^11, оГ' Напашаћ, Агапаћ, апи М1зћае1, апс! с1ес1агес1 „та1 еуегу

реор1е, 1пће, апс! 1оп{ше" (ка\ евуос, Лх1 лааои сриХа! ка! лаоа1 уА.госаа1 —

вћси лк>дие плелленд а-^мкм) та( зреакз апу1ћт§ оГГепзгуе а§атз1 1ће1г Сод

„бћа11 ће дез1гоуес1..." — Оате! Ш: 28-29.28 Оате! гешгпб 1о те рћгазе

« Книга пророка Данила (еб. И. Евс*евЂ), 1АХХ1У-ОСХХ1Х.

28 1п 1ће 8ер1иа§т1а (еа\ Каћ1Г$) ин5 ра$$а§е 15 Оате! III, 96.
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„Реор1е, тпћеб, апд Тогцшез" т 1ће ргеушизгу тепНопед разза§е т сћар1ег VII

\ућеп зреакт§ оГтће Кт§дот оГ те „зоп оГ Соа"' (VII: 14). Тћеге 11 18 ба1д: „Апс1

ће §ауе ћ1т ро\уег, апд §1огу, апд а кт§дот: апд а11 реор1еб, тпћеб апд топЈшез

(ка1 лаутес, о1 Х.ао1, <рг)л.а{, ул.сбааа1 — и вси лмдик?, плел\енд и га^гти) бћа11

бегуе ћјт". Рта11у, те 1еагпед реор1е гезрогшћ1е Гог Тће раттт§ ргодгат т

№тапја'з сћигсћ оГ бТ. Оеог§е аТ Каз дјд пот ГаП то бее тће теапт§ ћећтд Оап-

1еГб \тогдз — „Тће §геат Сод ћатћ бће\га Тће кт§ \^ћаТ зћа11 соте то рабб ћегеаГ-

Тег" — згпсе Тћеу ттепПопаИу р1асед Тће Оезсепт оГ 1ће Но1у бртт оп Тће Ароб-

Т1ез, а бсепе \ућјсћ тдеед рогТгауз „реор1е, Тпћез, апд топЈшеб", д1гесТ1у ипдег 1ће

ргорћет Оате1 ш те иррег гопе оГсус1е оГ Тће Огеат РеазТ оп Тће \уезТегп \уа11.

1п тће Вугаптте \^ог1д Ггот те бесопд ћа1ГоГтће тпТћ сепШгу Тће бсепе оГ

Тће ОезсепТ оГ тће Но1у бртТ оп Тће Арозткб бутћоНгеб тгее рптагу 1деаб:

ТпшТапашбт гергевепТед ћу Тће „Ргерагед Тћгопе", ароз1оИс1зт гергезептед ћу

тће ароб11еб, апд пе\у1у ћарНгед реоркб гергезепТед ћу Тће бсепе оГ „реор1е,

тпћез, апд топјшеб".29 А11 1ћгее сопсертб аге е^иаИу 1трогтапТ, ћиТ дипп§ 1ће ре-

под т циебпоп, те 1аТТег \^аб тозт ге1еуапт Гог Тће б1аун; \уог1д, ТћаТ 18 Гог тће

бегћб апд тће КиззЈапз. Кезеагсћегз ћауе а1геаду потед МНз рћепотепоп, ћо\у-

еуег, то тће ћевт оГ оиг кпо\у1ед§е, а11 ћауе ће1д 10 Тће §епега1 ргепте оГ А.

Огаћаг, а ргеггпбе \ућ1сћ ће ћ1тбе1Гће1д шТћ гебегуаНоп.30 Огаћаг'б робШоп \уаб

ассертед ћу N. ОгоНпе, \ућо §ауе ћ1тбе1Г 1ће тазк оГ гезеагсћт§ Тће гергезепта-

Попз оГ тће „реор1е" т Тће Огтћодох 1сопо§гарћу оГ РепТесозт.31 Не апа1угед

тћјз рћепотепоп Ггот уапоиз регзресНуез, ћиг ће д1д пот зепзе Тће пеед то зћош

зресЈПс ехатр1ез оГ ћо\у те сћигсћ асШаНгед те 1та§е оГ Тће „реор1е" јп тће

Рептесозт зсепе.32 Тћ1б \уаз допе, боте\ућат 1ПС1деп1а11у апд шкћоит апу зс1еп-

ппс аррагаШз, ћу V. N. ^агагеу, \^ћо соппестед тће зсепе оГ Тће ОезсепТ оГ Тће

Но1у брјпт оп 1ће Арозт1еб Јп бт. борћја 1П КЈеу (тјд е1еуепТћ сепШгу) \У11ћ тће

ћарТЈзт оГуапоиз реор1ез, бисћ аб 1ће КиббЈапб.33 Вабед оп Тће \упТт§ Повестб

временнмх лет (Тће гесепзјоп оГ топк бНуезТег т 1ће уеаг 1116),34 ^агагеу

тепНопед 1ће У131Т оГ Тће арозТ1е Апдге\у То Сћегзоп апд ћјз ргеасћјп§ оГ Сћпз-

Т1ап11у. 1т 15 ипдегз1оод тћат 1ће Гатоиз Кизз1ап зс1епНз1 д1д поТ изе зсЈепНПс ар-

рагаТиз, зЈпсе ће \^ои1д ћауе ћад 1о оГГег ћгоадег ехр1апаНопб апд Не а11 1ће Гас1б

1о§етћег. ПгбТ оГ а11, Тће Рептесоб! бсепе т Тће боитћегп агт оГ те сатедга1 1П

К1еу 1б §гоиред 1о§е1ћег \У1Тћ о1ћег робТ-гебипесНоп арреагапсеб оГ Сћг1бТ, бес-

опд1у Тће „паНопб" \уеге по1 рајптед т Тће бсепе, апд Тћ1гд1у, тће аробТ1е Апдге\у

ргеасћед 1ттед1аТе1у аГтег Сћг1б1'б деаЉ, \ућНе тће ћарНбт оГ Тће Кибб1апб д1д

29 N. ОгоНпе, ор. «1., 229.

30 А. Сгаћаг, ^аг! геНј^еих е( Гетрјге ђугапТш а ероцие Јеб МасеЈопЈегк, Есо1е Рга1ј^ие с!е8

Наи(ез Е1ис!е5, 5ес1Јоп дех бсјепсез КеНеЈеибез, Агшиајге 1939-1940 (= 1с!ет, СагТ Је 1а Гт с!е1

РапПциКе е1 Ји Моуеп а§е, I, РагЈ5 1968, 162).

31 N. Огоипе, ор. сН., 230-231.

32 5еуега1 гехеагсћегз ћауе деа11 \уј(ћ (Ке сћигсћ-роН1Јса1 асШаНгаНоп оГ те бсепе оГ Реп(е-

со5(, ргЈтагНу ге1а(1П§ (о (ће 1с1еа оГ „аро5(1е5ћЈр", 5ее N. ОгоПпе, ^а Реп(есо(е, ра551т.

33 В. Н. Лазарев, Мозаики Софии Киевскои, Москва 1960, 44.

34 Хрестоматил по древнерусскои литературе, еЈ. М. Е. Федотова — Т. А. Сумникова,

Москва 1974, 5.
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по! оссиг иШП 1ће уеаг 988 т те Пте оГ Рппсе У1асћгтг.35 Тће зИиаПоп \У11ћ

1ће бегћЈап соттитгу \уаз знпПаг ассогсћп§ ГО ргезегуес! гесогдз с1а1тЈ» Ггот

1ће ХУП1ћ апс! ХУШ1ћ сетипез. 1п 1\уо §епеа1о§1ез 11 18 \\гН1еп 1ћа1 опе оГ 1ће

зеуеп1у арозПеб апс! а ШбС1р1е оГ 1ће арозНе Раи1 — ТПиз — га1бес! 1ће сћигсћ оГ

81. Ре1ег апс1 81. Раи1 ш Каз,36 \ућкћ, тГОгебНпјНу, 1б уегу с1обе 1о №тапја'б

топабгегу оГ 81. Сеог^е. Во1ћ ехатр1еб, 1ће Кизз1ап ап<1 1ће бегМап, с!етоп-

зтгаГО 1ће сЈезНе оГ „пе\^1у" ћарНхес! реоркз 1о соппес! 1ћетбе1уеб \уИћ 1ће о1с1-

еб! 1гасШгопб оГћарНбт апс1, \уеге роззЉк, \\чт 1ће Нте оГ 1ће \уогк оГ 1ће ћо1у

арозПез апс! 1ћеН олзаркз. ТШб \уаз р1аш1у по1ес1 ћу А. Сгаћаг, ћи1 ће с1еаг1у

ас1с1ес1 саиНоп 1о ассерПпд 1ће зирробШоп.

ВебШез оиг сопсЈизгоп 1ћа1 1ће тоз! 1трог1ап1 р1асе т 1ће сопс!епбес1 рат1-

т§ рго§гат оГ 81. Сеогде а! Каз \уаб јНуеп 1о 1ће Оебсет оГ 1ће Но1у брт! оп

гће АрозИеб апс! 1ћа1 11 т1еп1гопа11у \уаб р1асес! сНгесПу ћект 1ће рог1гакб оГ 1ће

ргорће! Оаше! \укћ б!б. Наппап1аћ, Агапаћ, апс! М1бћае1 т 1ће \уеб1егп раг! оГ

1ће с!оте, 1ће арреагапсе оГ„реор1еб, 1пћеб, апс! 1апЈ»иа§ез" 18 оГрптагу јтрог-

1апсе Гог иб. 1п т1ерге1т{> НПз зсепе, шМсћ 1ос1ау ипГог!ипа1е1у 13 оп1у ргебегуес!

т Гга§теп1б апс! \\ч1ћои! апу ехр1апа1огу тзспрНопз, 1ће ра!ћ 18 орепес! Гог иб 1о

сотр1е1е1у ипс1егб1апс1 1ће теагПпд оГ 1ће Оезсеп! оГ 1ће Но1у брт! т 1ће бег-

ћ1ап соттипНу а! 1ће уегу ће§тшп§ оГ 1ће еб1аћНбћтеп1 оГ 1ће зоуеге1{т1у оГ

Иб сћигсћ апс! б!а!е. Но\уеуег, ћеГоге \уе НеуоГО оигзе1уез 1о НПз циезНоп, \уе

бћоиШ сотр1е!е а рћПо1о§1са1 ашПузЈз оГ 1ће агогетепНопес1 Шегагу тзрНа-

Нопз, 1ћа1 1б 1ће 1гапз1аНоп оГ 1ће Сгеек боигсеб тГО 1ће ОШ 81аУ1С ог

бегћо-б1аУ1с 1ап§иа§е. И 13 оћУ1оиб 1ћа1 Гог 1ће Гоппи1а „реор1еб, гпћеб, апс!

1ош»иеб" \уе ибес! 1ће бегћЈап 1гапб1аПоп оГВ. Вап1С1с Гог 1ће 01с1 Тез1атеп1 апс!

1ћа1 оГ 1ће Сотт1б810п оГ 1ће Но1у бупоа" оГ 1ће бегћ1ап Олћос1ох Сћигсћ Гог 1ће

^е\у Теб1атеп1.37 То ргеуеп! 1ће робб1ћШ1у оГ сопГибгоп, апс! ебрес1а11у 1о ГасШ-

1а1е ап ипс!егб1апс11п§ оГ Реп1есоб1 т 1ће М1с1с11е А§еб, 1п 1ћ1б рарег 1ће Огеек

боигсеб апс! 1ће 01с1 бегћјап 1гапб1аиоп \ућ1сћ \уаб ргос1исес1 аб с1озе аб роббЉ1е

1о 1ће Нте оГ 1ће сгеа11оп оГ 1ће Ггебсоеб а! Вигс^еУ! б!ироУ1, аге ргебеп!ес1 ћеб1с1е

1ће тодегп бегћЈап ог Еп^Пбћ 1ех1б. ШћНе по! ехр1атт§ 1п с1е1а11 а11 1ће Гтебзез

оГ1ће уегу бепбјпуе 1гапб1а110п оГбспршге, \уе \^Ш теп!гоп \ућа! 1б по\у кпо\уп.

Атоп§ 1ће бегћб 1п 1ће М1с1с11е А§еб 1ће Сгеек поип јп 1ће р1ига1 о1 лао1 \уаб

1гапб1а1ес1 аз лгедис, г| (рикц аб племе ог кол-кио, апс1 уА.сооаа аб А^1Кк, к^ћжћ,

{^к1К1». Но\уеуег, 1ће поип тб е9уо^ а1зо ех1з1з 1П 1ће Огеек 1ап§иа§е апс! 18 а1зо

1гапз1а1ес1 аз л^ћжћ, №^к1Кћ апс1 рптагПу теапз „па110п". 1п 1ћЈб 1пс1с1епсе, 1ће

1ех1 1п Оап1е1 сћар!ег VII, уегбе 14, зћоиШ геас! „а!1 реор1ез, 1пћез, апс! папопз",

аз 11 18, аГ1ег а11, 1гапз1а1ес1.38 Рог ап ехатр1е оГ 1гапб1а11П§ тб ?9уо^ аб теапт§

35 Г. Острогорски, Византија и Словени, Београд 1970.

36 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд — Ср. Карловци 1927, 46, 53.

37 1п (ће (гап$1а(10п оГШШЈат Тау1ог Но81е(1ег Јг., 1о »ћот «е о^е оиг (ћапкз Гог ћ15 еГГоПк,

1ће Ооиау-КЈлеЈтв Еп§И$ћ 1гапб1а(Јоп оГ те В1ђ1е 15 изеЈ.

38 СГ. зирга. УЉИе вигуеујпв (ће РеШесоз! хсепе Јп (ће Огтодох \уог1д оГ 1ће IX (о те XII

сеппдгу, оп1у ш те Сћигсћ оГ (ће Но1у Апаг^угез а( Са5(огЈа дјс1 \уе Гтд (ће т5спр(10п ЛА01 ое-

51ае ФУЛА1 апо! ГЛПСА1, сГ. Г. ПЕХекау^боу, ор. сИ., е1к. 37р\
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„паПоп" ше т1еп1шпа11у сћообе 1ће \уе11 кпошп Мио51ау'5 Оо5ре1 \ућкћ л^аз

сгеа1е<1 ћегшееп 1 180 апд 1 191.39 1п ра55Ш§ \уе \^Ш а1бо тегШоп 1ћа1 ш те Ц/е

оГ 84. бјтеоп, \\гШеп ћу 81. бауа апд Пшбћед вооп апег те уеаг 1207, т Гоиг

р1асе5 с^ћ1Кћ 15 1гапб1а1ед аб „паиоп",40 а1тои§ћ те \?/огд ндфшдћ 15 Гоипд опсе

ш ииз \уогк.41 ТћегеГоге, с^мкћ ог тј уХ&ааа ће51деб теашп§ 1ће 1оп§ие ибед т

5реакш§, 1ћа1 15 те бреесћ ог§ап, т то51 сазез 15 изед 1о теап „паиоп".42 Ргот

1ћ15 сопс1и5Јоп, \ућшћ тапу тоге сотре1еШ гевеагсћегб тап иб т Ш15 Пе1д ћауе

аћеаду дедисед, \^е ћејип оиг ш1егрге1аиоп оГ те гергебегПапоп оГ „реор1е,

1пће5, апд папопб" т те бсепе оГ те Оебсеп! оГ те Но1у брт! оп те Аро5(1е5

а( Вигдеуј бпцкт.

Мапу гебеагсћегб ћауе шпПеп аћои1 те Пгб( арреагапсе оГ те бегћо-81аујс

1ап§иа§е оп те Ггевсоеб оГ а сћигсћ Гоипдед ћу бегћб, 1ћа1 15 1ће раш(ш§ оГ те

Сћигсћ оНће МоШег оГСод а1 бшдешса (1208/1209).43 А1ћеИ тдиесПу, те

Ш051 ЈтроЛаШ соШпћипоп \уаб §1Уеп ћу В. ТпГшшуш ш 1\уо оГШб \уогкб. Опе

15 раН оГ ћ15 „ШбШгу оГ 01д бегћЈап 1л1егашге" \>л1ћ те бутћоНс Т1е „Тће

То\уег оГ Ваће1 апд те 1Јпдег51апдт§ оГ 1^ап§иа{>е ш 01д бегћ1ап 1л1егашге",44

апд 1ће бесопд 15 „Тће СШ оГ 1ће Но1у брт! апд 1ће б1ауш ^ап§иа§е5".45 Нау-

т§ ш ттд 1ће ша(епа1, д15си5бшп, апд сопс1и5шп5 сопиипед ш тебе 1\уо

\уогкб оГ ТпТипоуш, а( опе Нше \^е \\то1е 1ћа1 а( бшдешса 81. бауа „Гог 1ће Пгб1

пте 5ои§ћ1 1ћа( а11 1ће твспрпопб оп 1ће Ггевсоеб ће допе ш те бегћо-бимс

1ап§иа§е" апд 1ћа1 1( „роиИб иб ћаск 1о 1ће д151аги раб1, 1о 1ће 1\те \ућеп те

Тће55а1оп1С1ап ћго1ћегв, бг. СугИ апд 81. Мегћодшв, 1п(годисед (ће 81аУ1с 1ап-

§иа§е 1п1о 1ће Н1иг§у".46 Ргот те Ге\у ргевегуед \уогкз \упиеп ш бегћјап 1П 1ће

1а5( десаде оГ 1ће XII сепШгу апд 1ће Пгб1 десадез оГ те XIII сепШгу, В.

ТпГипоУ1с 5е1ес1ед опе \ућ1сћ §1уе5 иб а ргетошгшп оГ 1ће бегћЈап аикиде 1о-

\уагд (ћеи о\уп 1ап§иа§е апд ебресЈаИу 1о\^агд 1(5 ибе. 1п уегу ће§11Ш1П8 оГ те

сћаЛег оГтопк б1теоп ^етапја Гог 1ће НИапдаг топа5(егу (1 198), \ућшћ \укћ

39 Мирослављево јеванђеље (ес1. Н. Родић — Г. Јовановић), 1.

40 Свеги Сава, ор. сн., 150-151, 156-157, 184-185, 186-187. Рог 1ће 1апеиа§е оГб1. бауа,

уегу и$еги1 15 Ђ. Трифуновић — Т. Јовановић — Л>. Јухас, Азбучни показатељ речи у списима

светога Саве, Археографски прилози 2, додатак, Београд 1980.

41 Свети Сава, ор. с«., 162-163.

42 Ђ. Трифуновић, Стара српска књижевност — основе — (IV). Вавилонска кула и

схватање језика у старој српској књижевности, Књижевна историја XIV, 56, Београд 1982, 621

(= Иет, Стара српска књижевност. Основе, Београд 1995, 145).

43 Рог Ш15 \уе зш{>1е ои( В. Ђурић, Најстарији живопис испоснице пустиножителл Петра

Коришког, ЗРВИ 5 (1958) 186-187; В. Ј. Ђурић, Византијске фреске, 32; Шт, Свети Сава и

сликарство његовог доба, Сава Немањић — свети Сава. Историја и предање, Београд 1979, 246;

Ђ. Трифуновић, О најстаријим натписима у Богородичиној цркви манастира Студенице,

Православље XX, 460 (1986) 10-13.

44 бее оиг пог.е 42.

45 Ђ. Трифуновић, Дар Светога Духа и словенски језици — Поводом 1 100-годишњице

Ђирила и Методија, Зборник Матице српске за књижевност и језик XXXIII, 3, Нови Сад 1985,

545-550.

46 И. М. Ђорђевић, О најстаријем зидном сликарству у студеничкој Богородичиној

цркви, Православље XX, 460 (1986) 5.
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геазоп 15 Тћои§ћТ То ђе Тће \уогк оГ 81. бауа, \^е геа<1: „1п тће ће§тгпп§ Оос! сге-

а(ес1 ћеауеп апа* еагТћ апа1 реорк оп П апс! ћ1е$бес1 Тћет апс! §ауе Тћет ги1е оуег

а11 Шз сгеаНоп. Апс! зоте Не сгеатес! аз етрегогб, отћегб аз рппсеб, апс! боте аб

ги1ег8, апа" 1о еасћ \уаб $пуеп Тће тазк то рабТиге ТћеН Г1оск апс! ргоТесТ Тћет Ггот

еуегу еуЦ \ућкћ сотез ироп 1ћет. ТћегеГоге, ћгоТћегб, тће то51 ^гасшиб Оос! еб-

таћНбћеб Огеек етрегогб, Нип§апап кт§5, апс! с!мс1еб еасћ паНоп, апс! §1Уеб

1а\у, апс! ебТаћНбћеб паТигеб, апс! [сгеаТеб] ги1ег5 аћоуе Тћет ћу ТгасННоп апс! ћу

1а\У (КОГОЖДЕ Е^ИКД ОДЗД°ЕЛИВ|> И ^ДКОНћ длвћ и нодви оустдновм и влддикм НДДћ

нилли по нодво\[- и по ^дконоу), сшт§ Тћ15 ћу НЈ5 \^15с1от".47 II 15 еабу То поНсе

ТћаТ Тће Тгап51аТог5 оГ Тће сћагТег тгапб1аТес1 когожде е^икд одзд*ћлив1> аб „апс! сН-

У1с1ес1 еасћ патшп". Аб \уе ћауе бееп, Љлз 1б ш а§геетепт \укћ тће ибе оГ тће \уогс!

Е^ћжћ аб теашп§ „паТшп" апаУог „топ§ие". Тће аћоуе циоте 15 оГтеп тептшпеа"

\ућеп <Н5си551П§ Тће аТТНиае оГ топкб бјтеоп апс! бауа оп Тће робШоп оГ еЉгнс

беНлап 1апс15 апс! бТаТе оп Тће сотр1ех Шегагсћка! 1ас1с1ег оГ бтаТеб, ћиТ Тп-

Гипоуш ротТес! оиТ Љат „1п тће \\шгс!б оГ Тће е1с1ег1у топк бјтеоп опе сап гесо§-

тге Тће сНбТапт то<1е1 оГ Тће аросгурћа, ВугагШпе сћготскб, апа" паггаНоп оГ

Сегпопгес Нгаћаг сопсегтп§ Тће јтзшп оГ 1ап§иа§е, патигеб, сиб1отб, 1а\уз,

апс1 бкШб".48 Тће §епега1 1с1еа тћат „Ље ехтепскс! зр1птиа1 соттишТу оГ Вугап-

тшт" \уаз ћиШ ироп ап еуап§еНса1 апа* аробТоНс рппс1р1е апс! тћаТ ћу И „еуегу

реор1е тау ргау апс1 бегуе ш кб о\уп 1ап§иа§е" 18 с1еаг1у бћо\уп т Тће ехатр1е

игшсћ ТпГипхтс ргебептб.49 Оп Тће ћабјз оГ Тћ1б уегу рппарк, бт. бауа сои1с!

беек то ћауе бегћо-б1ауш тзспрТшпз рашТеа" ш бтиЈешса (1208/1209) — Ље

топабтегу \ушсћ \уаб бићјесТ 1о Тће В1бћорпс оГКаб, Тће АгсћћЈбћорпс оГ Оћпс!

апс1, ТћегеГоге, \уаб \укћт Тће ВугапНпе есс1еб1абНс ог^ашгаНоп.

Аб а §епега1 ги1е, 11 18 уаНд 1ћат \^ћаТ ћаррепес! т Тће НеШ оГ тће \\тШп§

апс! 1п тће §епега1 сиИиге с1иг1П8 Тће Т1те оГ гће Пгб1 ^етапј1с б1апс1б оп Тће Гоип-

с1а11оп оГ тће б1аук тгасННоп оГ Суп1 апс! МеТћосНиз апс! Тће1г ЈттесНаТе биссеб-

богз. Весаибе оГ 1ћ1з, тће 8о-са11ес1 Пп8и151Јс циебНоп оГ „б1аУ1с тскрепЈепсе

ап<1 ециаПТу \У11ћ оТћег паНопз" 15 а1зо ЈтрогТапТ.50 Тће тгеаНзе „Оп 1ће А1рћа-

ћет" (0 пислин-кхк) оГ Сегпопгес Нгаћаг, \ућ1сћ \уаз \уг1Т1еп агоипс! Тће уеаг

891/892 апс! \ућшћ тоз1 Нке1у 15 те \уогк оГ а сНбарк оГ СугП апа" МетћоаЧиб, 15

ебрес1а11у епП§ћТешп§.51 Тће еззепсе оГ Тће шзсиззЈоп 15 Гоипо" ш Нгаћаг'б орро-

бЈТЈоп То Тће шПехЉ1е ип^егбтапсНп§ оГ тће ргоропеп1б оГ тће ТгШп§иа1 с1о§та

сопсега1п§ 1ће ехс!иб1уе јтрогтапсе оГ Тће Нећге\у, Огеек, апс! ^аНп. Не зтатес!:

„Вит \^е бау Тћа1 Ггот Тће Но1у Воок \^е 1еагп — еуегутћјпб ргосее<1з огс1ег1у

Ггот Оос1, апс! пот Ггот апуопе е1зе. Оос1 сНс! поТ Пгзт сгеа!е 1ће Нећге\у 1ап-

§иа§е, пог тће 1,аТт [оилл'скд], пог 1ће НеНешс 1ап§иа§е, ћШ бупап, \ућЈсћ

*7 Ђ. Трифуновић, Вавилонска кула, 629. СГ. а1хо Ђ. Трифуновић — В. Бјелогрлић — И.

Шпадијер, Хиландарска оснивачка повеља светога Симеона и светога Саве, Осам векова

Студенице, Београд 1986, 54, 58.

48 Ђ. Трифуновић, ор. сн., 629.

49 Љјаеш, 625.

5° ЉЈЈет.

51 ЉМет, 626 (\ет1ћ 1ће оЉНовгарћу).
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АсЈат зроке, апс! Ггот АЈат 10 те Р1оос1, апа" Ггот [1ће Р1оосГЈ ип(И Сос1 спуЈсЈес!

1ап§иа§е5 \ућеп те То^ег \уаз ћет§ ћиШ, аз И 13 отШеп [т те ћоок оГ

Сепез1з] \ућеп 1ап§иа§е8 \уеге шуШес!. 1п те зате \уау Ша1 1ап§иа§ез \уеге ш-

У1с1ес1, бо \уеге паШгез [н^дби], апс! сизготб, апс! гесш1аПопб [о\(стлви], апс! 1а\уз,

апс! бкШб ['шзтћШео"] оп 1ће паИопз [«^икк|]".52 Сегпопгес Нгаћаг соггес11у

зШеб Ша1 1ап§иа§еб шеге с1тс1ес1 аЛег Ше Р1оос1, дипп§ Ше сопбИиспоп оГ Ше

То\уег. ТШб 1акеб ш ћаск ГО Ше ћоок оГ Оепеб1б, сћарГОг XI, апс! Ше б1огу оГ Ше

сопбНисНоп оГ Ше То\уег оГ Ваће1 ш \ућ1сћ 1б бееп Ше „ГоипдаНоп оГ 1ће тет-

еуа1 ипс1егб1апсНшЈ оГ берагапоп оГ тапктс! ш(о 1ап§иа§еб, паПопз, апс! си1-

шгез".53 1п Ше Нте \^ћеп Нгаћаг сотрозес! ћ1б шзсоигзе, \угкегб „с1о по1 зера-

га1ес! Ше 1ап§иа§е \укћ \^ћ1сћ Шеу \\гПе Ггот Ше реор1е Гог \ућот Ша1 1ап$ша§е,

ш чтИеп Гопп, 1б тГОпсксГ.54 1п Гас1, Шјз 18 Ше еззепсе оГ Ше „№\у Тез1атеп1

теапт§" оГ 1ап§иа§е, Ша1 18, Ше „№\у Тебхатегп тебза^е оГ ипку". Тће Но1у

51аУ1С „аробпеб" — Суп1, МеШосНиб, апа" Шеп Го11о\уегз — шуе тзИисПоп соп-

сетт§ Ш1з. „Тће аиШогз оГ Ше оШез! ргобе апа" роеНс \уогкз сопсегшп§ Ше

Тћебба1ошс1ап ћгоШегз", \^ћо аге те тат с1еГепс1ег8 оГ Ше 1еасћт§, „гесо§ш2е

1ће б1ау1с 1ап§иа§е аз а ш& оГ Ше Но1у 5рт1 га \^ћ1сћ а 'пе\у' апс! 'зтаП' ћар-

пгес! паНоп тау гејо1се".55 А11 Шјз 18 ћазес! оп Ше Ке\у Тезтатеп: 1ех1 Гоипс! т

Ше Ас1б оГ Ше Ароз11ез сопсегшш* Ше оссиггепсез оп Ше с1ау оГ Реп1есоз1,

\ућЈсћ, т СћпзНап Јсопо§гарћу, 18 ехргеббес! 1ћгои§ћ 1ће бсепе оГ ш 1ће ОезсеШ

оГ Ше Но1у бртх оп Ше АрозМез. Аб а гетшс1ег ГО оигзекез, оп Ше с1ау оГ Реп-

1есоб1 Ше арозШзз \уеге §а1ћегес1 1о§е1ћег — „Апс1 1ћеге арреагес! 1о 1ћет раЛес!

1оп§иез аз к \уеге оГ Пге, апс! 11 за1 ироп еуегу опе оГ Шет: апс! 1ћеу \уеге а11

Ш1есј \У1!ћ 1ће Но1у Сћоз1, апс! 1ћеу ће§ап 1о зреак \У11ћ сћуегзе 1оп§иез, ассогс!-

1П§ аз 1ће Но1у Сћоз1 §ауе 1ћет 1о зреак" (Ас1б II: 3-4). Сопсегат§ т1б јззие,

ТпГипоу1с ргезептес! беуега1 ехашркб Ггот \УГ1пп§б аћои! 51б. Суп1 апс!

Метошиб, оГ \ућ!сћ \^е \уШ раШси1аг1у теппоп 1ће \У0гс1б оГ Вугапппе етрегог

М1сћае1 III т Рппсе Кабпбку шпПеп 1П 1ће П/е оГ 81. СугИ: „Сос1 ћаб по\у, 1П

оиг Пте, геуеакс! '1еПегб Гог уош 1ап§иа§е, \ућ1сћ \уаб оп1у с!опе т 1ће ћешп-

П1п§, 1п огс1ег 1ћа1 уои тау јо1п 1о §геа1 папопб \ућо ргајбе Сос! 1п те1г 1ап-

еиаде"'.56 Рта11у, \уе геШгп 1о Сетопгес Нгаћаг апс! ћјз Неапзе „Оп те

А1рћаће1" \ућ1сћ 13 1ће тде тос!е1 Гог ^етапја'з апд 5ауа'б сћаЛег Гог НИапс1аг.

Ассогд1п§ (о Сепеб1б апс! (о Нгаћаг „(ће сћбсогд оГ 1ап§иа§еб опсе сате аб а

рип1зћтеп1. 1п 1ће ^е\у Теб1атеШ, ћо\уеуег, бреакт§ уапоиб 1ап8иа§еб сате аб

а јпЛ оГ 1ће Но1у 8рт1, \ућ1сћ тиб1 геб1оге 1ће Гогтег сопсогс!, \ућ1сћ 1б зип§

аћои4 т а зМскегаз т 1ће зетсе сопбесга1ес1 Гог Реп1есоб1: Опсе 1ап§иа§еб \уеге

сопГибес! ћесаибе оГ те апо§ап1 ђиПшп^ оГ 1ће То\уег; ћи1 1ос1ау 1ап§иа8еб

\^1бе1у бреак Гог 1ће баке оГ те §1огу оГ кпо\У1п§ Сод. Тћеге Оос1 јис!§ес1 1ће еуЦ

ћесаибе оГ 1ће1г б1п; ћеге Сћпб1 епН§ћ1епес1 Пбћеппеп \У1т те 8рт1. 1п 1ће раб1,

52 1Шет, 627. 8ее К. М. Куев, Чсрноризец Храбгр, Софил 1967, 209.

53 Ђ. Трифуновић, ор. сн., 622.

54 ЊМет, 629.

55 Ђ. Трифуновић, Дар Светога Духа, 547.

56 ЉЈЈет, 547.
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сопАшоп \уаз таде аз а ритзћшеп!; по\у сопсогд 18 гепе\уед Гог 1ће 8а1уа!10п оГ

оиг 5ои15."57

Тће Гипдатеп1а1 рппарк оГ ипдегз1апдт§ 1ће ВугаМте \уог1д ује\у 18

\уе11 кпо\уп: Ггот 1ће §епега1 1о 1ће тдтдиа1, 1ће тдмдиа1, апд 1ће соМпћи-

1тп оГ 1ће тдмдиа! !о 1ће \ућо1е. 1п 1ће сазе оГ 1ће зсепе оГ те ОевсеМ оГ те

Но1у бр1п! оп 1ће Ароз11ез а! Вигдеуј бШроуј, \ућјсћ 18 соМатед \ш!ћш 1ће

ратНшз рго§гат огдегед ћу б!еГап №тапја ћесаизе ће Гта11у ћад аззитед 1ће

гирап'5 тгопе а! Каз, апд ГиПћегтоге, а! 1ће Нте \ућеп 1ће пе\у бегћјап 51а1е \уав

ћет§ Гогтед, 1ће §епега1 тау ће зееп т 1ће изе оГ соттоп ВухаМте НШг§Јса1

ргасНсе (геадт{» 1ће ргорће1Јса1 ћоокз, те §озре15, 1ће Ас15 оГ те Аро511е5, апд

зтјгјпјг. 1ће зИскегаз Ггот 1ће зегујсе оГ РеМесоб!) апд сап а1бо ће бееп т 1ће

Гас! 1ћа1 те соттоп ВугаМте 1гадШоп оГ 1Сопо§гарћу апд рат!т§ рго^гатб ш

сћигсћев оГ 1ће оНћодох \^ог1д \уа5 ћопогед. Оп те о!ћег ћапд, 1ће тдмдиаШу

сап ће оћвегуед т 1ће 5рес1а1 етрћа515 §1Уеп 1о дт бсепе т те раш1ш§ рго-

§гат. Тће соМпћиПоп оГ 1ће тдтдшд 1о 1ће \ућо1е сап ће зееп ш 1ће гергезеп-

(аНоп оГ„реор1е, 1пћеб, апд паНопз" \уШсћ 15 ћазед оп 1ће јгјГ! оГ 1ће Но1у брт!

апд 1ће гепе\уа1 оГ 1ће сопсогд оГ реоркб апд 1ап§иа§е5 — 1ће сопсогд \ућкћ

Гоппз 1ће 1епе1 оГ б1аук бртшаНгу Ггот 1ће Нте оГ сопуегзкп апд 1ће \Уогк оГ

1ће Тћеззактаап ћго1ћег$ б15. Суп1 апд Ме1ћодш5 апд 1ћеЈг Го1к\уегб. Наујп§

ш ттд 1ће аћеаду Гогтед сопсогд оГ 1ће паПоп апд 115 1ап@иа§е, апд 1оп§т§ Гог

1ће Ги11 шдерепдепсе оГ 1ће бегћЈап 8(а(е апд сћигсћ зоуеге1§Му, 81. бауа зои§ћ1

1ћа1 а11 1ће кбспрНопз т 1ће Сћигсћ оГ 1ће Мо1ћег оГ Сод а! бшдепка ће \уп11еп

ш 1ће бегћо-б1аУ1с 1ап§иа§е. Тће уаћд11у оГ 1ће Гогезј^ћ! оГ 1ће §геа1ез1 бегћјап

зртгиа1 кадег \уаз сопПгтед оп1у 1еп уеагз аЛег 1ће рат11п§ оГ бшдетса \ућеп

1ће з1а!из оГ 1ће бегђјап з!а!е \^аз га1$ед 1о 1ћа1 оГ а кш^дот апд \ућеп 1ће сћигсћ

ог§ашга110п гесе1Уед Из аи!осерћа1ои5 51а1и5. ^етапја'8 Ггезсоез 1П ВигдеУ1

б!ироУ1 Ггот агоипд 1ће уеаг 1 1 75 аге а! 1ће уегу ће§1пп1п§ оГ 1ћа1 зате ргосезз.

Весаизе оГ а11 1ћа1 ћаз ћееп зајд, \уе гереа! \ућа! ћаб аћеаду ћееп 51а1ед: 1ћа1, јп

оиг орш1оп, 1ће бсепе оГ 1ће Оезсеп! оГ те Но1у бр1п! оп 1ће Ароз11ез 1п 1ћ18

сћигсћ доез по! Га11 теге1у \У11ћ1п 1ће геа1т оГ гоиНпе јсопо^гарћу апд 51апдагд

раЈпНп^ рго§гатв 1П 1ће Опћодох \уог1д, ћи! 15 ап „Шибтпагу" Јсопо^гарћЈс /о-

сиз сотптитз \ућкћ 1еад5 1о НпкЈп^ 1ће рат1т§ \^11ћ 1ће Нтеб 1п \ућ1сћ 11 \уаз

сгеа!ед.

57 ШМет, 549-550; К. Р. Е. Мегсешег, \л ргјдге Јеб е§1Ј5е5 де гие ђугап(т, I. II, р(. II,

Мопа5(еге Је Сћеуе1оепе 1948, 367.
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Иван М. Ђорђевић

0 ПРЕДСТАВИ СИЛАСКА СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ

У ЂУРЋЕВИМ СТУПОВИМА

Фреске великог жупана Стефана Немање у његовој цркви Светог Ћорђа

у Расу, значајне су из више разлога. Главни је свакако чињеница да је ово

зидно сликарство једино сачувано од не малог броја задужбина које је

подигао и осликао оснивач династије Немањића. Други разлог, не мање

важан, јесте време настанка живописа (око 1175), у години или годинама

после завршених српско-византијских сукоба, коначног учвршћења на

власти Стефана Немање и почетка дефинитивног уобличавања српског

државног и црквеног суверенитета. Напослетку, без обзира на то што је храм

Светог Ђорђа страдао током турске окупације, и нарочито током XX века, у

њему је до Другог светског рата било довољно фресака да би се сликани про-

грам могао готово у целини сагледати.

У монументалном али релативно суженом простору наоса Светог Ђорђа

представа Силаска Светог Духа на апостоле добила је најистакнутије место.

Двоструко већа од осталих сцена Великих празника, који су овде сходно

времену настанка комбиновани са сценама Страдања, слика Духова је по

замисли наручилаца морала имати и посебну поруку. Анализирајући

„литерарне" изворе, пре свега текстове Старог и Новог завета, дошли смо до

закључка да ова представа не припада само кругу општих места

иконографије и програма православног света, већ као „привидни" ликовни

топос нагони на повезивање слике и времена у коме она настаје. Од три

главне идеје симболике Силаска Светог Духа на апостоле — Тројичност,

апостолство и покрштавање, ми смо у овом раду посебну пажњу посветили

представама „новокрштених народа". У складу са текстовима Светог писма у

византијском сликарству се уз „људе, племена и народе" стављају

натписи-легенде т| <р\)Хт| и т| уХ&сса, с тим што је друга реч у

српскословенским преводима XII века навођена као ге^мкћ. Међутим, са

речју №^ћ1Кћ превођена је и именица тб 29уо<;, а она значи „народ", те је

закључак филолога који су се бавили овим питањем — да ђ ук&оаа значи

„народ" и/или „језик", што у крајњој линији води до познате „новозаветне

сагласности језика и народа". Наше објашњење, у ствари, заснива се на

резултатима истраживања Ђорђа Трифуновића о схватању језика у старој

српској књижевности, односно о Дару Светог Духа и словенским језицима.

Општи став да је Византија своју широку духовну заједницу градила на

јеванђеоском и апостолском начелу, а по њему сваки народ може на свом

језику молити и служити, треба да нас подсети на словенску традицију

светих Ћирила и Методија и њихових настављача. У вези с тим је неизбежно

такозвано језичко питање „словенске самосталности и равноправности са

другим народима". Образованија српска средина крајем XII и почетком XIII

столећа, разуме се предвођена првим Немањићима, свој став према

сопственом језику и његовој употреби исказала је у познатој повељи монаха

Симеона Немање и Саве манастиру Хиландару (1198) и у налогу архиман
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дрита Саве да се у Богородичиној цркви у Студеници (1208/1209) натписи на

фрескама испишу на српскословенском. У првом случају реч је о Божијем

„дељењу" народа, њихових закона и нарави, а у другом суштина је у

схватању настављача светих Ћирила и Методија, пре свих Црнорисца

Храбра, да писци „језик којим пишу не раздвајају од народа којем је тај језик

у писаном облику намењен". Старозаветна несагласност језика претворила

се путем Силаска Светог Духа на апостоле у могућност говорења разних

језика као Дара Светог Духа. Дакле, држећи се начела сагласности народа и

језика, „смелим" потезом у Студеници, на територији византијске цркве,

свети Сава тежи пуној самосталности српског духовног и државног

суверенитета. Далековидост највећег српског духовника показала се само

десет година после осликавања Студенице, уздизањем српске државе на

краљевство и добијањем аутокефалне црквене организације.
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ОЦМТЕК РИПЧ2ШС (Мајпг)

ВЕМЕТК10б-К1КСНЕ ШО А8ЕНГОЕТ>Г-АЦР8ТАЖ>.

2Ш СНКОШШОГбСНЕК РКА2181ЕКШО ОЕК РКШРНАбЕ

ОЕб АбЕКГОЕМ-АШбТА^БЕб

0[е Аи5гиГип§ с1е5 АиГ5(апс1е5 <1агГ тап пи( Јет 5(.-Оете(по5-Ре8((а8 (26.

Ок(оћег 1 1 85) ШепНПгЈегеп, с!а алебез Освсћећеп 1аи( Сћота(е$ ш 2и$аттепћап§ гш(

Асг Е1п\уеЈћип8 Јег Клгсће егГо1§1е, шоћеј а11е $оп$(ј§еп Касћпсћ(еп «ге1$еп (ЈагаиГћт,

Ла& бет АиГ$(ап<1 посћ уог <1ег 5сћ1асћ( уоп ОЈтНпса (7. >Јоу. 1185) аи$ћгасћ.

БЈе ЕгГогбсћипј; с1ег ћугапНгпбсћеп Оебсћ1сћ1е т Шгег УегкпирГип§ тк Јег

Себсћ1сћ1е Јег 5идб1ауеп јт \уекеб1еп б^ппе ћа1 Воадаг Регјапсис, деббеп

Оедасћтјб сће Ве1гга§е сћебез Вапдеб {»емдте! бтд, 1ттег ћебопдегб ат Неггеп

§е1е§еп. Аћ§ебећеп уоп Агћекеп, ше гиг даз ћгекеге Рићћкит §едасћ1 ^агеп,1 уег-

дапкеп Ш1Г Нип Шегги аисћ ићегаиб гаћћекће, ћегуогга§епд аиб§еагће11е1е Мопо-

§гарћ1еп, Аћћапд1ип§еп ипс! Аггдке1, сће ипбегеп Кепгитиббсапд б1е1б \уебеп1ћсћ ће-

гејсћеп ћаћеп. Мет ВеЈгга^ 8П1 даћег етет Ргоћ1ет, с1аб ећепбо сће Сезсћкћ^е с1ег

5идб1ауеп ме сће с!ег ВугапНпег (атреп, патПсћ с1ет огћпа1б ћећапс1ећеп Аћ1аиГ

(ипс! тзоГегп аисћ с!ег Сћгопо1о§1е) деб уоп с!ет Вгидеграаг Теос1ог (= Ре1аг) ипд

Абеп (= 1уап I. Абеп) етТасћ1еп Абетдеп-АиГб1апдез ш зетег Ргићрћазе.

ВекаппШсћ 1б( <Ие Оапегип§ дег епсбргесћепдеп Касћпсћ^еп аиб дет Се-

бсћ1сћ1б\уегк деб гЧЈке^аб Сћотасеб тбоГегп бсћтеп{>, а1б ипб Шег дег АиГог

бе1ћб1 пиг уа§е Апћа11брипк1е ап д1е Напд рђ1. \Уекћт 1аВ1 81сћ пиг ете ге1аНуе

Сћгопо1о§1е егб1е11еп, даћег ћап§1 бећг У1е1 уоп дег 1п1егрге1а110п дег СтеНе

бе1ћб1 аћ. 2и \уе1сћеп Ег§ећгпбзеп ћјег сИе Рогбсћип§ бек са. 1971 §екоттеп 1б1,

ге\ј>1 ћециет ете ТаћеПе уоп УабП Сјиге1еу аиб дет Јаћге 1979, Ие ег аиГ дег

Сгипд1а§е дег АгћеИеп уоп Сепоуеуа Сапкоуа-Ре(коуа, ипд Рћаедоп МаНп§ои-

д1б, иШег Вегискб1сћН§ип§ дег \У1сћН§еп 1Јп1егзисћип§ Јап-Еошз уап ОЈе1епб,

егз^еШ ћас.2 БПг доП \уједег{»е§ећепеп Оа1еп зНттеп јт Ег§ећтз пиг рагНеН

1 ^1. е(\^а 5еЈп Гиг бсћШег @ес1асћ(е8 Висћ1сЈп: Ухг&пија \ ЈиЈпЈ б1оуепЈ (= багпапја 20),

Ве1§гас1 1966. — N00 ћепе: 1т Го1цепс1сп уепуепде Јсћ 1п с1еп ћ1ћНо@гарћ15сћеп Ап^аћеп сће 5]ц1еп

с1ег В2 \зш/. 6с& ЈОВ.

2 V. Сји2е1еу, Меие 11п(ег8исћипееп ићег с1еп АиГ8(апд Јсг А8еп1с1еп (Кег. ги МаНп^оисћб),

Ра1аеоћи1цапса Ј§. 3, Н. 4 (1979) 76-80, КасћЉ. ш: Оегз., Рог$сћилееп гиг Оебсћкћ(с Ви1§агјепб

јт МК(е1а1(ег (= МЈ8се11апеа Ви^агјса 3), \У1еп 1986, 5. 259-263, ћЈег 262. Ве1 с1еп епуаћп(еп ић
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ићегеш, ипс! 2\уаг уог а11ет 1т Вегекћ а*ег братрћаке с1ез АиГз1апс1ез (аћ бот-

тег 1 186 — боттег 1 188), а\ћ. гиг сНе Ргићрћазе зтс! лујескгћоћ тећгтопаН§е

ОЈГГегепгеп ги копз1аНегеп. МН Кесћ1 коттепНеПе Сјиге1еу Јаћег сИезеп басћ-

уегћаћ тИ с!ет Нш\уе15, е8 зејеп „ет1§е ег^апгепгје 1Јп1егзисћип{;еп ипс! \уеПе-

ге Рга21б1егип§еп јттег посћ по1\уепш§."3

Тго12 сћезег тећг осЈег \уеш§ег бригћагеп ОаИегип§бшиегзсћ1ес1е капп тап

аћег 8а§еп, даВ ипб ше ТаћеИе Сјиге1еУб §1е1сћбат ше пиптећг е1аћНеЛеп Оа-

Негип§б-Маг§еп 1т НтћПск аиГ сНе еш2е1пеп Рћабеп с1еб Абетс1еп-АиГб1апс1ез

ап сће Напс! §1ћ1, \уаз пашгНсћ тсћ1 аиззсћНеВ!, сЈаВ тап ћјег ипс! с1а т пеиегеп

АгћеИеп аисћ аиГ ађ\уејсћепс1е ОаНегишЈеп б1бВ1.

Риг сНе \уе11еге ЕгоЛегитз 1б1 ез пип \У1сћН§, с1аВ пиг еип{»е \уеш§е Ба(еп

етсЈеиНјЈ ГебШећеп: ше Етпаћте Тћебба1ошкез Јигсћ сНе Могтаппеп ат 24.

Аи§иб1 1185, с!ег Кешегип§бап1пп КаЈбег 1баакб II. Ап§е1об ат 12. бер1етћег

1 185 ипс! с1ег бЈе§ с1ег ВугапНпег ићег сНе Могтаппеп ат 7. Иоуетћег 1 185 ћеј

01ткпса. Оет§е§епићег ћје1е1 Ојигекуб ТаћеИе (б. 262) шг ше ујег Уог§ашЈе

ћг\у. ЕгеЈ§п1ббе, аиб сЈепеп бјсћ сНе Ргићрћабе с!еб АиГб1апс1еб гибаттепзеШ,

Го1§епс1е, 2и§1е1сћ ше Ке1ћип§ ће<Нп§епс1е ОаНегип§бУогбсћ1а§е (а: пасћ Сапко-

уа-Регкоуа, ћ: пасћ МаНшЈоисНб, је\уеПб &етаВ Сјиге1еу):

1. Уег1оћишз деб Ка1вегб 1заак II. Ап§е1об гшЧ с1ег ТосћЈег с1еб ип§апбсћеп

КбШ§8

а) АпГап§ 1 186

ћ) ЕпсЈе 1185 - АпГагиЈ 1186

2. КецшзШоп с1ег Негс1еп с1ег ћи1§апзсћеп ипс! у1асћ1зсћеп ВеуоПсегишЈ ш

Уегћтс1ип{» тк с1ег Носћгек Јеб КаЈзегз

а) Ее1г1е г\уе1 Мопа1е с1. Јаћгеб 1185

ћ) Епс1е 1185

3. Егзсћетеп с1ег ВгшЈег Ре(аг ипс! Абеп ће1т ђугагШшзсћеп КаЈзег ш <Кур-

зе11а>

а) 2ит АпГап§ с1ез Јаћгеб 1 1 86

ћ) 2ит 7. Моуетћег 1185 (ђг\у. 1т Моуетђег 1185, 8. б. 75, МаНп^.)

4. УегкипсЈипј* скз АиГз1апс1еб

а) АпГашЈ 1186

ђ) Ргићјаћг П864

п§еп Аи1огеп ћапаек е$ $јсћ ит Го1вегк1е АгћеИеп: ./.-/.. уап Охе1еп, МЈке(а$ Сћота(е$, Ег1аи(егип-

{>еп ги (1еп Кеаеп ипд ВпеГеп пећ$( ешег Вшегарћје (= 5ирр1етеп(а ВугаШта Вд. 2), ВегНп и.

Не\у Уогк 1971, ћЈег 5. 66-79 и. 87-91; С. Сапкоуа-Ре1ко\>а, Ва^апја рп А$епеуа, 5оПа 1978, ћј-

ег 5. 23-34; Л«., 1л НћегаНоп Ае 1а Ви1^апе де 1а дотјпаиоп ћугапНпе, Вугап(шоћи1§апса 5

(1978) 95-121, ћеб. 103-1 11; ипо" РН. МаНп&оисИз, Ћ\е Масћпсћ(еп дев Мке^аб Сћоша(е5 пћег <Не

Еп($(ећип§ де5 2\уеиеп Ви1^ап$сћеп 5(аа(е5, ВугапПпа 10 (1980) 51-147, ће$опс1ег5 113-122.

3 Сјиге1еу {ше Апт. 2), 5. 262.

4 01е етзсћ1а81§еп ОаПегипцеп ћеј МаНп^оиаЧз (*је Апт. 2) ћабјегеп а11егдт85, \\че ег $е1ћ5( 5.

1 13 $ај>(, аиГ деп Ег§ећш$5еп аег АгћеИ уап Охегепз (\у1е Ашп. 2), \^аћгепс1 Сјше1еу (\ује Апт. 2), 5.

260 ше (уегтет(Нсћеп) сћгопо1о81$сћеп Рга2151егип§еп а!& ^еЈбШпе уоп МаНпеоиш5 ћегаи$$(ге1сћ(.
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Оћ\уоћ1 с11е ћјег \у1едег§е§ећепе КеШипд (ћг\у. ОаНегип§) дег Уог{»ап°,е

уоп дег Рогбсћип§ ићег\У1е§епд тП 2и511ттип§ аиГ^епоттеп \уигдеп, ћа11е шћ

51е аи5 тећгегеп Огипдеп §гоВеп!еПб Шг апГесћ!ћаг.

1 . 2ипасћ5! егбсћет! еб тН 2\уесктаВ1§, 51сћ с1ет ип!ег 21ГГег 3 поНеЛеп

Уог§ап§ гиги^епдеп, \уеП ш сИебет 2и5аттепћап§ т.Е. с1ег Ггићеб!е, ге1аНу

§епаи даПегћаге Нт\уе15 аиГ сће ТЈгбасћеп с1е5 АиГ51апдеб §е§ећеп \уНд. (Јпбеге

Оие11е, М1ке1аб Сћоша1еб, ћепсћ!е! т с!ет еШбргесћепдеп Ра55и5, сће Вгидег

веЈеп гит КаЈбег, с!ег „ш КурбеПа бет 2е11 аиг§е5сћ1а{»еп ћа!1е, ^екоттеп тН

с1ег Вте, т с!а5 гћот&бсће Неег тИ ет§ебсћпећеп ги \^егдеп ипс! дигсћ ете

каЈвегНсће 1Јгкипс1е ет гт Нашшб §е1е§епеб, \уеш§ епга§ге1сће5 Вот{ ПггегбеИб

ићег!га§еп ги ћекоттеп." 1п Шгег Уегаг§егип§ ићег сНе Аћ1ећпип§ сНебеб Ап1га-

§е5, сНе 51е а1б 2екћеп уоп М1Васћ1ип§ аиГГаВ1еп, ћаИеп с1апп ће1де, ћебопс1ег5

аћег Абеп, иШег апс1егет аисћ уоп АиШапд §ебргосћеп ипс! \уеИеге, пасћ 1ћгег

Кисккећг пасћ Наибе ги (геГГепде МаВпаћтеп ап§едеи!е1. Вет ^гбћеге Абеп

ћаће даћег \уе§еп 1Јпуегбсћат1ћеП аиГ ВеГећ1 с1еб бећаб!окга!огб Јоћаппеб

бсћ1а§е 1П5 СебкШ! егћаНеп.5

Оеп АиГеШћаН с1еб КаЈбегб ће1 КурбеИа уегћтде! уап ОЈегеп, \ује 1сћ те1-

пе ги Кесћ1, тП с1ет Кпе§ §е§еп сНе Могтаппеп. Ег даНег! с!аћег с1еп Уог§ап§,

ће1 с1ет е5 Јеп Вгидегп оГГепћаг Јагит §т§, Гиг Шгеп ћеап!га§1еп НеегевсНепб!

сНе ВебНггесћ^е ап етет Оот{ т Рогт етег РгогкНа ићег1га§еп ги ћекоттеп,6

„ујеНешћ! посћ уог, бЈсћег тсћ! 1ап§е пасћ с1ет 7. Моуетћег 1 185". 7 1сћ ћа11е

једосћ ете БаНегипд с1е5 Уог°,ап§5 ш сНе 2еИ паск с1ет 12. 5ер1етбег б\8

5ра1е$1еп8 Ап/ап^ Окњбег 1185 Гиг У1е1 \уаћгбсћетПсћег а1б сНе \уеш§ р1аи5Љ1е

ипс! каит паћег ће§гипде1е (1е!2Нсћ аиГ УабП 21а!агбк1 гигиск§ећепс1е) БаНе-

гип§ т деп Моуетћег 1 185. 8 Оепп еб 15! досћ \^оћ1 апгипећтеп, даВ с!а5 Вгидег-

рааг бетеп Ап!га§ ги е1пет 2е11рипк1 81еШе, <1ег 1ћт уоп <3ег „КопјипкШг" ћег

а1б ће50пс1ег5 §ип5!18 егбсћјепеп зејп та§: паск дет Ат18ап1п11 Кајзег Гбаакб

II., аћег §егаите 2е11 уог с!ег еп!бсће1с1епдеп бсШасћ! т11 деп Когтаппеп, т11-

ћт ги ејпег 2еП, а1б аисћ У1е1е апдеге Маппег ћеге11 \уагеп, 1ћге В1епб1е дет ћу-

5 №ке1а$ Сћоп1а1е8, ес1. уал Ше1еп (= СРНВ 1 1/1), 8. 369, 2еПе 60-69. 2и КурзеИа 8. Р. 5о-

Ш1а1, ТћгакЈеп (= Т1В 6), ШЈеп 1991, 5. 330Г.

6 §1еће С. Оз1го%огхку, Роиг ПшЦмге Је 1а ГеодаНЈе ћугапппе, Вги55е1 1954, 8. 53Г, Уе1. ћ1-

егги аиВегЈет ћевопЈегв О. С. Пигтп, Моуое (хбкЈоуапЈе о У0551апЈ1 V РапбГлопе 1 оћгагоуапЈе

У10Г080 Во1еаг8ко§о Саг$1уа, УУ 41 (1980) 92-112, ћјег 103, /. ВогИоу, РатШја(а па Авепеусј

(1186-1460). Сепеа1об1Ја 1 рго5оро{>гапја, боПа 1985, 8. 27 ипЈ ги1еШ/-С. СНеупе1, РоиуоЈг е1

соп(ез1а(10ПЗ а Вугапсе (963-1210), Раг15 1990, 8. 120*"., №. 165, ипа" 8. 451. — Уе1. аисћ итеп

Апт. 10.

7 уол Пге1еп (ч/1е Апт. 2), 8. 70. — Зет Н1п\уеЈ5 „шШо а. 1 186", ј>е§еоеп јт сћгопо!о§. Ар-

рага! $е1пег Н1ке(а5-Аи5§ађе (ги 2еЈ1е 60 Јег јп Апт. 4 гШег1еп ТехШеНе тиг Ве§еепип8 1п Кур-

$е11а), 181 т.Е. пјсћ! ћјпгејсћепо! §е$1сћег( ипс! 5о11(е >уепп пјсћ( јт бјппе де5 ип(еп Го1§епдеп Оа(Је-

гип85У0Г5сћ1а§е5 ^егтЛеЛ, 50 досћ \уепј@$(еп8 тј( РгавегеЈсћеп уегзећеп \уегс!еп.

8 V. N. 21а1агМ, 1$(опја па ђа1§аг5ка(а ЈагГауа ргег 8гес(п1(е уекоуе, (. II: Ва1§апја род VI-

гап(1Ј8ко у1асНге8(уо 1018-1 187, боИа 1934, КасћЈг. еМа. 1994, 8. 435, ег ће21ећ( Шег ше Касћ-

псћ( пћег Јеп АиГеп(ћа1( де8 Ка18ег5 ш КурзеИа, оћпе ги гбеегп, аиГ ше 2еј( пасћ дет 81е8 ићег

ше Когтаппеп т ОЈтЈипса (7. 11. 1185), Јосћ 5рпсћ( п1сћ($ Ла%е%еп, ЈаВ 5кћ <1ег Кајвег аисћ

бсћоп ^егаите 2еј( уог дег 8сћ1асћ( <1ог( (тј( 1)п(егћгесћип§еп) аиЉЈеН.
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гапНгшсћеп МШгаг апги1ме1еп,9 \уеП 51е 2\уеНе11об дагаиГ уегггаШеп, с1аб МПНаг

\уегде т §гбВегег 2аћ1 катри~аћ1§е Маппег ћеп6П§еп.10

Ап (ћекег б1е11е 151 ет Ехкигб гиг Сћгопо1о§1е деб МкеЈзб Сћота1е5 т деп

ип8 тгеге551егепдеп АћбсћпШеп бетеб Сезсћкћглуегкб уоппбгеп, еће аиГ Ше

хуеИегеп Ргоћктрипкге ет§е§ап§еп \уегдеп капп:

\Ме гит ТеП аиб уап 01е1еп5 1Јп1ег5исћип§ ћјегги, аћег аисћ бсћоп аиб е1-

гп§еп ВеоћасћШп^еп 21а1аг5к15 т бетег Себсћкћге ВићЈапепб11 ћегуог§ећ1,

\уе151 ев ш бетет АћбсћшИ ићег даб Ап1ап§бјаћг дег Ке§јегип§ 1баакб II. тт-

дебСепб етеп, \уепп тсћг тећгеге сћгопо1о§1бсће Вгисће аиГ. Сапг деиШсћ 151

с!а5 пасћ дет 1ап§еп дгеПеШ§еп Вепсћ! ићег деп Кпе§ §е§еп дје >Јогтаппеп ћ1б

гит РпедепббсШиВ Епде 1187, ипд 2\уаг ће1т Оћег§ап§ гиг Ј_а§е јт Обгеп (б.

367, [2еПе] 25 = 480, [2еПе] 18 Вогт),12 депп уоп ћ1ег ап ћепсћгег №ке1а5 ићег

д1Уегбе Уог§ап§е, сИе уот Могтаппепкг1е§ ги (геппеп бтд ипд 51сћ ћа1д пасћ

дег АтЧбићегпаћте 1заак8 ги§е1га§еп ћаћеп. ОЈебег ТеП гекћг ћ1б гит Епде деб

КурбеПа-УогГаИб (8. 369, 73 = 483, 6 Вопп).

Ет \^еЈ1егег сћгопо1о$п5сћег Вгисћ еп151апд пасћ тетет Етдгиск дигсћ

деп уоп М1ке1аб Сћогпа1ез гЈетПсћ ип§езсћ1ск1 Уог§епоттепеп Етбсћић дез

Вепсћгб ићег сИе МаппеехредШоп §е§еп деп Шигра^ог 1баак Котпепоз аиГ2у-

регп уот Ргићјаћг (?) П8613. Бег 2урегп-Вепсћ1 иШегћпсћ! патНсћ деиШсћ

бригћаг деп Вепсћг ићег деп Абешдеп-АиШапд, дег егб1 б. 371, 13-15 (= 485,

3, Вогт) \У1едег аиГ§епоттеп \\агд тИ дег РогтиПегип§: „01е Мубег \уагеп а1бО

ипгег дег гисћ1обеп Рићгап§ дег оћеп §епапп1еп Магшег оГГеп аћ§еГа11еп. Беб-

ћа1ћ го§ дег КаЈбег §е§еп б1е аиб. 1сћ дагГ аћег Шег даб Ро1§епде шсћ: ипепуаћгП

1а55еп: У1асћеп б1гаић1еп бкћ гиегб! §е§еп деп АиГб1апд..."

Шегћеј 2е1§1 сИе РогтиПегип§ деб ^апгеб Раббиб ипд бетеб 1е121еп баггеб

{Г>1е У1асНеп 51гак1еп 51сН тегх1 ^е^еп Леп Аи/зШпа*) ап, даВ ћјег етегбеИб ете

Кискћ1епде егГо1{»1, дигсћ сИе \у1едег ап деп егб1еп ТеП деб АиГб1апдбћепсћ1еб

9 7лх ђеасћ1еп 181 ћ1ег Јег еп($ргесћепс1е, @епеге11е Нјп^ејб аиГдеп Јигсћ <Ие ипгшНеЉаге Ве-

Љоћип§ >еј(епз Лет ^оппаппеп ћеЈЈп^еп 2и5Ггот вокћег Маппег §1сЈсћ пасћ Јет Неггзсћепуесћ-

8е1: К1ке1аб, е<1. уап 01е1еп, б. 356, 28-36.

10 Еб 151 гшг ипегкШгНсћ, \ује80 ВоШоу (\ује Апт. 6), 8. 27 теш(, гтзсћеп глуеј Огирреп

уоп Ое1ећг(еп шНегбсћеИеп ги ти$8еп: вокћеп, А\е §1аићеп, ев 5еЈ деп ВгиЈегп ит дје МЈ(ће(еШ-

Випе ат К.атрС §е§еп ше Ноппаппеп §ецап§еп, ипд 8о1сћеп, ше уоп ешет Егзисћеп ит Се*-

аћгип^ еЈпег РгопоЈа аи5@ећеп, да ја даб еше да5 апдеге п1сћ( аи88сћНеВ(. — Иеп ћјег уоп тјг §е-

тасћ(еп Оа(1егип§5УОГ8сћ1ае ћа((е 1т Спшде 8сћоп /, Ј)иј6е\, Уа8(ап1е(о па АбепеусЈ 1 ки1(а( па

8Уе(1 01т1(пја $о1ип$к1, ш: Иегз., Ргоибуашја уагсћи ћа1§агбко вгедпоуекоује, 8оПа 1945, Касћдг.

1994, б. 44-51, ћЈег 44, §етасћ(, досћ $ра(ег уег(га( Аеп., \л да(е де 1а геУоИе де$ А5еп1де8, ггб(-

рић1. (1952-53), Иасћдг. ш: Оегз., Медтеуо В1гап(то-б1ауо, I, Кот 1965, б. 341-348, ћјег 344Г.,

21а(аг8к18 Моуетоег-Оа(1егип§ (а1$о пасћ дег бсћ!асћ( уоп 01т1(пса). 5ошш1 (\ује Апт. 5), да(1ег(

д1е КурбеНа-бгепе ићпеепб бсћ^апкепд, уе1. б. 99 („Негћб( 1185") ипд б. 331 („1186 ћН(еп д1е

Вгпдег...").

11 21а1аг$)а (\У1е Апт. 8), б. 413-415, 8. аисћ ип(еп Апт. 13.

12 Ув1. уап Ше1еп (шје Апт. 2), 8. 69.

13 НЈегги ги1е(г( К.-Ј. ИИе, Напде1 ипд РоН(1к ... т дег Еросће дег Котпепеп ипд дег Апве-

1оЈ (1081-1204), Атб(егдат 1984, 8. 558 ипд Е. МаГатпШ, 1.еб Пеб де ГСтрЈге ћугаШт УШ»-Х№

5Ј6с1е5, I, Рапб 1988, 8. 100 ипд 122, ћејде оћпе §епаиеге 2е1(ћеб(1ттип§, у^1. аћег мап О/егеп

(\ује Апт. 2), б. 71, \Х уоп МаИп^оиа'15 (ећда.), б. 114.
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ап^екпирП \уНд, ипгЈ г^аг дНек! ап деп 1е121еп ба*2 уог (1ет 2урегп-Етбсћић

(„Јес1осћ посћ шсћгб дауоп, кћ \^Ш с!ег КеШе пасћ еггаМеп": б. 369, 73 [= 483,

6, Вопп]); апдегегвекб 181 Геб^гизгеИеп, с1аВ с!ег гшШеге ба1г (ОезИаЊ го§ а"ег

Ктзег 8е%еп зге аш) ћјег посћ кете РипкНоп ћаг, б02ша§еп Гећ1 ат Р1агге 181,

шогаиГ 1сћ итеп посћ паћег ет§ећеп \уегде. Бег §апге, бкћ ап сИеке Кискћ1еп-

с!е апбсћПеВепсЈе Раббиб, Јег ћ1б б. 372, 49 (= 487, 4 Вопп) гекћг, 1б1 а1бо сћго-

по1о§1бсћ тетег Агшсћг. пасћ посћ уог с!ет 2урет-Вепсћ1 ап2Ш1еде1п ипс! ћН-

<1е( сће РогХбе1гип§ с!еб т с1ег је121§еп Раббип§ дет 2урегп-Вепсћ1 Уогап§еб1е11-

сеп егб1еп ТеПб с1еб Вепсћгб ићег с1еп Абетдеп-АиГб1апд ћ1б ги бетет Аиб-

ћтсћ.14 Оег копб1аНег1е ВеГипд \\агд аисћ с!игсћ сће ВеоћасћШп§ иШегтаиеп,

даВ пасИ ВеепсИ§ип§ с!еб Раббш пШ с!ег Кискћ1епде с!ег ећеп епуаћпге ба1г

(„БебћаЊ го% с1ег Кшзег §е§еп з1е аиз": зјеће оћеп) посћта1б медегћоН, Мег

а1бо ап раззепдег бгеПе \У1едег аиГ§епоттеп \уНд: „1баак го§ а1бо §е§еп 31е аиб.

б1е аћег шсћеп..." (б. 372, 50 = 487, 45 Вопп).

Аиб аНедет 21еће 1сћ с1еп бсћШВ, даВ ш дет ипб ићегНеГегхеп Техг с1еб N1-

кетаб Шег, ашсћетепд уегзећепШсћ, дигсћ деп ит са. ет В1аи „ги Ггаћ" (уоп

Шт 8е1ћз1 одег зешет бсћгетег) уог§епоттепеп Етзсћић деб 2урет-Аћ-

бсћшиеб д1е игбргап§Нсћ ћеаћбЈсћтцЈ^е, б1ППУо11е АћГо1§е дег Ет2е1аћбсћшие

ГеМегћаГг уегапдеП \уогдеп 181: Оћпе сИе Гећ1р1а21ег1е Етогдпип§ деб Етбсћићб

гиск§ап§1§ ги тасћеп одег дигсћ ете бог§ГаШ§е Оћегагћепип§ деб Тех1ез еп1-

бргесћепд ашги§1ејсћеп, ћа1 тап (дег АиШг одег бет еуетиеИег Не1Гег) дапп

шоћ1 д1е је\уеШ§еп Оћег§ап§е одег 0ћег1е1Шп§еп т дје је121§е Техг§ез1а11 §е-

ћгасћ! ипд д1езе, оћпе дег Мдегзргисће §е\уаћг ги \уегдеп, бо ће1аббеп.

Њег гиг УегдеиШсћип§ тет (ГгеШсћ а1б ћуротеНзсћег Уогбсћ1а§ аиГгиГаб-

бепдег) Кекопб1гикНоп8Уогзсћ1а§ Шг д1е игбргап§Псћ уог§ебећепе „псћН§е" Ве-

псћ1заћГо1§е:

а) Оег оћеп ап§еГићпе КискМепдераззш (б. 371, 15 „01 ВХахо1 сокуооу =

01е У1асћеп зиаићгеп зк:ћ ..." Ш б. 372, 49 „огж ^лах^охоу Р1арла^о-ост1У =

[гаићгеп] . . . бећг У1е1е Ои1ег") \уНд ап бе1пеп игбргип§Нсћеп, а1б г1сћН§ робШ-

ћеПеп Р1а12 б. 369, 74ГГ., д1гек1 апбсћНеВепд ап „... ка8' е1рцоу = ... дег Кете

пасћ" (Епде 2. 73), уегбсћоћеп.

ћ) Оег АћбсћпШ ићег д1е 2урегаехред1Поп (б. 369, 74 Ш б. 370, 12) \ујгд

пасћ б. 371, 15 уегбсћоћеп, а1бО ћ1п1ег деп ће1 тејпег ОрегаНоп богиба^еп б1е-

ћеп§ећНећепеп, аиб 2\^е1 баЧгеп ћеб1ећепдеп Раббиз „Тсоу бе Миссоу ...

блчсттбрето = 01е Мубег \^агеп а1бо ... 6/5 ... тсћ1 ипетаћпт 1аббеп" (б. 371,

13-15); даб Епде дез 2урегп-Аћбсћп1иб шигде детпасћ аиГ б. 372, 49 ги б1ећеп

коттеп.

14 21а(аг5кј ћаИе гмуаг псћ11§ дје 2е11ћгпсће ћеј КЈке1а5 егкагш(, досћ ће511тт1е ег Јаз

Уегћа11п18 Јег ђсЈЈеп Аи151апд!5-А1з5сћшПе гиетапЛег 1а15сћ, да ег деп 1е1г1егеп (Аћвсћпји II) пјсћ!

а1б Рог15е12ип§ уоп Аћвсћпјп I аиГГаВ(е, 50пс!ет а1б гигпскћ^епЈепЈе „Уогвевсћјсћ^е" ги Аћбсћпји

I, 5. 21аШг$к'1 (\у|е Апт. 8), 8. 415: „ОСеујЈпо, рјза1е1 5е уга§1а таглА, 1.е. Јбка Ал гагкага 1оуа, кое-

1о е ргескћоМа1о уа51ап1е1о." 21а1аг5кј епуаћп! ћЈег аПегсИп^в тЈ1 кетет \УоП деп ЕЈпвсћић пћег

ше 2урегп-Ехреш(Јоп, аагит ћа( ег аисћ пћегеећеп, оав ^Јке1а5 ше Кпскћ1епс1е пиг (ЈебћаЊ 50

аиПаШв (аћег гив1еЈсћ уегуујггепд шп$(8п<1Нсћ) гит Аивдгиск ћгасћ(е, \уеП ег тј! Јет ЕЈпвсћић

де5 2урегп-Ра55и5' деп Вепсћ( пћег деп Ађ1аиГде5 АиГбГапдеб иШегђгосћеп ћаПе ипд деп Ап5сћ1иВ

^1едегћег51е11еп тиВ(е.
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с) 1т егбТеп баТг сЈеб с!агаиГГо1§епс1еп 2. АћбаТгеб (б. 372, 50) \уаге, \уе§еп

сдез „б2епеп\уесћбе1б" уоп 2урегп гит Ва1кап, 1еш§Нсћ с1ег АибсЈгиск „кат'

аитсоу = §е§еп бје" Јигсћ ете РогтиНегип§ ги егбеТгеп, т с!ег бШТ с!еб Ргопо-

тепб ете Вегекћпипб Гиг ше АиГбТапсНбсћеп ет^ебетгТ шгс1; ги кзеп \уаге

с!апп еТ\уа „ката тшу Миасбу" ос!ег „ката тсоу ВА.ахсоу". —

Ве1 сНебет К.екопбТгакТ10Пб-Уегбисћ ћаТТе ићп§епб, \уаб с1осћ ујеИеЈсћТ Шг

бете К1сћН§кеН бргасће, уоп с!еп ће1с1еп паћеги МепНбсћеп баТгеп ићег с1еп

Аибги§ с1еб Ка1бегб §е§еп сНе АиГбТапсИбсћеп аисћ с1ег егбТеге пип ете б1ппуо11е

РобШоп ипс! РипкПоп, §апг јт 0е§епбаТ2 гиг јеТ21§еп, акТиеНеп Тех1аћГо1§е;

с1епп ег \уигсЈе ипткТеЉаг уог с1ет 2урегпаћбсћтТТ аиГ ег\уаб ћт\уе1беп, шаб бо-

ГогТ 1т Апбсћ1иВ ап шебсп ТаТбасћНсћ паћег аиб§еШћгТ \уНс1. Уоп ћјег ап (б. 372,

50гТ.) бТећТ с1ег ВепсћТ ићег с1еп Абегпскп-АиГбтапсЈ, ап§еГап§еп пиТ скт егбТеп

Ре1с12и§ 1баакб II. §е§еп сНе АиГбТапсНбсћеп, етсЈеиН§ 1т 2екгаит ит ос1ег пасћ

дег 2урегп-АкПоп, пиТћт 1т Јаћг 1 186, \уаћгепс! сНе уог с1ет 2урегп-Етбсћић

апгибеТгепсЈеп ТеНе, \\ае аисћ ше ипТеп Го1§епс1е ОЈбкиббЉп посћ 2е1§еп \У1ГсЈ,

б1сћ епт\уе<1ег посћ аиГ 1 185 ће21ећеп ос1ег аћег — т Љгег бсћ1иВрагНе — аиГ с1еп

АпГап§ <1еб Јаћгеб 1186. — (Епде с1еб Ехкигбеб).

2. ЕћепГаИб каит р1аибЉе1 бсћешТ гшг ше ћ!бћеп§е ОаНегип§ с!ег ипТег

2ЈГГег 4 ћећапсЈеНеп Уегкипс1ип§ с1еб АиГбТапсЈеб ги бет. №кеТаз СћошаТеб

уегкгшрГТ зетеп пагигНсћ ћосћбТ рагТеНбсћеп ВепсћТ Мегаћег, с1ег ш <1ет оћеп §е-

гас!е ћећапЈеНеп „Кискћ1епс1е-Раббиб" бТећТ, пт с1ет Нт\уе1б аиГ сНе уоп Јеп

ВпШегп Абеп ејдепб егпсћТеТе ОетеТпоб-КНсће. 1п Љг ћаТТеп б1е, ит с1еп апГап@б

ећег §е§еп а1б Шг етеп АиГбТапс! ет§ебТе1Иеп У1асћеп ипс1 Ви1§агеп МиТ ги

тасћеп, ћебеббепе Ргаиеп ипс1 Маппег (сНе ег ап апс1егег б1е11е аисћ а1з бећег ће-

2е1сћпег) уегбаттеН ипс! шебеп „ет§ебсћаг1Т, б1е боНТеп ш Уеггискип§ уегкипс1еп,

с!аВ ОоТТ §пасН§ уош Уо1к с1ег Ви1§агеп ип<1 У1асћеп с1аб 1ап{»јаћп§е Јосћ пећтеп

ипс! 1ћпеп ше РгетеИ §е\уаћгеп \\ч>11е ипа" с1аВ аиб сћебет Ошпде аисћ дег В1и1геи-

§е СћпбН, Оететпоб, ше Ме1горо1е Тћебба1отке ипс1 бете с1огТ1§е Клгсће уег1аббеп

ћаће, бјсћ тсћТ тећг ће1 с!еп Кћотаегп аиГћаће, бопс1егп ги хћпеп декоттеп за,

ит 1ћпеп ће1 с1ет ћеуогбТећепдеп \Уегк ћеЈгибТећеп." (ТЈћегб. Мег ше аисћ бопбТ:

Огаћ1ег). Баб Уогћаћеп §1искТе, с1еп „бећегп" ипс! „Вебеббепеп" §е1ап§ еб, пип <1аз

Уо1к гит §е\уа1Тбатеп АиГбТапс! ги тоћШб1егеп.15

\Уаб ше паћеге Оеитип§ Јег Вебебзепеп ипс! бећег ап§ећт, бо ћаТ Рћ. Ма-

Нп§оисНб ипТег Н1п\уе1б аиГ Ег§ећшббе с1ег аИегеп §песћ1бсћеп Рогбсћип§ сНе

БеиТитЈ ћекгаГ11§Т, ЈаВ еб бјсћ Мег ит етеп Гшћеп Ве1е§ Шг с!еп Вгаисћ с1ег

Апаз1епапа16 (с1ег Ве§г1ГГ капп аисћ ше Напа"е1пс1еп зеЊзг тЈТ итГаббеп) ћап-

с1е1Т. НЈегће! шјеб ег с1агаиГћ1п, с1аВ б1сћ сНебе АпабТепапа (ћг\у. сНе бО§. АпавТа-

15 КИсе1аз СћогшИев, еД уап 01е1еп, б. 371, 15-28.

16 МаИп^оиЈи (шс Апт. 2), 8. ПОГ. т Ег^апгил^ зетег ВЉНортрћ1е (ш Апт.

172-173) аисћ N. ТИ. Мри^аЧох, в.\. АпакСепапа, ш: ТћЕЕ 2 (1963) бр. 634-637 50»1е О. А. Ме-

^ој, Сгеек са1епЈаг си$(от$, А1ћеп 2 1963, б. 122-126. — Оћпеепв: Ет уоп МаЧп^оиаЧз, б. 111

ег№аћп(ег, апцеђПсН Аег Рог$сћип§ „ђ151ап§ ипђекаппС већИеђепег Ве1ее Гиг оЧе Апа$(епаг1а 1П

Леп ^егкеп Је« Тћеодогоз II. ^а$каг1$ ^аг (зо^аг аисћ Јт \^ог(1аи() всћоп 1ап^$( ђекагш( §етасћ(

»огЈеп Јигсћ 51. КупаШех, Апа$(епагја, т: Ме§а1е НеИешке ЕпкукЉраЈЈеЈа 4 (о.Ј., 2*. 1937

ипс! 1954) 580-582, Шег 581.
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пдеб одег Апаб1ага1) „ејш§е Та§е уог дет Реб1 етез НеШ§еп, дег а1б бсћи^граг-

гоп деб ОогГеб §Л1 (т деп те1б1еп РаПеп ... Копб1агШп ипд Не1епа ат 21. Ма1),

ги Оеће1 ипд УогћегеНип^ т К1аибиг тк деп Нсопеп деб НеШдеп" батте1п.

Веггасћ1е1 тап д1ебе Егк1агип§ §епаиег, бо Гга§1 тап бјсћ тдеб, \уагит Ма-

Нп§оид15 1го12 бетез е1§епеп Њтуејбеб аиГ д1е РипкНоп деб НеШ§еп-Реб11а§б

(\у1е аисћ дег 1копеп деб ће1геГГепдеп НеШ§еп) тсћ1 сНе М6§Псћке1г ето§еп

ћа1, даГЗ еб бкћ т дјебет брегШбсћеп Ра11 ће1 дет одег деп §еГе1еНеп НеШ§еп

\уоћ1 досћ ећег ит Оетегпоб а1б е1\уа ит Копб1апНп ипд Не1епа §ећапдећ ћаће.

Оје Ргаде б1еШ б1сћ ћ1ег ит бо тећг, а1б ја уегтиШсћ д1е Уег5атт1ип§ дег Ве-

беббепеп дигсћ дје Вгидег Абеп 50 гепгптегх §е\уебеп бет дигПе, даВ 5Је пт дег

Ет\уе1ћип§ дег пеи егћаитеп Оетегпоб-КНсће (\уоћ1 ЈдепНбсћ тН дег §1е1сћпа-

тј§еп КНсће т Тагпоуо) одег једепГаИб етеб егбгеп Ваиаћбсћгпиеб (Арб1б) дег-

веЉеп17 гибаттепГ1е1. 01ебеб Еге1§ги5 капп аћег е1§епШсћ ап кетет апдегеп

Тегтт а1б ећеп дет РебПајг, деб Раггопз дег КНсће, Оетегпоб, 51а11§еГипдеп ћа-

ћеп, ткћт ат 26. Окгоћег 1185. 18

Еб ићеггабсћ!, даВ т дег ћЈбћеп^еп 01бкиббшп дег бкћ аиГ деп ћ1. Бетегп-

об ће21ећепдеп 2еи§гиббе — д.ћ. аиГ бете К1гсће т Тагпоуо ипд д1е доП дигсћ

ет Ер1§гатт деб Тћеодогоб Ва1батоп ћегеи§1е Оете1поб-1копе, д1е бсћоп \уе-

т§ браЧег КаЈбег 1баак II. аиГ бетет егб1еп Ре1дги§ §е§еп сНе Ви1§агеп 1 186 т

д1е Напде Не1 — дјебеб ВаНегипј>бтд12 Шг деп Та§ дег Уегкипдип§ деб АиГвгап-

деб дигсћ сНе Уег5атпл1ип§ дег Вебеббепеп тсћ1 всћоп У1е1 Ггићег егкапгП \уог-

деп 181. 19 (Сјигекуб Аибба^е, еб зеГ а11§етет ћекапп!, даВ дег АиГбгапд „тк дег

17 2и дет Ваи 5. 2и1е(г( Ја. №ко1оуа, Сагкуа(а „бу. 011Ш(аг" уау УеНко Тагпоуо, Агсћео1о-

8ца 27, 1 (1985) 24-31 (пп( Ггг. Ке$.), ће$. б. 29Г. (Нт\уеј$ аиГ ете ГогсЈеПе Егћаиипв дег КЈгсће),

Л«., Сагкуа(а „бу. Ојгт(аг" 1 уа$(аше(о о( 1 185 8-, т: Ки1(ига(а па $гедпеуекоушја Тагпоу, боПа

1985, б. 9-16Г. ипд Т. Тео/Иоу, 1г$1ес<уап1ја уагсћи ргоћ1ета га $(Поуа гекоп$(гиксца па сагкуа(а

„бу. 01гш(аг бо1ип$к1" уау УеНко Тагпоуо, Оо<Ј1ЈпЈк па тиге1(е о( беуегпа Ва^апјаУЈђ. д. Ми$ееп

ш КогаћиЈеапеп 17 (1991) 67-87 (ТехПеЛ), ће$. 83Г. (ћ1ег ги Јеп Ггпп2еј(18 Гег(188е8«е11(еп ВаШеЈ-

1еп, \ује с5ег Ар$1$.-Оеп Ншлуеи аиГ сИезе Агћеј(еп уегЈапке 1сћ сагкЈ. рћН. М. Кпхсћке, Машг).

18 0\е Аг8итеп(а(јоп уап 01е1епз (\^је Апт. 2), б. 71 Апт. 85 ее§еп Јје ћегкбттНсће Х)гЛ\-

егип§ Јег уоп деп А$еп1о!еп ће(оп(еп „Цћег$1ео!1ипв" о!е$ Оете(по$ уоп Тће$$а1оп1ке ги Аеп Ви1§а-

геп јт 2еј(лшт Јег г4огтаппепће$е(2ип{> ги§ип5(еп ете$ Теппт$ пасћ дет 7. Моуетћег пћеггеи^

тјсћ шсћ(, $опдегп ће$(агк( тјсћ, ће1 дег ћићепвеп 1п(ефге(а(Јоп ги ћ1е1ћеп. ^асћ дет 7. Моуетћег

ћа((е $јсћ ја ује1 $сћ\уегег уегтЈПећ! 1а$$еп, даВ дег ћ1. Вете(по$ пип П1сћ( тећг аисћ ћеј деп Вугап-

(шет \уеИ(, да ег ја аи$ дег б1сћ( дег С1аић18еп ги јћгет б1е§ ипд ги 1ћгег Кпсккећг пасћ Тће$$а1опЈ-

ке ће1§е(га§еп ћаћеп \уи"д. Оа^едеп дпгАе уог дет 7. Коуетћег дЈе Аппаћте У1е1 ећег §1аиђћаЛ ги

уегт1((е1п §еше$еп $ет, дје Вугап(јпег $ејеп пип §1ејсћ5ат дорре1( ве$сћ«гасћ(, гит етеп дигсћ дЈе

Ве5е(гип8 Тће$$а1опЈке$ ипд апдегег 1.апде$(е11е, гит апдегеп дигсћ дЈе (\уеше$1еп$ раПЈеИе) Аћ\уе-

$епће1( де$ Оете(по$ 1П дег б(ад( дигсћ $ете 0ћег$1ед1ип8 ги деп АиГ$(апд1$сћеп.

19 Уј}1. Оијсеу (Уа$(ап1е(о, \^1е Апт. 8), «о аисћ б. 498Г. дег Тсх( Ва15атоп$ тј( аћцсдгиск!

1$(, Гегпег V. Тарко\а-2а\то\а, Рие1цис$ герге$сп(а(10П$ 1СОП08гарћЈцие$ де баЈп( Оете(гш$ е( Пп-

$иггес(Јоп де$ А$$етде$ — ргетЈеге $с1$$јоп дапб 5оп си1(е „оеситбпј^ие", Вугап(тоћи1бапса 5

(1978) 261-267 (гш( шеПегеп Масћ\^еЈ5еп) ипд ВоШоу (\ује Апт. 6), б. 28. ^а$ деп 1)етс(г1-

о$-Ки1( ће(гЈГГ(, $о 1$( да$ „$ерага(ј$(1$сће" \^јгкеп де$ НеШееп, да$ $етег гит1пде$( геЈглуеИЈ^еп,

«ле аисћ ишпег ги51апдеЈ;екоттепеп 0ћег$1ед1ип§ ги деп Ви1цагеп гиги$сћге1ћеп 1$(, кеЈп Е1пге1-

Га11, $опдет ћа( дигсћаи$ $еше „тпегћу2ап(1ш$сћеп" Рага11е1еп, уј1. /?. МасгШез, бићуег$шп апд

иуаКу ш (ће Си1( оГ б(. Оете(по$, Вб1 51 (1990) 189-197 (ГгеШсћ оћпе Вегпск$1сћ(1випе де$

„Аћ$(есћег5" де5 НеШ^еп ги деп У1асћеп ипд Ви1вагеп). — Е$ тиВ аиГ дег ћјег ип(егтаиег(еп геп-

(га1еп Ведеишпд дег гЗете(по$к1гсће (ипд $отЈ( де$ Оете(г10$ки1(е$) Гпг да$ СеНпееп де$ АиГ



264 Сип(ег Рпп2шј>

Е1п\уе1ћип§ дег Клгсће НеШ§ег ОетеШоб т Тагпоуо аихћгасћ,20 ћаПе једепГаПб

Шг (ће ОаНегапј?, ћ151ап§ кете Копзециепгеп.)

3. АћбсћПеВепд беј аиГ сће иШег 21ГГег 1 ипд 2 аиГ§еНб4е1еп Уогј»ап§е посћ

кигг ет§е§ап§еп: ше Носћгек 1баакб II. тЈ1 Маг§аге1е уоп 1Јп{»,агп,21 ги гЈегеп

Ре1ег (1еп У1асћеп ипд Ви1{»агеп бопдегкоШпћиНопеп ап Ујећ аиГег1е§1 \\шгдеп.

Оепп дјезе бопдегз1еиег ћаћеп дје У1асћеп ипд Ви1§агеп гит Уогшапд Гиг Шгеп

АиГб1апд §епоттеп, ше №ке1аб §1е1сћ апГап^з т зетеп Аи5Шћгапј>еп ићег

деп А8етдепаиГз1апд, посћ уог дет Вепсћ! ићег сИе Вееејтипд т КурзеНа,

ћегуогћећ!;22 т дег Та1 151 ез паћеНе§епд, §егаде т дЈевег бопдег-б1еиег даз е1-

§епШсће МоНу Гиг д1е 1Јп1ег81и12ип§ де8 АиГз1апде5 дег Абетдеп беиепб дег

Веу61кегип§ ги зећеп. АНегдтр 1аВ1 51сћ дје Носћгек ипд зоти дег 2е11рипк1,

ги дет дје б(еиег егћоћеп \\шгде, шсћ1 §епаи даПегеп (з. дЈе оћеп \У1едег§е§еће-

пеп Оа1еп), досћ \^егдеп сИе Уегћапд1ип§еп тк Ве1а III. уоп ТЈп§агп ићег дје

МодаНШеп дег Носћгек зкћегНсћ ћа1д пасћ дег Масћтћегпаћте 1баакб II.

§еГићП \^огдеп зет,23 80 да13 дје ег51 кпарр 10-јаћп§е ВгаШ уегтиШсћ посћ 1т

Јаћге 1 1 85 пасћ Коп51апНпоре1 кат. ОетеШбргесћепд капп тап \Уоћ1 аппећ-

теп, даВ д1е УогћегеЈШпееп Гиг сНе Носћгеи (беЉб! \уепп д1ебе у1е11егсћ1 егб1

АпГап§ 1186 б1аи§ешпдеп ћаћеп зоШе), ипд тбоГегп аисћ сИе Гиг зје егћоћепе

бопдегкопгпћиНоп ћеј деп Ви1§агеп ипд У1асћеп зсћоп Епде бер1етћег одег

АпГап^ Окшћег §е1гоГГеп \\шгдеп ипд ћа1д дагаиГ ги §ге1Геп ће§аппеп. 1п дјебет

2и5аттепћапј» 131 једепГаНз ги ћешскб1сћН§еп, даВ дје у1асћ1зсћеп ШНеп дез

Ва1кап8ећ1Г§ез (\^1е посћ 1т 19. Јћ. ћегеи§1) Љге Негдеп пасћ аћет Вгаисћ аћ

дет 14. бер1етћег т деп Та1бсћаЛеп гпећеп, уоп \уо аиб бје а11егдт§5 оП посћ

\уе11е б1гескеп Мз гит АМШегциагНег (т 2епгаитеп ћ1з ги 2 Мопа1еп)

гишск1е§1еп.24

бо егкШгг еб бјсћ, даВ, \\ае оћеп даг§е1е§1, дег ћ6сћ51\уаћг5сћетНсћ бсћоп

ат Оете1по5-Та§ (26. ОкШћег) 1185 ги Тагпоуо аиб§ешГепе АиГб1апд егз1

1ап§5ат ит 51сћ §пГГ, ћјб д1е ШпдИсће Веу61кешп§ епд§иШ§ ги бригеп ћекат

5(апс1$ ђегићеп, ЈаС сЈапп аисћ Јег ћ1. Оете(г10в аиГ &еп 8Је§е1п (1ег 2агеп дез АзепЈЈепгеЈсћев, ап-

^еГап^еп гп11 1уап I. Абеп ип<1 Ре1аг, а1з бсћигграггоп с!ег Неггзћег, ГтеШсћ т Копкиггепг тЈ1 Јет

Еггеп8е1 Мкћае1, ћегаи8§е$(е11( \У1гс! (х. Ие Ве1е§е е1чга ћеј Ј. Јигикоуа / V. Репсеу, Ва1ј>аг5кј згед-

поуекоуп! реба(1 1 топеп, боПа 1990, 8. 50Г.), сНе Оћегпаћте <1е$ Оете(г108-ВИс1е$ кагт Јагит

пјсћ( ег8( а1б Ро18е с!е5 уоп 1уап II. Авеп еггип§епеп 5Је§е5 уоп К1око(п1са (1230) ићег ТћеоЈогох

Риказ, с!еп Кајзег јп Ере1гов ипс< Већегтвсћег Јег Оете(г105-8(ас1( Тће55а1оп1ке, §ес1еи(е( \уегс!еп,

*1е сИев Р. ЗсНгетег, Г)ег (ћгопепде Оете(г105. 1копо§гарћ1е ип<1 ро!Швсће ВеДеиШив ејпев 81е-

Ве1б 1уап Азеп5 II., 1п: Оегз., 8(иша Вугап(то-Ви1еапса (= МЈбсеПапеа Ви1{>апса 2), \^1еп 1986, 8.

95-104, ћјег 100 ее(ап ћа(.

20 Ојше\е\ (\У1е Апт. 2), 8. 260.

21 ги тг Р. Макк, АгПке1 5.у. Маг§1(. 2, т: Кога! МасЈуаг Тдг(епе(1 ^ехјкоп (9-14.

вгагас!), еЛ. Су. КНз1б, Виааре5( 1994, 8. 443.

22 №ке(а5, ес1. уол Огехеп, 8. 368, 38-57.

23 Уј»1. аисћ Р. Пб1%ег, Ке@е5(сп дег КаЈ5егигкипс1еп с!е5 05(гбтЈ5сћеп КеЈсћех, 2. ТеП Ке§е-

5(еп уоп 1025-1204, хч/еле егмелеЛс ипс! уегће55ег(е АиПа§е ћеагћ. V. Р. Шг1ћ, Мипсћеп 1995,

№. 1567с1.

24 У{>1. сће аиГ5сћ1иВге1сћеп Ап^аћеп уоп С. Лгесек, Оа5 Риг5(еп(ит Ви1§агјеп, Ргај», ^1еп

ипс! ЕеЈргЈе 1891, 8. 120.
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ипс! ће§пТГ, \уаз беПепз с1ег б1еиегет1ге1ђег аиГ 81е хикат. Ег паћт ап бгагке

(1апп копНпшегћсћ иђег ше \Ут1егтопа!е ги, т депеп с!ег КаЈзег зе1ђз!-

уегз!апсШсћ посћ тсћ! §е§еп сће АиГз^апсћзсћеп ги РеШе гјећеп копп!е.

Гиншер Принцинг

ЦРКВА СВ. ДИМИТРИЈА И УСТАНАК АСЕНИДА.

ПРИЛОГ ЗА ХРОНОЛОГИЈУ РАНЕ ФАЗЕ УСТАНКА

На основу анализе одломака историјског дела Никите Хонијата који се

директно односе на устанак Асенида, супротно владајућем мишљењу (изме-

ђу осталих, Ван Дитена, Цанкове-Петкове, Гјузелева, Малингудиса), долази-

мо до следећих нових резултата:

Објављивање устанка, као и тзв. скупштина „опседнутих", уследили су

у вези са посвећењем новоподигнуте цркве Св. Димитрија (или макар прве

фазе градње ове цркве) у Трнову. Лако је замислити, али то до сада није

предложено, да се овај дан може идентификовати као празник Св. Димитрија

(26. октобар), и то 1185. године. Јер, све остале вести о узроцима и почетку

устанка указују на то да је он избио пре битке код Димитрице (7. новембра

1 1 85), а не тек после битке, као што се обично тврди. Петар и Асен су покрет

започели због тога што је цар Исак II одбио предлог двојице браће, учињен

по његовом преузимању власти у Кипсели, да им се додели пронија за војну

службу против Нормана. Додатно давање стоке, које су Византинци одреди-

ли Власима и Бугарима због предстојећег брака (закљученог тек крајем 1 185.

или почетком 1186), уведено је по свој прилици од септембра 1185. и веро-

ватно је знатно допринело избијању устанка и његовом ширењу у наредним

месецима.

Разматрање о раном избијању устанка додатну подршку добија кроз ос-

новано постављену тезу о томе да је првобитни ток збивања у одговарајућим

одломцима историјског дела Никите Хонијата гурнут на погрешно место

убацивањем описа кипарске експедиције. Пасус о Кипру (369, 74 — 370, 12)

мора бити померен на место које у садашњој верзији текста заузима ретро-

спективни пасус о почецима устанка (371, 15 — 372, 49). Овај, пак, пасус мо-

рао би да започиње тамо где сада почиње „кипарски" пасус (369, 74 сл.). Ако

се ствари тако поставе, добија се потпуно разумљив редослед извештаја о ра-

ној фази устанка. Реченица која следи (372, 50) може се лако, незнатном је-

зичком изменом, прилагодити новом поретку одломака текста.





Зборник радова Византолошког института XXXVIII, 1999/2000.

КесиеП (1е5 (гауаих ае Пштин сГегиЈеб ћугапПпе$, XXXVIII, 1999/2000

ШС 949.5.04::929(=773)(093.32)

КА01УОЈ КА01С

Р01ЈК РКОЗОРОСКАРН1С ШТЕ8 АВ01ЈТ ОКБШАКУ РЕОРЛЕ

РКОМ ТНЕ ЛАТЕ ВУ2А^ТПЧЕ Н15ТОКУ

(А Н181опо§гарћ1с Еззау)

"Тће ћШогу о/ 1ће ч>огШ « бш

1ће Шојггарћу о/ %геа1 гпеп. "

Тћотаб Саг1у1е (1795-1881)

"АН тпеп аге огаЧпагу теп; 1ће ех1гаога"тагу

теп аге (ћохе м>ћо кпоу/ II. "

СПоеП Сћеб1еПоп (1874-1936)

Пуеб оГ §геа1 теп \ућо сгеа1ес1 ћјвгогу аге ш 1ће тат \уе11 кпо\Уп, Гог тапу ћоокз

ћауе ћееп \улНеп аћои( тет. 1п а \^ау, ћ1$1огу ћа$ 1пГ1ес1 \мт те зо-саИеЈ огшпагу апо!

$та11 реор1е, а11оПт§ 1о 1ћет 1ће Гасе оГ цшск апс! сотр1е1е оћ1моп. Тће а1т оГ иш соп-

итћшлоп 18 по1 1о асћјеуе 1ће 1тро$$1ћ1е апс! атспс! те аГогететЈопес! ћ1$(опса1 шји$псе

тГНс1ес1 оп то$1 оГ тапкшсЈ. ОћуЈои$1у, 'Л \тои1с1 ће а ГШПе јоћ. Тгп5 сопипћШшп \^аз рп-

тагЛу сопсејуес! а$ а тоаеб! аКетр! 1о ћпп^ оШ оГ оћ1моп Гоиг рег$оп$ &от 1асе

Вугапипе ћ1$1огу: 1ће реазат Ога§апо$ Ггот те епуи-опз оГ Рго$ек (13* септгу), 1ће

ћгауе \уагпог 1.ап1а2агеш$, ап е$соП оГ Јоћп КаШакоигепов (14* септгу), Макоипипо, те

соига§сои$ шотап Ггот Капа (14* септгу) апс? Сћгу5оћег1$та (15* сепШгу).

АссогсНп§ 1о 1ће Ја1а ргстаео1 ћу ћ1б1опса1 дето^гарћу, Ггот те сгеаНоп

оГ тап ипШ 1970 агоипс! 78 ћПНоп реор1е Нуед оп те р1апе1 ЕаПћ. Тћ1б &с! 18,

ш а \уау, а сопПгтаНоп оГ апшет \У1б(1от аг§шшЈ 1ћа! реор1е шеа зо 1ћа1

тапктс! ууоиШ Нуе. Тћ1б соп1гашс1огу 1ћои§ћ1, бо бисстс! ш пашге 1ћа1 11 1б а1-

тоб! геа"исеа 1о ап ахтт, а1 те бате пте ехргеббеб 1ће тоб1 §епега1 1а\у. Вазк

\уог<1б соШатеа т И — тапкта1, реор1е, НГе апН (1еа1ћ — тхегЈоск т а туб1еп-

оиб ап(1, ир 1о а рот:, рагааох1са1 Габћтп. Тгасез оГ ћитап ех1бтепсе, ах Нтез

с1еаг, а1 Нтеб ћагу, аге Неробиеа- т те соПеспуе тетогу оГ епНге паНопб, рге-

8егуе(1 1П та1епа1 гетатб апд \Уогаз, Гог 1П те еп(1 11 1б оп1у 1ћеу 1ћа1 бигујуе.

Оп 1ће отег ћапа", 1ће ћјбтгу оГ тапкта 1б ггапбГогтес! 1пт 1ће ћ1б1огу оГ

ассотрПбћтеШб оГ §геа! апа 1троПап4 регбопа§еб. Тћеу \^еге рго1а§ошб1б оГ

сгисја1 еуеШз апд, аз тисћ аб 11 шаб т шегг ро\уег, б1еегед 1ће соигбе оГ ћ1б1огу.

А1 1ће ћешптшЈ оГћЈб \Уогк, 1ће ВухапНпе ћ1б1опап ^1ке1аб Сћоп1а1еб а«еб1б:



268 КжЦуој Каадс

„Меп лућо уа1ие те аКпћите оГ ујгтие апс! езсће\у зћатекзз сопдис! апд

соггир! ћаћ11иде, а1тои§ћ ћогп топа1 апа" зићјес: 1о деа1ћ, аге Јттог&Нгед апс!

ћгои§ћ1 ћаск 1о ПГе ћу 1ће \угШп§ оГћ1з1огу. Тће зате 15 ггие Гог 1ћоке \ућо, оп те

сотгагу, ћауе 1ед дергауед Нуез. II 13 тоз1 Пиш§ 1ћа1 1ће асНопз оГ те утиоиз

апд зћатекзз ће кпо\уп 1о розгепгу. Тће зои1 тоуеб оп 1о Надеб \ућПе 1ће ћоду

геШгпз го 1ћобе е1етеп1з Ггот \ућ1сћ П \уаб сопзНигсед. ^ћетег те аспопз оГ а

тап дипп§ ћГз НГеНте \уеге ћо1у апд п§ћ1еоиз ог 1а\у1езз апд сопгетрНћ1е, апд

\уће1ћег ће Нуед а ћарру ПГе ог §ауе ир те §ћоз1 ш еуПдот§, аге ргос1а1тед

1оид1у ћу ћЈзШгу. ^ћегеГоге, МзШгу сап ће са11ед те ћоок оГ 1ће Нуш§ апд те

\упиеп \^огд оГ а с1апоп ггитрет, Пке а зј§па1 Ггот ћеауеп, га1зт§ ир тозе 1оп§

деад апд зеШп§ тет ћеГоге те еуез оГ тозе \^ћо дезНе 1о зее тет."1

ОезНтеб оГ §геа1 теп, 1Г ше тиз дезј§па1е регзопаННез \ућо сгеаШд ћјб-

1огу, аге т те та1п \уе!1 кпо\Уп, Гог тапу ћоокз, 8Шд1ез апд ггеаНзез ћауе ћееп

деуо1ед 1о тет. Тћ1з с1а1т сап ће зајд (о реНат 1о а11 паНопз апд а11 еросћз. Аз

1Г ћЈзШгу ћад а1\уауз ггШед \ујт 1ће зо-саИед огдтагу апд зтаИ реор1е, а11о«т§

1о тет 1ће Га1е оГ цшск апд сотр1е1е оћНутп. Ог, а1 ћезг, теу \уеге оссазтпаИу

гедисед т пате1ебб тдмдиа1з т П§игеб зирр1у1п§ тГогтаНоп аћои! раПЈарагПз

оГ а ћаШе, ог уЈсНтз оГ а д18аз1ег, еаНћциаке, р1а§ие ог Пге, Гог тзГапсе. Иапа-

Нуез \уп11еп аћои1 1ће раз1 беет 1о 1еауе по р1асе Гог Нш са1е§огу оГ реор1е, ге-

Гепед 1о ћу а гегзе апд оћзегуат рћгазе „те зПет тајопгу".2 Тгие, ех1апг тГог-

таНоп аћоиг 1ћет 13 зсагсе, апд т тозг сазез по1ћт§ ћаз зигујуед. ТћегеГоге Гће

Га1ез оГ те тајопгу оГ огдтагу реор1е, тдпчдиа^ \ућо ехеНед по тПиепсе оп

сотр1ех ћ1з1опса1 ргосеззез, гетатед ипдег те соуег оГ орацие дагкпезз.

Тће а1т оГ 1ћ1з бћоЛ рарег 1б по1 1о асћјеуе 1ће јтроззтк апд атепд т1з

ћјзтпса1 тјизНсе 1пГНс1ед оп тоз1 оГ тапктд. ОћУ1оиз1у, 11 \^ои1д ће а ГиШе

јоћ. Тћјз сопгпћиНоп \уаз рптагНу сопсе1Уед аз а тодез! аПетр! Хо ћпп§ ои1 оГ

оћНујоп Гоиг регзопз Ггот 1аге ВугапНпе ћ1з1огу, Гоиг тд1у1диа1з \ућозе сот-

топ сћагасгепзНс \уаз 1ћа1 1ћеу \уеге оГ по 1трогхапсе \ућа1зоеуег Гог ћгоад сиг-

гепгз оГ ћ1з1огу. 1Јпдег81апдаћ1у, по да1а аћои! 1ћек рагеп1з зигујуе, пеПћег 1ће

да1ез оГ 1ћејг гезресНуе ћјпћз пог деаШз аге кгктп, зигујутд ЈпГогтаНоп аћои!

1ћет ћет§ Гга§теп1агу апд теа§ег. Непсе, те Нпез \^ћ1сћ Го11о\у 1пеУ11аћ1у

ћеаг 1ће тагк оГ 1Псотр1е1епе8б апд т боте тб1апсеб гета1п а1 1ће 1еуе1 оГ саи-

Ноиб сопјесШге.

Бга^апоз /гот 1Ие 13'к сепШгу

Тће псћ ћеп1а§е оГ ОетеШоб Сћота1епоз, 1ће Агсћћ1зћор оГ Оћпд

(1217-1235)3 ЈпсШдез ап тгегезНп^ уегдк! аћои! ипт1епНопа1 кНПп§.4 Н 18

1 ^Јсе1ае СћопЈа(ае НЈ51опа, ео". Ј. А. уап Оје/еп, ВегоНт 1975, 1-2. Тгапб1а110п: С«у оГВу-

гапПит, Аппа1$ оГ №ке1аз СћопЈа(е&, 1гап51. Н. Ј. Ма^оиИаз, ОеигоИ 1984, 3.

2 СГ. А. Сигеук, бгедпеуекоууј гајг: киГшга оегто1у81уији§се80 ћоГ5ЈП51уа, Мозкуа 1 990.

3 Рог ћазјс 1пГогтаПоп аћои! Оете1г105 Сћота(епо5 сГ. Тће ОхГого1 Окглошгу оГ ВугапПит,

еа1. А. Р. КаМап, I, №\у Уогк - ОхГог^ 1991, 426 (Л. Ј. МасгШез) /ГиПћег јп те 1ех1: ОБВ/.

4 Ј. РИга, Апа1ес1а 5асга е1 ргоГапа зркПецш §о1е$теп5Ј рага(а VI, Раг15Ј15-Котае 1 89 1 , N0.

131, со1. 533-536.
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соттоп кпо\у1ед§е Ша1 т Ше М'дд1е А§еб а\П бикб \уеге ипдег Ше јипбдкНоп

оГ есс1еб'абНс соиНб. Рог Ш'б геабоп \упиеп доситепгб 1еЛ ћу Ше 1еатед Агсћ-

глбћор оГ Оћпд аге а тте оГ уагут§ тГогтаНоп аћоШ 1ће даПу НГе оГ ћГз соп-

§ге§аНоп.5 Тће аГогетепНопед уегсћсг сћбс1обеб Ше ггашс Гахе оГа 51ау реабапт

\ућо Нуед оп Ше ТетТогу оГ Маседоша.

Опе Јау, а сегТат Ога§апоб оиШпед ћ1з 1га§1с ћ'бТогу ћеГоге Ше соигт, т-

1егбрегб1П§ Н \уј.Ш \уеерт», апсЈ 1еагб, аб \уаб гесогдед ш Тће уегсНс1 оГ Тће Агсћ-

ћ1бћорпс оГ Оћпд.6 Тћјб доситепт тГогтб иб ТћаТ Ше \угетсћед бћерћегд,

сгибћед ћу Ше 1оТ гћаг ћеГеН ћ'т, ћитћ1у б1оод ћеГоге Тће ћо1у доогб оГ Ше ћоибе

оГ Оод. 1п иТТег дебраћ, ће \уаТсћед раббегб-ћу т сопНшоп апд ће\\п1дегтепт.

Ога§апоб оп§таТед Ггот а у'11а§е т Тће ујстку оГ Тће тожп оГ Ргобек оп Тће

Уагдаг Клуег.7 Не гесоипТб Шат Тће ТгајНс еуепт оссипед оп а ГеабТ дау \ућеп, ар-

роттед аб бћерћегд, ће \^аб Тепдт§ Ше бћеер Тћеге. Оп ШаТ оссавшп ће Тоок

\У11ћ ћ'т ћ'б е1§ћТ-уеаг-о1д боп.8 Тће ГебНуе паШге оГ Ше дау иг§ед Ше бћер-

ћегдб То бгагх а §ате, а сопТебТ т агсћегу.9 Ога§апоб оитбТпрред ћ'б со-агсћегб

апд Тће р1еабиге Ггот НПб таде тт 1аке раП т а бесопд апд ШНд дга\\ап§ оГ Ше

ћо\у. ВиТ ап апо\^ оГ Бга§апоб, ге1еабед Ггот Ше ћо\УбТпп§, ипехрестед1у ћН ћ1б

ће1оуед боп, \ућо ћаррепед 1о ће бТаНт§ Ггот Ше Поск оГ бћеер 1о §аШег Ше аг-

го\Уб \ућ'сћ ћад ћееп бћот. 1т \уаб гесогдед Шат Ше апо\у бепт Ше ћоу 51га1§ћ1 То

Надеб апд таде Ше ГаШег а тигдегег оГћ1б о\уп сћПд.10

5 СГ. Ј. Ј. Ут, бисПва з1аујапзкој зепЛ ц1агатј оћпдзкој>о агћјерјзкора Ојпи(пја НотаПапа:

оруТ 15(опко-р$1ћо1о^1де$ко^о 1бб1едоуашја, б1аујапе ј ш Јозесћ, ууризк 6 (СгеЈезкм 1 з1аујапзкгј

гтг V згедше уека 1 гаппее поуое угетја), бћогшк 8(а1еј к 70-1е1уи акадепика Сеплашја Оп-

80г'еуЈСа 1л(а\тша, Мозкуа 1996, 109-118. А1зо сГ. Н. N. Ап%е1отаИ5-Т5ои%агаИ8, \Уотеп ш (ће

босјегу оПће ОезроШе оГЕрЈгиб, ЈбВ 32-2 (1982) 473-480; А. Е. 1аши, СопгпћиИоп а 1'б1ис1е с!е

ГЈП81ЈШ110П ГатШа1е еп Ерјге аи ХШбте 31ес1е, Роп1ез ттогев VI, ћегаизве§ећеп уоп И. Штоп,

РгапкГиЛ ат Мат 1984, 275-323; Л Ап%е1оу, ВЧ^апп' V згестоуекоујеш (8Уе1ое1ес1, 1сЈео1о§1Ја,

сшбеупоз(), Уагпа 1985; А. К.1ои$орои1ои, О беацос, тт|(; огкоуеуега? атт^у Илефо ката тоу 13о

а1соуа, Агћепз 1990, 13 зц.

6 Рига, о. с, со1. 533.

7 Оп (ће тесћеуа! (оууп оГ Ргозек сГ. N. КаДојИс, О пекјт §озрос1агЈта §гас1а Ргобека па

Уагааги, Ее(орЈб МаИсе бфбке 259 (1Моу1 8ас1 1909) 1-19, 260 (1909) 32-40; Р. МиШ/Иеу,

(еН(е па Ргобек, 5(гашсј а 18(опја(а па ћ'1§аг1(е V кгаја па XII 1 пада1о(о па XIII уек, бћотјк па

В'1еагбка(а акаЛетуа па паикпе 1 (1913) 1-85 (= 1гћгат ргојгуедепца, I, боПја 1973, 172-285); А.

Оегоко, бгес1пјоуекоуш егадоуј и бгћџј, Стој Ооп 1 Македопуј, Вео^гад 1950, 195-198; В. А1екзо-

уа, Ргобек — бетјг Карјја. б1оуеп$ка пекгоро1а 1 51оуепбке пекгорок и Македошјј, бкорје-Вео§гад

1966; Т. Тотохкј, бгедпоуекоуш ^гадоуј уо Македопјја те§и гек«е Уагдаг, Вгева1пЈса 1 ^акаујса,

СодЈЈеп гћотјк па Р11огоГбк1о( Гакиће« па 1Јп1уег21(е(о( уо бкорје 4 /30/ (1978) 270-277 (= Македо-

тја шг уекоУ1(е: р-адоуј, (угдтј, котишкасн, бкорје 1999, 198-206); ООВ, III, 1738 (Л. Вгоу^тп^)

/т \ућЈсћ Ргобек 1б \угоп§1у 1оса(ед оп (ће 1еГ( ћапк оГ (ће Уагдаг/.

8 Рига, о. с, со1. 533.

9 К. Лгесек, 1б(опја бгћа, II, Вео^гад 19782, 290 шаксб теп(тп оГ(ћЈб сазе (о ехетрНГу (ћа(

1пћаћ1(ап(5 оГ (о\упз апд тоиШаЈп ујПацез т (ће Ва1кап5 ргас(јсед агсћегу оп Геаз( дауз.

10 РИга, о. с, со1. 534. СГ. /. 5пе%аго\\ 1з(опја па Оћпдзка(а агћјерјбкорџа, I (01 озпоуауа-

пе(о 1 до гау1адјауапе(о па ВаШапзкуа ро1ио8(гоу о( Тигсј(е), боПја 1924 (герпп(: 1995) 242, 260;

О. Ап%е1оу, Рппоз к'т пагодпоз(1(е 1 рогете1ш оШобепЈЈа V Македопјја (Ерјгбкгја дебро1а() ргег

р'гуа(а Се(у'гТ па XIII уек (С1аУпо брогед докитеп(1 па Оћг1дбка(а агћ1ер1бкор1ја), 1гуез(1ја па Ка-

тага(а па пагодпа(а ки1(ига (бепја ћитапј(ат1 паикј) ^-3 (боПја 1947) 11 п. 4; М. V. Зхгагхеп,
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Тће досшпеп! а1бо папа(ез (ћа( (ће ћо1у сНигсћ оГ Сод ассер(ед (ће ипГоПи-

па(е Ога§апо8 апд гајзед ћ1т Ггот дезраН, тз(гис(т§ ћ1т по( 1о 1озе Гапћ ш за1-

уаНоп. То гедеет (ће зт ће сотгш((ед, (ће агсћМзћор §ауе ћјт репапсе

(^лтцлог.с,).11 Рог Гоиг уеагз, ће \^аз детед ћо1у соттишоп; т (ће пгз( глуо

уеагз ће \уаз (о з(апд ш Ггоп( оГ 1ће сћигсћ дипп§ (ће зепасе апд (о ће§ (ћозе еп-

(епп§ (ће сћигсћ (о ргау Гог ћ1т; т (ће (Мгд уеаг ће \уаз (о з1апд шт рет(еп(б,

апд т 1ће ГоиНћ 1о ргау (о§е(ћег \*ч(ћ (ће ГакћГи1, оп1у (о ће детед соттитоп.

Арргорпа(е Габ(т§ апд (ће ехас( питћег оГ даПу ргоб(га(тпб \уеге а1зо де(ег-

ттед Гог (ће епНге Гоиг-уеаг репод. 1п (ће сазе оГ Шт ћет§ оп 1ће рот( оГ

деат, ће \уаб по( 1о ће детед соттишоп.12

Тћ1б \уаз ГоИошед ћу а гесоттепдаНоп (о (ће ЕНзћор оГ бггштса — ипдег

\ућозе јипбдЈсИоп (ће уШа§е т \ућкћ (ће ипГоПипа1е Вга§апоз Нуед \уаз13 — (о

ехатте (ће епНге сабе апд 1Г еуегу(ћт§ оиШпед шаб (гие, (о бићјес( ћ1т (о (ће

регГогтапсе оГ (ће ерШпма. 1Г (ће согпгагу ргоуед (о ће (гие, (ће ЕНзћор оГ

бггшшса \уаз адујзед (о д1зрепзе рет(епНа1 ас(з т ассогдапсе \\ч(ћ 1ће рпт-

310П5 оГ 1ће ћо1у апд дмпе сапопз.14

1п (ће сопНпиаНоп оГ (ће (ех( 13 а \^агп1п§ (ћа( по тетћег оГ (ће беси1аг аи-

(ћогШез дагед (о гајзе а ћапд а§атз( Ога^апоз аз 1Г ће ћад соттШед а спте, ог

(о 1трозе рип1зћтеп( оп ћјт Гог (ће аГогетепНопед зт. А роззМе Г1ои(т§ оГ

НПз дес1б1оп сои1д ће ришзћед ћу ехсоттитсаНоп.15 КеГгатт§ Ггот е1аћога-

(1оп оГ (ће 1еда1 ГоипдаНоп оГ бисћ а уепНс( геасћед ћу (ће АгсМмбћор,16 \^е

\уои1д Ике (о р1асе брес1а1 етрћаб1б оп (ће ћитап абрес( оГ (ће Ш Га(е \ућкћ ће-

Ге11 Ога^апоб апд ћигдепед Шт \У1(ћ (ће ипћеагаћ1е §>пеуапсе оГ ћет§ а тиг-

дегег оГ ћ1б о\уп зоп. К сап ће оп1у бирробед ћо\у ће епдигед НПз пизГоНипе апд

ћо\у (ће §пеГ Гог (ће 1озз оГ (ће сћНд б(атред (ће геб( оГ (ће НГе оГ (ће ипГоПи-

па(е бћерћегд Ггот Маседоша.

1,ап12аге1оз /гот (Не 14'н сепШгу

1п сеНат ћ1б(опса1 С1гситз(апсез, огдтагу реор1е сап регГогт ассотрћзћ-

теп(з апд ас^шге Гате ециа1 (о (ћа( оГ ћегоез Ггот Ап(1^ш(у. А уегу (е1Пп§ т-

з(апсе оГ (ћ1з 18 (ће ехатрк оГ а ^ап(гаге(оз. Не \уаз а Го11о\уег оГ (ће изигрег

ОгеЈ Рогти1аге аиб Јет Напдђисћ еЈпез РгоуЈпгђЈхШтб, РоШеб Мтогеб, III, НегаибцеЈеоеп уоп Л

5/топ, Ргапкгип ат Мајп 1979, 344 С. Рппгт%, 81ис!|еп гиг Ргоујпг- ипд 2еп1га1уепуа1шп8

јт МасћШегеЈсћ Јег ерЈго(Ј$сћеп НеггЈсћег Мкћае1 1. ипЈ Тћеодогоз Оикаа, II, 'Нлегротка ХР0У1"

ка 25 (1983) 85 зц.

11 РИга, о. с, со1. 534-535.

12 1Ш., со1. 535-536.

13 Тће 1о\уп оГРгобек оп 1ће УагЈаг Кјуег ђе1опј>ео! 1о 1ће ВЈзћорпс оГб!гитЈса. СГ. Н. Секег,

(Јл^едгискСе ип<1 \уешц ђекапп(е ВЈ5(итег%егге1сћ155е дег опеп(аИ$сћеп Кјгсће, В2 2 (1893) 50.

14 РИга, о. с, со1. 536.

16 Оп (ћа( бее О. 81топ, ВугапПп1$сће РгоУ1П21а1ји$(12, В2 79 (1986) 31 6 Шет, ОЈе Ви$-

зђекћеик о"е$ Еггђ1$сћоГ$ Сћота(1ап уоп ОсћпЈ, ЈОВ 37 (1987) 254 $ц.; Л. Ј. МасгШез, КШп%,

А$у1ит, апЈ (ће 1.ач/ т Вугапиит, бресиШт 63 (1988) 528 $ц.; У12ап(1ј$кј јеуоп га 1$(опји пагоЈа

Јидо$1ау1Је, V (В. РегјапНс — N. КаЈоИеујс) /т ргерага(!оп Гог (ће ргт(.'.
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Јоћп КаШакоигепоб ш Гће ст1 \уаг \уа§ед т (ће ВугапНпе ЕтрНе Ггот 1341

ипШ 1347, (ће тоб( §огу оГ 51тНаг П§ћ(5 ш Гоиг(ееп(ћ-сеп(игу ВугапНит.17 1п

Јипе 1344, (ће 1оса1 ги1ег МотсПо,18 \ућо Гог а 1оп§ Нте бкШГиПу б(еегед а ппд-

д1е соигбе ће(\уееп (ће \уатп§ б1деб т ВугапНит апгЈ те бегћјап ги1ег б(еГап

Оибап (1331-1355), а11 ћи( саи§ћ( Јоћп Капсакоигепоб. боте\ућеге оп те гоасЈ

ћег\уееп Мебта, ог МобупороНб,19 а( (ћа( Пте т гшпб, апд КоитоШгепа,20

(ћеге б(аг(ед а дЈГЛсиН ћа((1е \\а(ћ а сотр1е(е1у ипсеЛат ои(соте. Тће Ет-

регог-\уп(ег по(ед до\Уп: „Апс1 \ућеп (ће Етрегог (Јоћп Капсакоигепоб) апс!

(ћобе агоипсЈ Мт \^еге ои(51де 1ће гшпб (оГ МобупороНб) (ћеге \^аб по( а бН§ћ(

доић( аћои( ап атћибћ, ћи( 1ћо5е агоипс! МотбПо Г1егсе1у аиаскед (ћет. бтсе

еуегуопе (оок 1о ГН§ћ(, \ућеп (ћове Ггот (ће Гиб( гапкб оГ (ће епету \уеге пеаг

(ће етрегог (ће 8(ауес1 ћећтд аб (ће 1а5( оГ (ћове \\шо гетатед), ргеббед Ггот а11

51с1е5 ће Гои§ћ( ћаск (ћобе \ућо сате ГНб(; апсЈ (ће етрегог'б ћогбе Ге11 \ућПе ће

\уаб Г1§ћ(т§ а§атб( (ће епету. Апс! опе оГ (ће Етрегог'б епуоу'5 (о1кетшу) ћеаг-

т§ (ће пате оГ Еап(гаге(об (Лаут^аретосЈ, с1ебсепс1ес1 Ггот (ће ћогве апс1 §ауе И

(о (ће Етрегог апс1 а( (ће бате Нте ће1ресЈ ћ1т (о тоип( П. ^ћПе ће \уаб тоип(-

т§ (ће ћогбе, ботеопе ша1кед ир (о ћш апс! б(гиск ћ1т т (ће ћеас! \уИћ а 5\^огд,

ћи( сНсЈ по( ћагт ћ1т, Гог (ће ће1те( 5иссеббГи11у \уагдед оГ (ће ћ1ош. Тћепсе,

П§ћ(т§ ћаск а11 (ће \^ау, гесетп^ апс1 б(пкш§ ћ1о\Уб (Гог тапу оГ (ће епету

саи§ћ( ир (о тт), ((ће етрегог) атуесЈ т Коитои(гепа, ппгаси1оиб1у бауед.

Апд Еап(2аге(05, \\ч>ипдед ћу б\уогдб апд бреагб, \^ћо \уаб ћеНеуед (о ће деад

(Гог е1§ћ(ееп шоипдб \уеге тШссед оп ћт), гетатед т ПГе. 1п бисћ а Габћтп

(ће Етрегог, а1(ћои§ћ по опе ехрес(ед И, \уаб бауед Ггот бисћ а дап§ег апд

МотсПо, \У1(ћои( ћебПаНоп, ће§ап (о \мшдга\у. Тће Етрегог беп( Гог

Еап(2аге(0б, \\шо шаб 5(Ш т ПГе, апд ћгои§ћ( ћнп (о Коитои(гепа; 1аУ1бћед \^Нћ

§геа( а((еп(тп, ће \уаб геб(огед (о ћеаНћ т по Нте апд попе оГ Шб Нтћб \уеге

1об( (о ћ1о\У5; апд ће епјоуед §геа( Гауоигб апд ћопоигб ^Ић (ће Етрегог, апд ће

беетб (о ће \^ог(ћу оГ еуеп §геа(ег (ћап (ћобе ћеб(о\уед оп ћ1т ћесаибе оГ (ће де-

уоНоп ће д1бр1ауед (о ћјт ((ће етрегог)."21

1Г Јоћп Кап(акои2епоб сои1д ће гергоасћед Гог ће^п^ рагНа1 1п дебспћ1П§

еуеп(б 1п \^ћ1сћ ће дјгес(1у раг(1С1ра(ед апд дерјс(ед (ћет оп (ће ра§еб оГ Шб

тетојгб, (ћеп 1( 1б а Гог(ипа(е С1гситб(апсе (ћа( (ће \тогк оГ апо(ћег ои(5(апд1п§

ћ1б(опап Ггот Гоиг(ееп(ћ-сеп(игу Ву2ап(1ит, „Котап Н.15(огу" ћу ^јкерћогоб

17 И. М. Мсо/, Тће Г-аЛ Сепгипеб оГВугаШшт, 1261-1453, Сатопдее 19932, 185-209; Л.

ЛаЛс, Угете Јоуапа V Ра1ео1оеа (1332-1391), Веоегад 1993, 121-164 даИћ а Нб1 оГ 1ће ге1еуап1

ћјђћовгарћу.

18 Оп 1ће 1оса1 ги1ег МотбЛо сГ М. Вагшхз, Сћге1ја апс5 МотСЈ1о: Осса5Јопа1 Зегуап15 оГ

ВугаШшт ш РоиПееШћ Сепгигу Маседопја, Вб1 51 (1980) 206-221; Ујгагигјвкј 12уоп га 15(опји

пагоЈа Ји8051ауџе, VI, ВеоегаЈ 1986, 254 5^. (В. РегјапсИ) /Гипћег ш (ће (ех(: У1ШЈ, VI/.

19 Оп (ће (о*п оГМо5упороН5 сГ. С. АзАгаска, 1.а геешп с!е5 Кћодорев аих ХШе е( Х1Уе 81е-

с1е5. Егиде с!е ееоегарћје ћ18(опцие, А(ћепе5 1976, 104-109; ООВ, II, 1418-1419 (Г. Е. Сге^огу).

20 Оп Коитои(гепа сГ. АзЈгаска, о. с, 109-113; УНШ, VI, 257 п. 103 (В. Регјапсгс).

21 1оапш5 Сап(асигепј ехЈтрега(оп5 ћЈ5(опагит 1-1V, ес). Л. Зсћорет, \о\. II, Воппае 1831,

430-43 1 (Гиг(ћег 1П (ће (ех(: Сап(.). СГ. 5. Р. КупаШез, МоцточА.о(; ко\ то крбго? тоб, Макебоуг-

ка 2 (1941-1952) 337; С. АвАгаска, Кћодорев аи Х^е 51ес1е. Н15(оЈге ас1тт18(га(1уе е( рго50-

ровгарћЈе, КЕВ 34 (1976) 209; УНШ, VI. 460-465 (В. Регјап&с).
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Сге§огаб, ћаб бшлауед. А 1еадт{> т(е11ес(иа1 т те Етрјге т таг еросћ, а §епшпе

ешшЧе апд Вугатше ћото епсус!ораесНа, ипНке Јоћп Кашакоигепоб ће \уаб по1

ап еуе\\чтебб апд шгес! раПакег оГ гитићиоиз еуеШб ш ст1 \уагб га§т§ оп 1ће гег-

гкопеб оГ Тћгасе апд Маседоша. А11ћои§ћ сћ1еГ1у гебЈдгшЈ ш Соп51аШгпор1е,

№керћогоб Сге§огаб шаб т роббеббтп оГуегу геИаћ1е апд ггибглуопћу тГогтапопб.

ТћегеГоге ћ1б ћ1б1опса1 \угШп§б д1бр1ау а11 сћагас1еп5ис5 оГ а тајог боигсе, апд ће

еатед 1ће герШапоп оГ опе оГ 1ће ћез1 ћ1б1опапб ш те 1а1е Вугапппе еросћ.

1Јпдегб1апдаћ1у, №керћогоб Сге^огаб §1Уеб а согшдегаМу бћолег дебспр-

Поп оГ тезе еуептб апд аиетргб оГ те дапп§ Мотсп1о 1о сарШге Јоћп

КаШакоигепоз. Ношеуег, ће а1бо папа1еб аћоШ те ћгауе деед оГ опе оГ те

ибигрег'б теп \ућо бауед Шб таб1ег а1 а списа1 тотеМ. Тћиб, 1ће 1еагпед \\ткег

по1ед до\уп: „Апд 1ће Етрегог, бтсе 1ће ћогбе Ге11 ипдег те ћ1ош, гои§ћ1 те аб-

баПапгб ћаск Ггот 1ће §гоипд аб тисћ аз 11 \уаб т Шб ро\уег, ипШ опе оГ Шб еб-

соПб (\>каоп\ох&\) раббт§ ћу дебсепдед Ше ћогбе апд §ауе 11 1о те етрегог 1о

асШеуе ба1уа1шп т Ш§ћ1, апд ћ1тбе1Г, гесетп§ ћ1о\Уб Ггот а11 дггес1шпб Ге11

ћа1Г-деад апд ћаге1у ћгеаттд, ћи1 1ће епету пеуеЛћекбз 1еГ1 Шт ш НГе".22

Тћеге 1б по доић! 1ћа1 Јоћп КаМакоигепоб \уаб §геа11у тдећгед 1о

Еап12аге1оз Гог зауш§ Шб НГе ипдег уегу дгатаПс сјгситбтпсеб. П 15 Гасг 1ће

Етрегог етрћаб1беб т с1еаг апд ипатћ1{шои5 1егт5 т ћ15 тетоиб. Тће ра55а§е

ргеУ1оиб1у оиШпед 15 ш 1ће тат еуегу1ћт§ кпо\уп аћои1 1ће соига§еоиб ебсоП

оГте ибифег апд бићбе^иеМ етрегог Јоћп VI КаМакоигепоб (1347-1354) шћо

д1д по1 бћип 1о 1обе ћ1б ПГе оп1у 1о бауе ћјб та51ег'б. Апотег тепНоп оГ

ЕаМгагегоб оп те ра§еб оГте ћ1б1опса1 \уогк оГ те етрегог-\уп1ег доеб по1 адд

1о оиг кпо\у1ед§е оГ Шт, ћи1 1б уегу сћагас1еп5Пс. Аб а таиег оГ Гас1, ће ар-

реагед 1П 1ће дгеат оГ Капгакоигепоб' боп Мапие1 \ућо Ггот 1343 1о 1347 1оок

1ће робЈНоп оГ §оуегпог јп Вепо1а.23 Тће уоип§ Кап1акоигепоб дгеат! 1ће Ет-

регог-Гатег — а1 1ћа1 Шпе зШ1 1ће ибифег — арргоасћ1п§ ћ1т ш а бо1етп а^Нге,

Го11о\уед ћу 1\уо ебсоПб. Опе, ипкпошп 1о Мапие1 Кап1акоигепоб, \уаб сапут§

1ће ореп ћоок оГ те ргорће! 1ба1аћ. Тће оШег ебсоП, оћУ1оиб1у ГатШаг 1о 1ће

етрегог'б боп, \уав Еап{гаге105. 1п Шб ћапд, ће \уав ћо1д1П§ те 5\уогд оГ Јоћп

Кап1акои2епоб.24 Тћ1б дгеат оГ Мапие1 Капгакоигепоб, тепНопед ћу 1ће ет-

регог-\уп1ег \ућеп дебспћт§ еуеп1б јп 1345, тдкагеб 1ћа1 Еапггаге1об \уаз сег-

1ат1у а тап уегу с1озе 1о 1ће Капгакоигепоб ГатНу.

Аб Гаг аб 11 1б кпо\уп, те пате оГ Еап12аге1об, бирробед1у оГ те Иаћап ргоуе-

папсе,25 15 по1 епсоиШегед 1п зоигсеб Ггот 1ће Ра1а1о1о§ап еросћ.26 Тћјб тап оГ

Јоћп Кап1акои2епоб сеЛа1п1у сои1д по1 ћауе дебсепдед Ггот ап апб1осгаИс ГатНу

22 ^1серћог1 Огевогае Вугап11па Н18(опа, ес!. I.. Зсћореп — I. Веккег, II, Воппае 1830, 707.

СГ. УГО«, VI, 257-258 п. 105 (В. РегјапПс).

23 /). М. Шсо1, Тће ВугапПпе Рат11у оГ КаШакоигепоб (СапСасигепиз) са. 1 100-1460. А Ое-

пеа1ов1са1 апЈ Рго5оро§гарћ1са1 бгиЈу, ^абћјп^оп 1968, 122-123; С. СА. СНшпШез, '1атор!а хђ«;

ВероСос^, тт\5 кбХсшс, кса тгј«; лергохл?- II. Вои^аутгуог хроуог, Тће$&а1огик1 1970, 87-89.

2" Саги. II, 499.

25 О. \Уе185, Јоаппек Капикигепоз — Аг1$(окга(, б(аа($тапп, Кај$ег ипЈ Мбпсћ — т дег Ое-

$е11$сћаг($епг\У1ск1ипе уоп Вугапг 1т 14. ЈаћгћипЈеП, ^1е$ћадеп 1969, 146-147.

26 Рго$оро{»гарћ1$сће$ ^ех1коп дег Ра1а1о1о§епгеЈ(, ед. Е. Тгарр, 6. Ра$г1ке1, \^1еп 1983, N0.

14457 /Гигшег јп (ће (ех(: Р1.Р/.
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т те ВугапНпе етрп-е.27 II Г611о\Уб Ггот Ннб та1 ће \уаз те тап оГћитћк оп§ш

\^ћо пеуег1ће1е85 биссеедед т еп1епп§ ћјбтгу \\чт ћјб ћегок ассотрНбћтепг.

Макоигато /гот 1ће 14,н сепШгу

Непмс деедз \уеге по1 песеззагПу ап ехс1изјуе рпуПе§е оГ теп. Ап т1егеб1-

т§ по1е т а тапибспр!, гесепПу рићПбћед Гог 1ће Пгб1 Нте, дебспћеб 1ће ћгауе-

гу оГ а \уотап. Тће тапибспр! ш циезПоп, сотрпзт^ \упНп§8 оГ 1ће ВухапНпе

т1е11есша1 МахЈтоз Р1апоидез, 15 (геазигед т те МеаЧсео-1аигеп1ат 1лћгагу

ш Погепсе (СопуепИ зорргеззГ, 20, /61. 7Ју).28 Тће поте 18 тагкед аз даНп§ Ггот

6849 Ггот 1ће сгеаНоп оГ 1ће \уог1д, та1 18, 1о 1ће репод Ггот 1 8ер1етћег 1340

1о 31 Аи§из1 1341 А.Б. Тће зигујујп^ 1ех1 геадз аз го11о\уз: „1п 1ће раЛ оГКапа

јиз1 орробНе Сћтб, 11 18 героПед 1ћа1, ш оиг о\уп дау, а таШге \уотап, тт

зоте Гас1а1 ћагг, патед Макоигато, тагпед апд \уИћ сћЛдгеп, дјзр1ауед уа1оиг

апд 1еадегзћјр шћеп те оссабшп ргезепгед Нбе1Г. \\та1 бће д1д \уаз по 1е85 тап

\ућа1 а тап \уои1д до, тдеед \ућа1 1ће ћгауеб! теп \Уои1д до. Рог ћег аћППу 10

51ге1сћ Н§ћ1 апд бНГГћошб \уаб а\уеботе. II 1б ба1д та1, ћу ћегбе1Г, бће б1оод ир 1о

1\уо рНа1е бШрб апд дгоуе тет а\уау Ггот ће бћоге ћу Гтгиз апо\^5 а1 1ћет. 1п

1ће уеаг 6849 (= 1 34 1 )".29 ТШб \уаб ипдоић1ед1у а §геа1 ассотрНбћтет.

ОћУ1оиб1у, Пт \уотап \уаб уегу епег§еНс, апд, \уе даге бау, тапгибћ, \ућкћ

15 а1бо тдшагед ћу 1ће адјесНуе дебспћт§ ћег (уоуаТка гжлуђтлу), рптагПу

геГетп§ 1о те ћак арреапп§ оп те Гасеб оГ уоип§ теп т те репод \ућеп 1ћеу

рабб Ггот 1ће ћоујбћ а§е т1о тапћоод. Рог ћег ипибиа1 пате Макоигато 11 сап

оп1у ће еб1аћНбћед 1ћа1 11 1б по1 Сгеек,30 ћи1 11 1б дЈГПсић 1о зирр1у ГиПћег де1аПб

аћои1 1(5 оп§1п, 51псе т 1ће 141ћ сепШгу Аб1а Мтог оГГегед а уегу дЈуегбЈЛед

еттс р1с1иге. Оп хће отег ћапд, 11 1б кпо\уп 1ћа1 оп хШз бЈде оГ те Медиегга-

пеап ћабјп рјгасу \уаб по1 ап ипибиа1 оссипепсе 1П 1ће бесопд циаПег оГ 1ће 141ћ

сепШгу. Оп 1ће соп1гагу, 1ћа1 \уаб а Поипбћ1п§ репод т 1ће ћЈбШгу оГ пауа! ои1-

1а\^б \ућо ћагаббед питегоиб 1з1апд апд соаз1а1 1о\упз оп те ^еуап!.31 Тће зис-

С1пс1 тГогтаНоп 1ћа( 1ће \уотап патед Макоигато дге\у а\уау 1ће рјга1ез деШу

ћапдПп§ апо\уз апд ћо\Уб 15 а 1е1Нп§ 1П51апсе оГ ћег ех1гаогдЈпагу уа1оиг. Тћ1б

ћгауегу гепдегед ро55Јћ1е ћег пате ћесот1п§ ге§151егед 1П а бћоп по1е апд јп а

\уау гетшп ргебегуед Гог е1егп11у.

27 М. Ваг/ши, Тће 1.а1е ВугапИпе Агту. Агтб ап<1 босЈсгу, 1204-1453, Рћ11а<1е1рћ|а 1992, 224.

28 Е. Ко51а%по — N. Гех1а, [псНсе Ле\ собкх егесј 1л}аегиша поп сотргебј пе1 са(а1оцо <1е1

ВапЈЈш, бШо1! каПаш о"ј П1о1о81а с1а551са 1 (1893) 129-232.

29 О. Т. Оепп15, \Уотап гере1б рјга1е5: по1е т а Р1огепПпе тапи5спр(, Вухапипе апс! Модегп

Огеек бШгЈЈез 23 (1999) 256-257.

30 Оептз, о. с, 257.

31 Оп рггасу т 1ћа1 еросћ сГ. А. ТепепИ, Уепегја е 1а р1га(епа пе1 ^еуап(е: 1300с.-1460с,

Уепегја е П 1.еуап(е Ппо а1 5есо1о XVI. 1-2, (= С\\Ш Уепегјапа, бгиаЧ 27), рјгепге 1973, 705-771;

/. Ка(е1е, РЈгасу апЈ (ће Уепе(1ап б(а(е: Тће ОЛетта оГ МапНте ОеГепве Јп (ће РоиПееп(ћ Сеп-

(игу, бреси!ит 63 (1988) 865-889; А. КгашопеИе, Н15(огу оГ Рјгасу, 1-11, Атепв 1985-1991.
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СНгузооег%та /гот 1Ие 15,н сепШгу

1п Шз ћЈ81опса1 отШшјз, Оеог§е брћгаШгеб, а Вугапгте бгагебтап апд

\уп!ег Ггот гће 1 51ћ сепШгу, тГогтб из таг Шб \ујГе Не1еп ћад а рго1е§е патед

Сћгубоћегдта. Аб Гаг аз И \$ кпо\\т1, оГ тоге тап гМНу тоибапд ге§1бгегед рег-

бопб ггот те Ра1а1о1о§ап еросћ, 1ћЈб шаб 1ће оп1у регбопаћгу \укћ бисћ а пате.32

1п 1ће ВугапНпе Етрјге, теге \уаб 1ће ГатПу оГ Сћгубоћег^еб кпошп Ггот те епс!

оГ ;ће 1 0,ћ сепШгу, \^ћјсћ т те епбшпд еросћб §ауе 5еуега1 рготтеШ беси1аг апс!

бртша1 сћ§п1Гапеб.33 Тће егуто1о§у оГ те бигпате оГ дт ГатПу 18 тгегебНп^: 11

депуеб Ггот а „§о1деп ^апд".34 Тће 1аб1 г\уо сепШпез оГ ВугапНпе ћјзтогу ге§1б-

1ег 1ће ех1б1епсе оГ беуега1 тетћегб оГ 1ће Сћгубоћег^еб ГатЛу.35

Тће ћ1з1опса1 \\тШп§5 оГ Оеог§е брћгапггеб сопгат бо1е1у г\уо геГегепсеб то

Сћгубоћег§1па. Тће сћгошс1ег оГ Тће 1абТ Ра1а1о1о§01 тепНопб ћег Гог те пгб! ите

\ућеп папаТт§ аћои1 1ће дебТту оГ ћ1б ГатПу аГтег Тће Отготап сошшебТ оГ Соп-

зТапТторк оп 29 Мау 1453. Не зтаТез ТћаТ ће ћ1тзе1ГГе11 тТо Тиг&зћ сарТшту апд

ехрепепсед а11 зиГГепп§5 оГ б1ауегу. Но\уеуег, оп 1 берТетћег оГ Тће бате уеаг,

1453, ће тапа§ед То рау гапзот Гог ћ1тбе1Г апс! То §о То МубТгаб т 1ће

Ре1ороппебе, Тће оп1у гетатт§ оаб1б оГте Вугагтпе \уог1д То§етћег \\шћ 1ће Ет-

рјге оГТгећЈгопд.36 брћгаптгеб шГогшб из ТћаТ Ш8 \\аГе апс! Тће гетатт§ Т^о сћП-

с1геп — боп Јоћп апс1 даи^ћТег Тћатаг — \уеге Пгб! ћеШ т саргмту ћу боте о1д

апд §оод Тигкб. АГтетагдб Тћеу \^еге бо1д 1о а бићап оШсЈа1 — тгг-аИог, \л.

Маб1ег оГ Тће Ногзе37 — \ућо ћад тас1е а ГоПипе Тгадт§ т гериТаМе ВухапТте

сарНуеб. \Ућеп Епиг Мећтес! II Тће Сопциегог (1451-1481) ћеагд аћои1 Тће

ћеаШу оГ брћгапТгеб' сћПдгеп, ће ћои§ћТ 1ћет Гог ћгт5е1Г. Тћиз Тће ипГогТипаТе

то1ћег Не1еп \уаб берага1ед Ггот ћег боп апд даи§ћТег апд гетатед а1опе т сар-

ТмТу.38 Оп1у опе ргоТе§е \уаб ћу ћег з1де, геГепед 1о ћу Оеог§е брћгап1/ез ћу те

1егт 6:уатрофт|,39 \ућ1сћ 1п 1ћ1б сазе сои1д депо1е а роог регзоп 1еГ1 \У11ћои1 рагеШз

шћо §ге\у ир т зотеопе е15е'з ГатПу. Тће едког оГ 1ће 1а1еб1 ед11Јоп оГ брћгап12ез

ћЈбШгу де51§па1е5 ћег аб З/гап&ае ихопз рирИа,40 1ће ггапб1а1ог 1п1о Кибб1ап ибеб

Ље 1епп \о$рИаптса,^ 1ће 1гапб1а1ог 1п1о Ви1§апап у'грИатса,42 шћПе 1ће

ЕпдНбћ 1гапб1а1ог такеб ибе оГ 1ће тегт Нег (ЗрИгаМгез' т/е) аНепЈаМ.*3

" Р^Р 12 (1994) N0. 31126.

33 А. Р. КагЛап, босЈаГпуј 505(ау 805ро<151уији§(5е80 к1а$5а \\тлтЛ\\ Х1-ХП уу., Мо$куа

1974, 91 е! ра55Јт.

34 ООВ, I, 450-451 (А. КагНЈап).

« 12 (1994) N05 31092-31125.

36 Спог(»ш бГгапге, Сгопаса, а сига сП К. Мамапо, Кота 1990, 134.

37 Су. МогаусзИс, ВугапПпоШгсЈса II, 5ргасћгеб1е Јег Тигкуб1кег јп Јсп оугапПП15сћеп 0ие1-

1еп, ВегИп 19582, 68.

38 бГгапге, Сгопаса, 134-136.

39 Гђи!., 136.

4" ГМА. 137 п. 1, 224 (К. Магзапо).

41 Сеог^џ бггап<121, НгопЈка, РгеаЧ81оу1е, регеуод 1 рптебапјја Е. п. Ога^асрапјап, Каукаг ј

У1гапПја 5 (Егеуап 1987) 249.

42 СеогјЈ! 8Ггапсе5, ОпеупЈкЧ па есћп ујгапијбкј запоушк, ргеуоо! 01 8г'ск1 Н. Ма1апо\, боПа

1996, 92.

43 Тће Ра11 оГ 1ће ВугагНте Етрие. А Сћгопјск ћу Сеог^е брћгатгез 1401-1477, Тгап51а-

1ес1 ђу М. РНШррМеа, Атћегб! 1980, 75.
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Оеогде брћгапТгеб такез Тће бесопд тепТшп оГ Сћгувоћегшпа \ућеп де-

бспћт«* ћо\у ће биссеедед т Ггеет§ ћ15 \У1Ге Не1еп Ггот Тће Оиотап сарТтТу.

\\тПе брћгапТгеб' сћПдгеп, боп Јопћ апд даи§ћТег Тћатаг, ћесате сарпуеб оГ

биПап Мећтед II ћ1тбе1Г, Не1еп апд ћег ргоТе§6 СћгубоћегЈппа гетатед рто-

пегб оГ Тће ашгетепТшпед дЈдпНагу оГ Ет1г'5. Сеог^е брћгапТгеб Тпед \уИћ а11

ћ15 пП§ћТ То 5еТ Тћет Ггее, 50 ТћаТ т берТетћег 1454 ће ПгбТ сате То Адпапорк

апс1 Тћеп 10 Тће То\уп оГ Атоб.44 Не ћас! То \уаИ Гог Мећтес! II 1ће Сопциегог Ш

геТигп Ггот 1ће егмгопб оГ боГт \ућеге ће Гоипс! ћ1тбе1Г а! 1ћаТ шпе.45 1п Тће аи-

Штп оГ Тће бате уеаг ће тапа§ед ш гапвот ћ15 \уЈГе Не1еп апс! ћег аТТепдапТ

Сћгу5оћег§Јпа апс! аГгег а 1о( оГ 1гоић1е апс! еГГогТ ће <1ераг1ес1 \\Шћ Тћет Гог

РаТгаб т Рећгиагу 1455.46 II Го11о\Уб Ггот Тћ1б ТћаТ Не1еп брћгапТгеб апс!

Сћгубоћегшпа брепТ агоипс! а уеаг апс! а ћа1Г т ТигкЈбћ сарТтТу.

Тћезе Т\уо бсапТ рјесев оГ тГогтаТшп аћоит Сћгувоћегшпа аге еуегутћт§

(ћа( 15 кгш\уп аћои1 ТМб шг1. То риТ 11 т а пиТбћеП, ППб \^аб еићег а уоип§

\уотап ог а {Нг1 \ућо брепТ ћег уоип§ уеагб ш Тће ћоте оГ брћгапТгеб апс! \ућо

ћаррепес! То ће т СопбТапТтор1е мТћ Тћет \ућеп И Ге11 тШ Тће ћапдб оГ

Мећтес! II Тће Согциегог. Тћеп 5ће \уа5 сотреПес! То ехрепепсе Тће ћагс! 1оТ оГ

ап ОтШтап сарПуе, ћиТ пеуегТће1ебб Пуед То бее ћег ПћегаТшп апс! сопТшиед То

Нуе \\чТћ ћег ргоТесШгб апд ћепеГасТогб, Пш Нте ш РаТгаб, а То\уп оп Тће

Ре1оропе51ап бћогеб оГ Тће СоппТћ ћау.47 1п огдег То асћјеуе а ћеТТег ипдегбТапд-

т§ оГ Тће аТтозрћеге аТ брћгапТгеб ћоте т \ућшћ Сћгубоћег§та Пуед, П 1б пе-

себбагу То дга\у аТТепТшп То опе ГасТ. 111 ГогТипе — Тће дгеатеб! роббЉ1е Гог рагеШб

— ћеГеИ Оеог§е брћгапТхеб апд ћ1б \у1Ге Не1еп: Тћеу битуед а11 оГ ТћеП Пуе

сћНдгеп. ТћеН Тћгее 50П5 д1ед ш ТћеН шГапсу, А1ехшб (I) Пуед Гог Тћ1гТу дауб,

Апдгошкоб оп1у еј§ћт, апд А1ехшб (II) д1ед аТ тће а§е оГ 51х.48 То таке Тће ГатПу

1га§еду оГ Тће ВухапТше д1§тТагу апд ћ!б \у1Ге еуеп \^огбе, тће геташлп§ Т\уо оГ

Тћејг п\е сћПдгеп теТ \У1Тћ а Тга§1с епд. Тће с1дебТ боп, Тће аГгеаду тепТ1опед

Јоћп брћгапТгеб, поТ ћауш§ геасћед Тће а§е оГ ПГТееп, \уаб ехесиТед ћу Мећтед

II Тће Сошшегог 1п Оесетћег 1453 Гог а11е§ед1у ргерапп§ Тће аббаббшатшп оГ

Тће биПап. Оеог§е брћгапТгеб поТеб до\уп ТћаТ Тће ипћа1апсед ет1г бТгап§1ед Тће

ипГоПипаТе ћоу \ујтћ Шб о\уп ћапдб.49 Тће \упТег'б оп1у даи^ћТег, Тћатаг, бис-

ситћед То Тће р1а§ие ш Тће би1Тап'б 5ага1 1П бертетћег 1455 \ућеп бће Тигпед

ГоигТееп.50 ТћегеГоге Тће ћегеауед ГаТћег, аб 1Г §1У1п§ уепТ То ћј$ ипГаТћотаћ1е

§пеГ Гог ћ1б 1обТ сћПдгеп, дебрегаТе1у сг1ед ои! ш ћ!5 \уг1Т1П§, ат тотепТб асцш-

44 бггапга, Сгопаса, 144.

45 Р. Вакт^ег, Мећтео! <1ег Егођегег ипс5 беЈпе 2еЈ1. ^екепзгиппег етег 2еЈ1еп\уепс1е,

Мипсћеп 1953, 112 зц.

46 бГгапга, Сгопаса, 144.

47 Оп Ра1га5 сГ. К. АпсЈгеж, СабИев оПћс Могеа, Ргтсе1оп 1953, 1 16-129; Н. ЗагаМШеп-

АеХоум, А ргоро8 с)е 1а уШе с1е Ра1га5 аих 13е-15е 5Јес1е5, КЕВ 38 (1980) 219-232; ОРВ, III,

1597-1598 (7". Е. Сге&огу).

48 Р1Л> 11 (1991) N05 27273-27275.

49 N0. 27279.

5° Р1.Р 4 (1980) N0. 7027. СГ. Л. КасИс, бггаћ и рогпој УЈгапПјј 1 180-1453, 1, Веоега<1 2000,

89-90.
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пп§ 1гаИб оГ а ГатПу 8а§а: „А1аб Гог те, ћег \уге1сћесЈ Гатег" апа „II муоиШ ћауе

ћееп Гте Гог те по1 1о ћауе ћееп ћогп ог 1о ћауе репзћеа ш сћПаТшосЈ".51

Радивој Радић

ЧЕТИРИ ПРОСОПОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ

О ОБИЧНИМ ЉУДИМА ИЗ ПОЗНОВИЗАНТИЈСКЕ ИСТОРИЈЕ

(Историографски оглед)

Према подацима које утврђује историјска демографија, од настанка чо-

века до 1970. године на планети Земљи живело је око седамдесет осам мили-

јарди људи. У тој чињеници се на особен начин испољава древна мудрост ко-

ја казује како људи умиру да би човечанство живело. Крајње сажета и скоро

сведена на аксиом, ова противречна мисао у исто време изражава и један од

најопштијих закона. У њој се тајанствено и донекле парадоксално преплићу

основне речи — човечанство, људи, живот и смрт. Понекад јасан а каткад за-

магљен траг људског постојања таложи се у сећању поколења, похрањује се

у колективном памћењу читавих народа, чува у материјалним остацима и ре-

чима, јер на крају и после свега једино оне остају.

На својеврстан начин, с друге стране, повест човечанства се претвара у

историју подухвата великих и значајних појединаца. Они су непосредно уче-

ствовали у пресудним збивањима и у границама својих моћи усмеравали

историјске токове. Судбине великих људи, ако тако означимо личности које

су стварале историју, махом су добро познате јер је о њима написано пуно

књига, студија или расправа. Ова оцена углавном важи за све народе и све

епохе. Као да се повесница одувек грубо поигравала са такозваним обичним

и малим људима намењујући им коб брзог и потпуног заборава. Или, у бо-

љем случају, они су каткад бивали сведени на непознату јединку у бројкама

које обавештавају о учесницима битака или жртвама неке катастрофе, зе-

мљотреса, куге или пожара, на пример. Када се пише о прошлости, утисак је,

готово да нема места за ову категорију људи коју обухвата језгровита и про-

ницљива синтагма „ћутећа већина". Истини за вољу, о њима је сачувано вео-

ма мало података, а у највећем броју случајева заправо није остало ништа.

Због тога су и животне судбине већине обичних људи, појединаца који нису

имали утицаја на сложене историјске процесе, заувек остале прекривене не-

прозирном тамом.

Овај мали прилог не стреми да учини немогуће и исправи речену исто-

ријску неправду која је на особен начин нанета највећем делу човечанства.

Био би то, јасно је само по себи, узалудан посао. Пре свега, овај прилог је за-

51 ЗГгапга, Сгопаса, 4, 146.
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мишљен као скроман покушај да се од заборава отргну четири личности из

касновизантијске историје, четири особе којима је заједничко управо то да

су у односу на широке повесне токове били сасвим безначајни. Они су били

од важности једино за своје породице и најближу околину. Сасвим је разу-

мљиво да нису сачувани подаци о њиховим родитељима, да им се не знају ни

датуми рођења и смрти и да су подаци о њима крајље фрагментарни и оскуд-

ни. Отуда и белешке о њима неизбежно носе печат непотпуности и понегде

остају у равни обазривог домишљања.

У овом прилогу као узорке обичних људи изабрали смо два мушкарца и

две жене. Хронолошки посматрано, најпре је била реч о Драгану, житељу

једног села у близини града Просека на Вардару, који је живео у првој поло-

вини XIII века. Он је доживео несрећу да у једној пастирској игри стрелом

нехотице усмрти осмогодишњег сина и због тога доспе пред суд Охридске

архиепископије. Да би искупио почињени грех, архиепископ Димитрије Хо-

матијан је Драгана подвргао одређеним казнама. Четири године је требало да

буде одлучен од светог причешћа; прве две године да стоји пред црквом за

време службе и да тражи од оних који улазе у цркву да се моле за њега; треће

године да стоји са покајницима слушачима, а четврте да се заједно моли са

верницима, само да буде одлучен од причести.

Да у одређеним историјским ситуацијама и обични људи могу да досег-

ну подвиге и славу античких хероја, веома убедљив пример је извесни Ланза-

рет који је живео у XIV столећу. Он је био присталица узурпатора и каснијег

цара Јована Кантакузина и у јуну 1344. године је спасао живот своме госпо-

дару. Када је у бици која се заметнула Кантакузин остао без коња и када му

је запретила опасност да буде заробљен од стране обласног господара Мом-

чила, Ланзарет је будућем василевсу уступио свога коња и помогао му да га

узјаши. Јуначни узурпаторов пратилац је био тешко повређен — имао је

осамнаест рана — али је преживео само срећним стицајем околности. Непри-

јатељски војници су веровали да је мртав и тако су га оставили на бојишту.

Јуначки подвизи нису морали бити искључива привилегија мушкараца.

Занимљив запис на једном рукопису, који је недавно први пут објављен, ка-

зује о храбрости извесне жене. Она се звала Макурено — што је свакако име

негрчког порекла — била је удата и имала је децу, а живела је у малоазијској

области Карији, управо насупрот острва Хиоса. У запису који носи 6849. го-

дину од стварања света (= 1340/1341) приповеда се да је лично устала против

два гусарска брода и својом ратничком вештином, одапињући стреле, отера-

ла их далеко од обале.

И, напослетку, четврта белешка се односи на Хрисовергину која је жи-

вела у XV столећу. Она је била сиротица која је одрастала у породици визан-

тијског угледника и писца Георгија Сфранциса. Приликом османлијског за-

поседања Цариграда, у мају 1453, она је заједно са Сфранцисовом супругом

Јеленом, њеном заштитницом и доброчинитељком, допала турског ропства.

У заточеништву су провеле око годину и по дана док их Георгије Сфранцис

није откупио и после много мука и напора одвео у Патрас.
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АЛЕКСАНДАР В. ПОПОВИЋ

ТИТУЛАТУРА ОХРИДСКОГ АРХИЕПИСКОПА

У ПИСМИМА ДИМИТРИЈА ХОМАТИЈАНА

Димитрије Хоматијан, архиепископ охридски, у својим писмима понекад ко-

ристи титулу „архиепископ Јустинијане Приме и целе Бугарске", а понекад само

„архиепископ целе Бугарске". Овај рад покушава да утврди када се и зашто Хома-

тијан позива на Архиепископију Јустинијане Приме као претечу Охридске архие-

пископије на чијем се челу налазио.

Збирка писама охридског архиепископа Димитрија Хоматијана, или Хо-

матена, с почетка XIII века, обухвата око две стотине писама правне садржи-

не, односно пресуде, правне савете и одговоре на најразличитија правна пи-

тања која су угледном црквеном великодостојнику и једном од најчувенијих

правника тога доба постављале разне личности.1 Међу онима који су се обра-

ћали охридском архиепископу срећемо припаднике свих друштвених слоје-

ва: сељаке, трговце, војнике, свештенике, црквене великодостојнике, аристо-

крате, па и владаре суседних земаља. Као што је листа адресата шаролика,

још су шароликији проблеми које је Хоматијан решавао: крађе, убиства, пре-

љубе, склапања и разводи бракова, корупција, па све до питања везаних за

литургију и црквене обреде.

О самом Димитрију Хоматијану зна се веома мало, па је и литература о

њему више него скромна. Рођен је средином XII века у, како се претпоста-

вља, Хомати у Ликији, месту по којем је и добио име Хоматијан или Хома-

тен. Изгледа да је добар део свог живота провео у Цариграду, одакле је 1204.

године пред крсташима пребегао у Охрид. Ту је постао хартофилакс, то јест

секретар охридског архиепископа Јована Каматира, да би највероватније

1217. године и сам постао архиепископ. На овом наглом успону у црквеној

хијерархији имао је да захвали епирском деспоту Теодору Дуки Анђелу (око

1215 — 1230), који је у пролеће 1216. године заузео Охрид, Прилеп, и крајеве

1 Многи текстови у збирци Хоматијанових писама не могу се сматрати писмима у правом

смислу речи. Према томе, тачан број епистола зависи од субјективне оцене читаоца шта ће сма-

трати писмом, а шта не. У очекивању новог Принцинговог издања Хоматијанових писама, ко-

ристили смо следеће издање: Апа1ес1а $асга е1 с1а551са 5ркЈ1е§ш 5о1е5теп51 рага(а, еа\ Ј. В. Саг-

(ИпаИз РИга, Јип5 есс1с51а$1Ј<л Огаесогит 5е1ес(а рагаНротепа, Рап5П5-К.отае 1891.
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на истоку, све до Пелагоније. Већ следеће године епирски владар је поставио

Хоматијана на место на коме се до тада налазио Јован Каматир. Десетак го-

дина касније Хоматијан је узвратио свом патрону Теодору Дуки, крунисавши

га 1225. или 1227. године у Солуну за цара.2 То је довело до схизме између

Епирске и Никејске цркве и до отвореног сукоба између Хоматијана и патри-

јарха Германа II. Претпоставља се да је Хоматијан умро око 1236. године.3

У једином сачуваном рукопису писма су распоређена на основу темати-

ке коју обрађују.4 Хронолошки, она се могу поделити на две групе: на писма

састављена до 1217. године, дакле у време када је Хоматијан био хартофи-

лакс, то јест секретар архиепископа Јована Каматира, и на она писана после

тог датума, када се нашао на трону охридских архиепископа.

У уводном делу многих писама, било да су у питању она која је Хомати-

јан сачинио као хартофилакс, било она која је писао као архиепископ, наводи

се титула охридског архиепископа. Он се спомиње или као непосредни са-

стављач и пошиљалац писма, или као доносилац пресуде. Охридски архие-

пископ се појављује под два различита назива: 1) као архиепископ целе Бу-

гарске, 2) као архиепископ Прве Јустинијане и целе Бугарске.

У овом кратком раду ћемо покушати да размотримо откуда ова разлика

у титулатури, односно у којим случајевима и зашто Димитрије Хоматијан

додаје уз титулу „архиепископ целе Бугарске" и „архиепископ Прве

Јустинијане".

Најстарија позната идентификација Охридске архиепископије са Првом

Јустинијаном јавља се у белешци Михаила, епископа деволског, на маргини

два рукописа Хронике Јована Скилице (Сос1ех УтЈоћопепбЈб НЈб1опае §гаесае

1,ХХ1У и 5сопа1епб1б §гасеиб Т III 9). Михаило напомиње да је цар Василије

II (976-1025) потврдио аутокефалну Бугарску архиепископију која је иден-

тична са епископијом Јустинијана Прима.5 Белешка је вероватно унета око

1118. године.6 Заснована је на XI Јустинијановој новели из 535. године којом

2 О датацији Теодоровог крунисања постоји више опречних мишљења. Види Нићифор

Григора, превод и коментар С. Ћирковић и Б. Ферјанчић, Византијски извори за историју наро-

да Југославије VI, Београд 1986, 154, нап. 2.

3 И. Снегаров, Историл на Охридската архиепископил, том 1, второ фототипно издание,

Софил 1995, 207-210; N. В. ТотаЈаки, ЕиААофос, Ви^стгушу цеА.етшу ка! кегцеусоу, Атина

1961, 437-442; К. Ј. МасгИез, Сћотагепоз Оетеиго«, Тће ОхГого" Ок(тпагу оГВугаШшт, уо1. I,

еа. ћу А. Р. КаМап е1 а1., Уогк — ОхГогЈ 1991, 426; Н. С. Веск, Клгсће ипа Тћео1ое18сће 1л-

(егашг јт ђугагтшЈсћеп Кејсћ, 2. АиПаее, Мипсћеп 1977, 708-710; С. Рппгтц, Сћота(споб Ре-

те(по$, 1,ех1коп (1е5 МЦ(е1а1(ег8 II, б(иИ8аг(-\Уе1таг 1999, 1874-1875. У наведеним делима чи-

талац може наћи списак старије, не нарочито богате, литературе о Хоматијану.

4 То је Соаех МопасепзЈБ дгаесиз 92.

5 СГ. С. Рпп2Јп%, Еп(8(ећип8 ипс! Кегер1Јоп аег Ји$гјшапа — Ргјта Тћеопе \т Мј((е1а1(ег,

Вугап(1пођи1@апса V (1978) 269-287. Поменуту нотицу је први публиковао В. РгокИ, 2иза(ге 1П

Јег НапабсћпЛ аез Јоћаппез 5куП(ге8 (Соа. У1па. НЈ5(. Сгаес. ЕХХ1У), Мипсћеп 1906, 35, № 57,

48-49. Види и н>ен српски превод у: Јован Скилица, превод и коментар Ј. Ферлуга, Византиј-

ски извори за историју народа Југославије III, Београд 1966, 136.

6 Тако сматрају Ргтгш%, Еп&1ећиш>. 272, и Р. Љубинковић, Традиција Приме Јустинијане

у титулатури охридских архиепископа, Старинар XVII (1965) 1967, 62. И. Снегаров,

Охридската патрилршии, Софил 1919, 30, п, 1, датира ову белешку у XIII век.
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је успостављена архиепископија Јустинијана Прима. Ова Јустинијанова за-

конска одредба није нашла своје место у доцнијим Василикама цара Лава VI

(886-912). Ипак, у њих је унета СХХХ1 новела у којој се спомиње архиепи-

скоп Јустинијане Приме. У закључку цариградског сабора 1157. године

охридски архиепископ Јован Комнин потписао се као „еХеср &ео\) арХ1егс1-

околос;, а' Чоистушутјс, ка\ тсаатк; ВоиХуаршс;".7

У највећем броју писама у којима Хоматијан даје правне савете и доно-

си пресуде, уз назив охридског архиепископа не појављује се никаква титу-

ла. Ту Хоматијан за себе најчешће користи израз „наша смерност" (т) де-

тршттц; тнасоу).8 То важи, дакле, за документа настала у време када је већ био

на владичанском трону, односно за писма сачињена после 1217. године.

Титулу „архиепископ целе Бугарске" — архтетиокотсос; тсааттс; ВогЛуарг-

ас, Хоматијан користи у писмима само када као хартофилакс пише у име тада-

шњег архиепископа Јована Каматира.9 Понекад му придодаје и епитет „њего-

ва владичанска величајност" — ђ бесткткт) цеуаХ-ешттк;.10 Евентуално, када

пише као архиепископ, ову титулу себи приписује само кад цитира писма која

су му упућена, односно када преноси дословно туђе речи. То показује да је ме-

ђу потчињеном му паством било уобичајено да му се тако обраћа.11 При томе

порекло и друштвени положај адресата, па ни евентуалан пријатељски однос

између Хоматијана и примаоца писма не играју никакву улогу.

Најређи су, а за нас најзанимљивији, случајеви када се Хоматијан у писми-

ма позива на традицију Прве Јустинијане, односно када охридског архиеписко-

па назива арх1хтиоколос; тту; тсрсоттк; Чоцаттаут)«; ка1 тсаотк; Во\)А.уар1а<;.

У писму насловљеном са О незаконитим и забрањеним браковима, Хо-

матијан одговара српском владару Стефану Првовенчаном на питање да ли

Црква одобрава његов будући брак са Маријом Комнином, ћерком покојног

Михаила Комнина.12 Писмо започиње следећим речима:

„Преблагородном великом жупану све Србије и Дукље, у Господу љу-

бљеном нашем чеду, кир Стефану Немањи (Тф тсауе\)уеуеотатср деуаХхр 2ои-

тсауср тсаатк; ХеррЧас; ка1 ДшкХешс;, еу К\)р1ср ауатстусф тјцлу текуср, к\)рф

Хтесрауср тф ^еедаут)) Димитрије, милошћу Божијом архиепископ Прве Ју-

стинијане и целе Бугарске (еАеср веогј схрх1етс1около<; ттјс; тсрсотт|<; '1отјот1У1-

аутј^ ка1 пасцс, Вог)Хуар1а<;), жели радост од Бога, мир и напредак у свему, и

шаље поздрав у Светом Духу."13

Писмо под бројем ЦСХУИ у Питриној збирци упућено је српском епи-

скопу, свакако Сави Немањићу. Писано је срдачним, пријатељским тоном, и

7 Рппг1п%, Еп15(ећип§, 273; V. 2Шаг$к1, Рпта Јизптапа јт ТЈ1е1 <1е5 ђи1цаг15сћеп Егг-

ћЈхсћоГв уоп Асћгјаа, ВугапИпЈбсће 2еЈ15сћг1а 30 (1929-30) 484-489.

8 Нпр. Ер. XII, XVII, XX, и друга.

« Нпр. Ер. XIX, XXXIII, ХЦ ЦШ и друга.

"> Нпр. Ер. XIX.

" Нпр. Ер. ЦСХ1, 1.ХХХ, ^ХХХ1 и друга.

"2 Ер. X, со11. 49-52.

" Ер. X, со1. 49.
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у њему Хоматијан даје савете црквено-правне природе. На самом почетку

писма истакнуто је да га шаље Дгшђтршс,, кХш ©еогј архгЕлгаколос, хтјс;

лршттгс, Чоиаттаутјс, ка1 лаатгс, ВогЛуаргас,.14

Друго писмо св. Сави одише сасвим другачијим тоном. Наиме, 1219.

или 1220. године Сава Немањић је од стране патријарха Манојла I Саранти-

на, који је тада столовао у Никеји, постављен за архиепископа, добивши уз

то и аутокефалност за своју цркву. Овим чином је била озбиљно угрожена

Хоматијанова јурисдикција. На чин Савиног хиротонисања за архиепископа

он је реаговао овим жучним протестним писмом одаслатим маја 1220. годи-

не.15 Премда се тон писма битно разликује од оног претходно наведеног, ти-

тулатура којом оно започиње потпуно је истоветна. Епистолу, како читамо

већ у првим редовима, шаље Дпцт|тр10с, еХесо 0ео\3 архгелшколос, ттјс,

лрФттгс, Чогхтуихутјс, ка1 лаатгс, ВогЛуаршс,.16 Свакако да је у једном ова-

квом писму, боље рећи посланици, Хоматијан сматрао за потребно и корисно

да истакне древност и углед свог положаја, везујући Охридску архиеписко-

пију за архиепископију Јустинијана Прима.

Додељивање аутокефалности Српској цркви подстакло је преписку из-

међу Хоматијана и патријарха Германа II, Сарантиновог наследника. У пи-

сму које је забележено под бројем СХП у Питриној збирци, охридски архие-

пископ се уз поштовање обраћа Герману као „пресветом господару и духов-

ном господину и оцу своме" (Тф лауауиотатф бЕалоттг каг луеицатлкф ко-

р1ср цог) ка\ латрг), да би у наставку истакао свој положај „архиепископа Пр-

ве Јустинијане и целе Бугарске".17

У одговору на ово писмо Герман, свакако намерно, Хоматијана осло-

вљава напросто са „МакаркотатЕ архгелшколе лаатгс, ВогЖуаршс,", без

икаквог спомена Јустинијане Приме.18

У следећој епистоли, обраћајући се васељенском патријарху уз пуно по-

штовање са со 9еш ка1 1ера кЕфаХлг,19 Димитрије Хоматијан показује да му

је традиција по којој је његова архиепископија настављач Архиепископије

Јустинијана Прима коју је Јустинијан основао добро позната. Ово је једино

место у његовим писмима где је он сматрао за потребно да то истакне. Наи-

ме, Хоматијан наводи да се архиепископски трон Бугарске по Јустинијано-

вом законодавству налази на трећем месту, иза оног у Риму и Цариграду, те

за своју архиепископију каже: цетос тогЈтоу Е\)9г)с, тогЈ арх1елшкол1ког)

Зрбуог) тђс, ВогДуаршс, цЕцУЕтаг 5у ка1 '1ог)ат1У1аут|у буоца^Ег, б« те

^кеХ9еу тб уеуо? еТАке...20

м Ер. ^ХХУИ, со1. 329.

>5 Ер. 1.ХХХУ1.

'« Ер. 1АХХУ1, со1. 381

» Ер. СХН, со1. 481.

18 Ер. СХШ, со1. 483.

'» Ер. СХ1У, со1. 487.

20 Ер. СХ1У, со1. 494.
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У писму упућеном извесном јеромонаху Харитону (!ероцоуахср к\)рф

Хар!тат), са којим је, судећи бар по речима којима га ословљава, био у бли-

ском односу, поново назива себе Длцтјтршс, еХега ©еођ арХ1ел!околос, ттјс,

лрапт|с, '1о\)от1ушутј5 ка1 лаотц; ВотЛуар!ас,.21 О овоме адресату не знамо

ништа. Хоматијан му се обраћа као „у Господу нашем најдражем чеду".22 Са-

мо писмо се не тиче црквеног оца Харитона, већ његовог духовног сина

„преблагородног кир Андроника Комнина",23 коме прети опасност да запад-

не у блудњу и грех тиме што намерава да се ожени по трећи пут.

Још два писма упућена личностима о којима нам данас ништа није по-

знато садрже пуну титулу охридског архиепископа, то јест помен Прве Ју-

стинијане. Прво од њих је упућено извесном бележнику Симеону (тф еу Ко-

р!ср ауаллтф лцгу текуср тф уотар1ш Хоцешу),24 а тиче се проблема детета

које је умрло некрштено. Не знамо чиме је ова личност подстакла Хоматија-

на да у писму употреби назив „архиепископа Јустинијане Приме".

Друго писмо представља изузетак у односу на сва остала садржана у

збирци. То је једино писмо у коме је Хоматијан као хартофилакс назвао свог

владику Јована Каматира „архиепископом Прве Јустинијане и целе Бугарске".

Писмо је упућено Теодору Демниту из теме Ахелој (еу тф Зецап АхеА.ахш

тас, огкткзегс, лоштјцеуос,, Оеоборос, б Децу!тт|с,),25 особи која није позната из

других извора. Из самог писма, у коме је, иначе, реч о убиству, не може се на-

слутити да је поменути Демнит заузимао некакав истакнут положај.

* * *

Ишчитавањем збирке правничких писама охридског архиепископа Ди-

митрија Хоматијана може се закључити следеће:

Када шаље писма својој пастви, односно свима онима који су му се

обратили у доба после ступања на трон охридских архиепископа, он себи не

придаје никакву титулу. Међутим, када пише као хартофилакс, Јована Кама-

тира редовно назива „архиепископом целе Бугарске".

Титула „архиепископ Прве Јустинијане" јавља се у веома малом броју

случајева. По правилу, њу Хоматијан користи када се обраћа страним влада-

рима или црквеним великодостојницима. Она се појављује у једном писму

упућеном српском владару Стефану Првовенчаном, у два писма упућена Са-

ви Немањићу, као и у преписци са цариградским патријархом Германом II.

На њу наилазимо и у три писма о чијим примаоцима, нажалост, не знамо ни-

шта подробније. Нема сумње да је традиција Охридске архиепископије као

настављача Архиепископије Јустинијана Прима била жива у Хоматијаново

доба. Међутим, он на њој у својим писмима није инсистирао. Само када је из

21 Ер. XXVIII, со1. 123.

И 1ђј<1.

» 1Ш.

2* Ер. СХ1.

25 Ер. СХУШ, со1. 503.
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практичних, политичких разлога желео да истакне примат и достојанство

свог положаја, што се, очигледно, веома ретко дешавало, он је себе називао

архтеллакожх; тту; тсрсоттц; Чоиаттауту;.

А1екзапа"аг V. РорохИ

ТНЕ Т1ТТ.Е5 ОР ТНЕ АКСНВ15НОР ОР ОНКГО

Ш ТНЕ 1,ЕТТЕК5 ОР ОЕМЕТК105 СНОМАТ1АШ5

Тће соПесНоп оПеиегз оГ те АгсћМзћор оГ Оћпд Оете1поз СћотаНапоз,

ог Сћотатепоз, датлп§ Ггот те ће§1пшп§ оГ Тће 131ћ сепшгу, сотрпзез агоипс!

1\уо ћипдгед 1еиегз оГ 1е§а1 соптепТ. — уегдктз, 1е§а1 адукез апд апб\уегб то уап-

оиб циебНопз ћеапп}» оп 1е§а1 таиегб розед ћу дЈГГегепт регбОпаННеб 1о 1ће ге-

ритед сћигсћ д^штагу апа опе оГ те тобт Гатоиб јипзтз оГ тћат еросћ.

Тће ттгодис1огу зесНопз оГ тапу 1еиегб таке тептлоп оГ тће тШе оГ 1ће

Агсћћтбћор оГ Оћпд. Не 13 геГеггеа то еНћег аз 1ће аитог апа зепдег оГ тезе 1ет-

тегз, ог аб 1ће епастог оГ а уегдкт. Тће Агсћћтбћор оГ Оћпд 13 аез1(та1еа ћу гшо

дИТегепт тккб: 1) 1ће АгсћћЈзћор оГ 1ће ептлге Ви1§апа апа 2) аз 1ће АгсћћЈзћор

оГ ЈибНшапа Рпта апа (ће епслге Ви1§апа.

Тће о1дезт кпо\уп ЈдептлПсатшп оГ Тће АгсМизћорпс оГ Оћпд млтћ ЈизНшапа

Рпта арреагб т а по1е таде ћу Мкћае1, В1зћор оГ Оеуо1оз, оп те тагшп оГ т\уо

тапизспртз оГ СНгопШез ћу Јоћп бкуПТгез (Содех УтдоћопепзЈз Шзтопае

§гаесае ЕХХ1У апд 5сопа1епз1б §гаесиз Т III 9). М1сћае1 тептлопз тат. те Ет-

регог ВазП II (976-1025) сопглгтед те аишсерћа1из Ви1с*апап АгсћМзћорпс,

1депНса1 то 1ће ћЈбћорпс оГ ЈибНшапа Рпта. Тће поте \^аб ргоћаћ1у сотробед

агоипд 1 1 18. II 18 ћабед оп Јибтлтап'б XI "поуеГ Ггот 535, ћу \ућкћ тће АгсћћЈзћ-

орпс оГ ЈизНшапа Рпта \уаз езтаћНзћед. 1п тће сопскшоп оГ те соипсП оГ Соп-

зтаптторк оГ 1157, те АгсћМзћор оГ Оћпд Јоћп Котпепоз бгу1ед ћ1тбе1Г аб

"еА.еср 9еоо арХ1ел1аколо<;, а' Чоиаттауту;, ка1 жхотј<; ВоиЛ.уар1а<;".

Уегу Ни1е 1б кпо\уп аћои1 Оете1поб СћотаНапоз, зо тћат тће ћтНо<Јгарћу

аћоит ћ1т 18 гатег теаг§е. Не \уаз ћогп т те пидд1е оГ те 12,ћ септигу, т, Н 18

зиррозед, Сћотата ш 1лкја, 1ће р1асе аГтег \ућкћ ће \уаз патед Сћотаглапоз ог

Сћота1епоз. Не зеетз 1о ћауе зреп1 сопз1дегаћ1е рагг оГћ1з НГе Јп СопзТапТто-

р1е, шћегеГгот 1П 1 204 ће Пед ћеГоге 1ће сгизадегз 1о ОћгЈд. Тћеге ће ћесате а

сћаНорћПах, 1ћа1 18, а зесгетагу 1о 1ће Агсћћјзћор оГ Оћпд Јоћп Ката1егоз, 1о

ћауе ћесоте АгсћћЈзћор тоб1 ргоћаћ1у т 1217. Рог 1ћјз зиддеп пзе т Тће есс1е-

б1абНс ћ1егагсћу ће о\упз §гаНшде То 1ће ОезроТ оГ Ерпоз Тћеодогоз Боиказ

Аш>е1оз (1215-1230), \^ћо ш тће зрпп§ оГ 1216 сопциегед Оћгјд, РгПер, апд 1ће

ге§10пз ш 1ће еазг, а11 1ће \уау то Ре1а§оша. 1п 1ће Го11о\у1п§ уеаг тће гикг оГ

Ерјгоб арроЈШед Сћотапапоб то 1ће робНшп ргеУ1оиз1у ће1д ћу Јоћп Кататегоз.
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Аћои1 1еп уеагб 1а1ег Сћотаиапоз геШгпед Гауоиг 1о ћ1б раггоп Тћеодогоб

Ооикаб, ћаУ1п§ сгошпед ћјт етрегог т Тћебба1отк1 ш 1225 ог 1227. ТМб

ћгои§ћ1 аћоиг а бсћјбт ћеМееп 1ће сћигсћеб оГ Ер1гоб апс1 №саеа апс! ап ореп

дјбри1е ће!\уееп Сћотапапоб апс! Ше Рагпагсћ Оегтапоб II. II 18 бирробед Ша1

СћотаНапоб дјед агоипд 1236.

1п Ше 5о1е ех1ап1 тапибспрс, 1еКегб аге аггап§ед оп Ше ћа515 оГ Ше 1ор1с Шеу

деа1 \упћ (Содех Мопасегшб §гаесиз 92). Сћгопо1о§1са11у, Шеу сап ће дмдед

т1о глуо §гоирб: Шобе сотробед ћу 1217, Ше репод \ућеп СћотаНапоб \уаз а

сћаПорћИах, ог а бесгетагу, 1о те АгсћћЈбћор Јоћп КатаНгоб, апд Шове шпНеп

аПег Ша1 да1е, \ућеп ће \уаб бШт§ оп Ше Шгопе оГ Ше Агсћћјбћорб оГ Оћпд.

Оп Ше ћа51б оГ Ше геадт§ оГ Ше соИесиоп оГ 1е§а1 1еНегб оГ Оете1поб

Сћота11апоб, Ше Го11о\ут§ сопсшбтп сап ће дга\уп: \ућеп бепдт§ 1е11егб 1о ћјб

соп§ге§аиоп, Ша1 1б, 1о Шобе \ућо аддгеббед Мт аЛег ће ћад ћесоте Ше Агсћ-

ћјбћор оГ Оћпд, ће доеб по1 ибе апу гШе ш геГетп§ 1о ћЈтбеН*. Но\уеуег, \ућеп

\\гШп§ т Ше сарасиу аб сћаНорћПах, ће ге§и1аг1у геГегб 1о Јоћп КатаНгоб аб

"Ше Агсћћ'бћор оГ Ше егШге Ви1§апа" (архгепшколос, каацс, Вог)Хуар1ас,).

Тће 1Ше "Агсћћ1бћор оГ ЈибПшапа Рпта" 1б епсоигИегед т Ге\у тб1апсеб.

Аб а ги1е, СћотаНапоб ибеб И шћеп аддгеббт§ Гоге1§п бОУеге'§П5 ог сћигсћ д'§-

шгапеб. И арреагб ш а 1ег.хег аддгеббед Ш Ше бегћјап ги1ег бгеГап Ше

Рггб1сго\упед, т глуо 1еПегб \УгШеп 1о бауа 1Четапрс, аб \уе11 аб т Мб сопеброп-

депсе шШ Ше Ратагсћ оГ Сопб1апхтор1е Сегтапоб II. \Уе соте асгобб 11 ш

Шгее 1еПегб аоои1 \ућобе аддгеббеб \уе роззебб по кпо\у1ед$;е. Тће 1гадШоп оГШе

АгсћМбћорпс оГ Оћпд аб а согШпиаНоп оГ Ше Агсћћ1бћорпс оГ ЈибНшапа Рпта

\уаб ипдоић1ед1у утд ш СћотаНапоб' Нте. Но\^еуег, ће д1д по1 1П5151 ироп 11

1П ћјб 1е«егб. Оп1у \^ћеп \уагШп§ 1о етрћабјге Ше рптасу апд д1§пку оГћ1б ро-

81Поп ои1 оГ ргас11са1, роННса! геабопб, \ућ1сћ, оћУ1оиб1у, ћаррепед оп гаге осса-

510Пб, ће б1у1ед ћ1тбе1Г арх1епшкотсо<; 1г\<; тсрсоттц; Тооаиугауп^ ка1 лаат|?

ВооХуарЈа?.
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БОЈАН МИЉКОВИЋ

ХИЛАНДАРСКИ ЧАСНИ КРСТ

И СТАРА МАНАСТИРСКА СТАВРОТЕКА

Манастирско предање и писани извори говоре да је хиландарски Часни крст

никејски цар Јован III Ватац поклонио првом српском архиепископу Сави, који је

затим реликвију даровао српском манастиру на Атону у другој половини 1229. го-

дине. О томе сведочи стара дрвена ставротека из XIII века у којој је Часни крст до-

нет из Мале Азије или је у н>у био смештен убрзо по приспећу у манастир.

Међу највећим хиландарским светињама у олтару католикона, испод

Часне трпезе, похрањени су делови Часног крста на коме је распет Исус Хри-

стос. Сложени су у облику крста (30 * 17 ст), опточени златом, полудрагим

камењем и бисерима и смештени у сребрни ковчежић новије израде (друга

половина прошлог столећа). Као једна од најпоштованијих хришћанских ре-

ликвија, Часни крст из Хиландара се помиње у описима манастира и Свете

Горе од XVI до XX столећа. Док неки укратко бележе само његово постојање

у манастиру,1 други пружају детаљнија обавештења која расветљавају исто-

ријат ове драгоцене реликвије у српском манастиру на Атону.

У Повести о чудотворним хиландарским иконама, која је поклоњена

руском цару Ивану Грозном 1558/9. године, говори се о димензијама Часног

крста, о његовим чудотворним дејствима, као и о богослужбеној употреби —

освећењу воде.2 По Василију Григоровичу Барском, крст је велики, на краје-

1 Сказанје о Свлтои Аоонскои Горт> игумена русскаго Пантелеимонова монастирн

1оакима и инмхђ свнтогорскихт, старцевт., Памитники древнеи писћменности 30 (С.-Петербурп.

1882) 15 — спис настао по жељи московског митрополита Макарија 1561. године; путопис Џо-

на Ковела, који је на Атону био у пролеће 1677, Р. IV. На$1иск, Тће ПгзЈ епј;Н5ћ ЈтауеПеЛ ассоип1

оГА1ћо5, Тће Аппиа! оГ1ће Вп1Ј5ћ 5сћоо1 а1 А1ћеп5 17 (1лпаоп 1910/11) 113; Ј. Комнинос, Про-

акиут|Шр10У хођ Ауш-о "Ороис, тоО Авсоуос,, Кареја 1984, 60 — проскинитар Јована Комнина,

потоњег митрополита Дристре, настао 1701. са посветом угровлашком митрополиту Теодосију;

Михаил, ми&рополит, Света Гора Атонска, Нови Сад 1886, 34; Сава Хиландарац, Света Гора,

Београд 1898 (репринт Пожаревац 1989), 164. Користимо прилику да се захвалимо колеги

Александру Фотићу који нам је љубазно указао на писане изворе XVI и XVII века у којима се

говори о хиландарском Часном крсту.

2 А. А. Турилов, Расскази о чудотворнв!х иконах монаствф^ Хиландар в русскои записи

XVI века, Чудотворнал икона в Византии и древнеи Руси, Москва 1996, 523, 529.
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вима обложен позлаћеним сребром, а забележено је и предање по коме је ре-

ликвија дар ктитора.3 Барски је последњи међу путописцима који је хилан-

дарски Часни крст видео у једном комаду 1744. године. Убрзо потом брат-

ство је одлучило да од њега начини два мања крста. Тако се већ у кратком

опису манастира из 1814. Кирила Михајловића јављају два крста,4 док Дими-

трије Аврамовић средином века, највероватније грешком, пише о три, од ко-

јих је један дар светог Саве, а други поклон грчког цара Андроника.5 Архи-

мандрит Порфирије (Успенски) први пут борави на Светој Гори 1846. годи-

не. У књизи објављеној тридесет година касније пише о два Животворна кр-

ста обложена позлаћеним сребром која се чувају у два посебна дрвена ковче-

жића и први бележи предање по коме је Часни крст, заједно са раскошно

украшеним изборним јеванђељем бр. 105,6 светом Сави даровао никејски

владар Јован III Ватац.7 Кратка историја Хиландара анонимног аутора,

штампана у Санкт-Петербургу 1862, доноси сажету историју реликвије Ча-

сног крста, а о његовим деловима у Хиландару каже да су поклон Јована III

Ватаца. Ту се такође бележи да је овај дар пратила и хрисовуља истог влада-

ра, која је изгорела у пожару 1722, и пише о добијању нове исправе од васе-

љенског патријарха и Синода Цариградске цркве 1768. године којом се по-

тврђивала веродостојност реликвије и санкционисала њена подела. Ту је и

текст овереног превода овог документа на рускословенски од 1. марта 1860. 8

Овом историјом користили су се Нићифор Дучић, Порфирије Успенски и Са-

ва Хиландарац пишући касније о хиландарском Часном крсту.9 У својој оп-

ширнијој историји манастира која је читаво столеће чекала на објављивање,

од 1 898, Сава Хиландарац пише о нарочитом сребрном ковчежићу у коме се

реликвија и данас чува, с тим што су се тада у њему налазила два крста, од ко-

јих је већи био 37 ст, а мањи 30 ст дуг. Наглашено је да већи комад никад ни-

3 Второе посвшенје Свлтои Ааонскои Горм ВасилБл Григоровича — Барскаго (у даљем

тексту: Второе посЂшеше), изд. Н. П. БарсуковЂ, С.-Петербургт. 1887, 239.

4 К. Миаплович, Краткое описаше свлтбм и преславнмл лаврм царскјл Хиландара во

Св^тои горЂ Аоонскои соуцпи, Будим 1814 (репринт — Нови Сад 1998), 20 — ту се најпре гово-

ри о два велика, сребром обложена и позлаћена крста, а потом наводе димензије старог, непо-

дељеног крста као код Барског. Већ јс утврђено да се Михајловић у доброј мери користио дс-

лом старијег руског путописца, в. Д. Медаковић, Стара виђења Хиландара, Летопис МС 416/6

(1975) 807, те се ово место може објаснити некритичким преузимањем из Барског.

5 О пореклу трећег крста се не говори, в. Д. АврамовићЂ, Описаше древностш србски у

Светои (Атонскои) Гори, Београд 1847, 14; исти, Света Гора са стране вере, художества и по-

вестнице, Београд 1848, 38.

6 О стилским паралелама и датовању овог рукописа, сГ. Р. I. Уосо1орои1о5, А ргоро$ о"е

Геуап^бНаце N0 105 Ле СћПап4аг (зборник радова са научног скупа поводом 800 година Хилан-

дара — у штампи).

7 Первое путешествје вб АоонскЈе монастмри и скитм Архимандрита, нмнб Епископа,

Порфирјл Успенскаго вб 1846 году, II, 1, К1евг 1877, 5, 12.

8 Краткал исторја Славлно-Сербскои Хиландарскои Лаврм на Св. Гор^ Ааонскои,

С.-ПетербургБ 1862, 24, 45-61.

9 Н. Дучић, Старине хиландарске, Гласник СУД 56 (1884) 19, 56; П. Успенскип, Исторј«

Ааона, III, 2, рсд. П. А. Снрку, Санктпетербурп. 1892, 86, 87; Сава Хиландарац, Историја и

опис манастира Хиландара, Београд 1894, 24-25, 42.
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је изношен из манастира, док мањи јесте и то најчешће ради освећења воде.10

Герасим Смирнакис у свом делу о Светој Гори из 1903. такође зна за два Ча-

сна крста у Хиландару, као и то да је реликвију Јован III Ватац поклонио Сави

Немањићу, а овај српском светогорском манастиру.11 Позивајући се на преда-

ње забележено код Успенског, и у новијој литератури је без детаљнијих обја-

шњења хиландарска светиња довођена у везу са никејским владарем. Тако

стоји у основном делу о реликвији Часног крста Анатола Фролова,12 али и у

радовима других истраживача у којима се овај проблем само узгред дотиче.13

Једини сачувани документ о Часном крсту у хиландарском архиву јесте

поменута исправа васељенског патријарха Самуила I из 1768. 14 У уводном

делу акта уопштено се говори о потреби да се документи, временом оштеће-

ни или потпуно уништени, замене новим како би се њихова сведочанства са-

чувала, нарочито ако се тичу хришћанских светиња. Потом се говори о пе-

чатном писму сабора светогорских отаца које су Хиландарци поднели на

увид патријарху и Синоду, а којим се потврђује постојање делова Часног кр-

ста у Хиландару. За реликвију се каже да је поклон цара Јована III Ватаца, а

манастир је поседовао и хрисовуљу овог владара са подацима о величини и

тежини Часног крста, која је изгорела у пожару 1722. Затим се каже како је

братство, из предострожности, од старог крста тежине 79 драмија и 20 кока

дало да се направе два мања, од којих је један тежак 43 драмије, а други 36

драмија и 20 кока.15 На крају се потврђује акт атонског сабора, као и аутен-

тичност подељене реликвије, са датумом 1. јул 1768. и потписима патријарха

и десет чланова Синода.

Неопходна је извесна резерва у вези са подацима које пружа ова испра-

ва. Неки би могли бити и предмет сумње. Најпре, у питању је неуобичајено

велики комад Часног крста. Тежина неподељеног крста је, сравњено са дана-

шњим мерама, износила око четвртине килограма. Збуњује и доста дуг вре-

менски период између нестанка хрисовуље Јована III Ватаца у пожару 1722.

године и издавања патријаршијске грамоте, скоро пола века. Ово тим пре

што се на Атону у XVIII веку, и то у његовој првој половини, јавља неколико

лажних комада Часног крста изузетне величине пропраћених „повељама"

древних византијских царева. Познат је случај ксиропотамских крстова и

фалсификованих повеља Теодосија II и Романа I Лакапина16 или „чудесан"

10 Сава Хиландарац, Историја манастира Хиландара, Београд 1997, 30, 109.

11 Г. Смирнакис, Тб Тчушу "Орос,, Кареја 1988, 69, 487. ': . .

12 А. Рго1оум, 1^а гећ^ие <1е 1а УгаЈе Сгојх (даље: Рго1ом>, 1-а геНцие), Рапз 1961, п° 509, 416.

13 М. Живојиновић, Света Гора у доба Латинског царства, ЗРВИ 17 (1976) 90; Б. Ферјан-

чић, Хиландар и Византија, Манастир Хиландар, Београд 1998, 53.

14 Повеља је издата у Ас(ез с!е СћПапс1аг, I — Ас(ев есесз, 6с1. А. РеШ, ВВ 17 (191 1) — ре-

принт Амстердам 1975, п° 171, 366-368. Повеља је била међу експонатима из Хиландара на ве-

ликој изложби „Ризнице Свете Горе" у Солуну 1997, сГ. втктаиро! -сои Ау1о\) "Ороис;, Солун

19972, 538-539.

15 Старе мере за тежину брац10У (3,190 е) и кбккоу (0,185 в), °Г. Е. 5сНПбасћ, ВугапМ-

шбсће МептЛо^е, Мипсћеп 1970, 228-231.

16 51. В1поп, \л% опЈшез 1е§епс1а1ге5 е( Пш(ои« с1е Хегоро(агпои е( <1е 8ат(-Раи1 <1е ГА(ћо$,

[дтуаш 1942, 6-45; А. Рго\о\и, 1,а геН^ие, п°» 1091 е( 1093, 643-645.
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проналазак дела „часног крста" у зиду олтарске апсиде цркве Светог Васили-

ја на мору.17 Манастири су на оваква кривотворења били приморавани еко-

номским разлозима. Вишевековна османска власт допринела је њиховом оси-

ромашењу, а поседовање драгоцене реликвије посредно је обезбеђивало нека-

кав извор прихода. Ипак, изгледа да се то није десило у хиландарском случају.

Индикативан је начин тражења потврде о веродостојности светиње. Иза захте-

ва Хиландараца стаје најпре целокупан светогорски сабор, а потом и највиша

инстанца, Васељенска патријаршија. Врло је вероватно да се братство одлучи-

ло на овакав корак управо због појаве лажних часних крстова на Светој Гори у

првој половини XVIII столећа, а да би отклонило сумњу што је могла настати

услед губитка оригиналне царске хрисовуље којом је до 1722. потврђивана

аутентичност манастирске реликвије. Постоје и други разлози због којих

треба поклонити поверење подацима из акта патријарха Самуила I.

Да је у Хиландару заиста постојала хрисовуља Јована III Ватаца сведочи

и познати попис грчких аката на српскословенском језику са самог краја XIII

века.18 Садржина хрисовуље није наведена, али је мало вероватно да је у пи-

тању општа потврдна повеља издата манастиру по царевом уласку у Солун

децембра 1246, како су то мислили издавачи пописа.19 С обзиром на то да не

постоји ниједан документ овог никејског владара издат неком светогорском

манастиру, тешко је поверовати да би Јован III Ватац потврђивао поседе,

права и слободе српског манастира а да то исто не учини и грчким манасти-

рима, међу којима има и старијих и угледнијих од Хиландара. Ако је верова-

ти исправи патријарха Самуила, садржај ове хрисовуље се тицао величине и

тежине хиландарског Часног крста, што је са извесном резервом и прихваће-

но у науци.20

Царске хрисовуље којима се потврђује даривање реликвије крста нису

непознате византијској дипломатици. Поменућемо само хрисовуљу Нићифо-

ра Фоке од маја 964, којом цар свом пријатељу Атанасију и његовој новоосно-

ваној Лаври на Светој Гори дарује део Часног крста, делове моштију светог Ва-

силија Великог и светог Александра и потврђује раније стечене поседе и приви-

легије.21 Хрисовуља је очувана у два преписа и садржи, поред осталог, димензи-

17 Грчки монах Партеније је највероватније пронашао део крста од обичног дрвета који се,

по обичају живом до данас, полаже у темељ апсиде на почетку градње цркве. Разделивши га,

продао је његове делове као скупоцену светињу светогорским манастирима — Второе посБшеше,

249; Рго1оу/, \л геНцие, п° 1 1 12, 650. О полагању крста у темељ апсиде у Византији и средњове-

ковној Србији в. О. М. Кандић, Утемељење цркава у средњем вску, Зограф 9 (1978) 12-14.

18 Постоје два издања са коментарима: А. V. 5о1оујеу, 11п ШУСПШге с!е с!оситеп1$ ћугап1ш$

Ае СћПапдаг, Аппа1е$ де \'т&пш Копдакоу 10 (Ргаћа 1938) 31-47; Ф. Баришић, Први попис

грчких аката на старосрпском с краја XIII века у Хиландару, ХЗ 7 (1989) 27-57.

19 5о1оујеу, ор. С1(., 33; Баришић, нав. дело, 30.

20 П. И. Жаворонков, Дополнени* к третБему тому «Регест» Ф. Дзлћгера периода Никеи-

скои империи, ВВ 41 (1980) № 17, 188; Ас1е$ де СћПапдаг, I. Ое$ опеше$ а 1319, едд. М. 1\\ој1-

почИ — V. Кгауап — СН. Оггоз, Рап$ 1998, 14, 33; М. Живојиновић, Историја Хиландара (даље:

Живојиновић, Историја Хиландара), I, Београд 1998, 107.

21 Ас1е$ с!е 1,ауга I. Ое$ опј>те$ а 1204, едд. Р. 1лтег1е — А. ОиШои — N. Зуогопох — О.

Рарасћгутамћои, Рап$ 1970, п° 5, 103-105.
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је и опис Часног крста: крст је двострук, са уздужним краком дужим од једног

педа и већим попречним краком који је краћи од педа, само часно дрво је шири-

не палца.22 Крст се и данас чува у Великој лаври, смештен у новију, скупоцену

ставротеку од позлаћеног сребра, која је украшена полудрагим камењем и пло-

чицама са представама светитеља изведеним у емаљу. Сама ставротека припи-

сује се цару Михаилу VII (1071-1078) из породице Дука.23

О пореклу хиландарског Часног крста јасно говори још један извор,

овог пута наративан. Пишући о Савином поласку из Мале Азије на повратку

са његовог првог пута у Свету земљу, Теодосије у свом Житију светог Саве на

првом месту међу даровима добијеним од Јована III Ватаца наводи Часни

крст.24 О њему се не пише у множини и уопштено, као о моштима светих, све-

штеним одеждама и црквеним сасудима које је Сава куповао и добијао на

овом путовању,25 те се с разлогом да претпоставити да је у питању одређен

предмет, као што нема сумње да су царска писма оверена златним печатом

грчког цара Алексија26 у ствари хрисовуља из јуна 1 198. и златопечатни сиги-

лион из јуна 1 1 99. Алексија III Анђела. Склон уопштавању према правилима

жанра у коме ствара, Теодосије зна да буде и врло конкретан у одређеним слу-

чајевима. То се нарочито да очекивати када је реч о стварима од изузетног

значаја за Хиландар, као што су оснивачке повеље или драгоцена реликвија.

О даљој судбини ове светиње постоје различита мишљења међу истражи-

вачима. Мара Харисијадис је сматрала да је реч о студеничком Часном крсту27

који је данас у окову из 1627/8.28 О пореклу студеничке реликвије ипак говори

други извор. Читава дванаеста глава Живота светог Симеона од Стефана Пр-

вовенчаног посвећена је слању Немањиног пекторалног крста од часног дрве-

та по игуману Методију из Хиландара великом жупану Стефану у Рашку, до-

чеку реликвије и њеном смештању „у цркву своју (зс. Стефана Првовенчаног)

... на спремљено му место".29 Не може се са сигурношћу утврдити шта је вла-

дар-писац подразумевао под „својом црквом",30 мада је највероватније у пита-

22 ГШет, 105.33-34.

23 РгоЊу/, 1л гећцие, п°» 147 е( 233, 241, 278-279; Шет, 1.ез геИциаЈгев Ле 1а Уга1е Сгсах

(даље: Рго1оу/, 1,е5 геИциаЈге«), Рат 1965, 27, 58, 72, 125-126, 137, 191, 226; А. Сгакаг, 1л ргесј-

еи$е сгсмх де 1а 1,ауга баш1-А1ћапа5е аи МоШ-Ато5, Саћјегз агсћео1о§1цие8 19 (Рапз 1969)

99-125, «8. 15-17.

24 Теодосије Хиландарац, Живот светога Саве (даље: Теодосије, Сава), изд. Ђ. Даничић,

приредио Ћ. Трифуновић, Београд 1973, 171.21-22; овај Теодосијев податак није незапажен у

литератури, уп. Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Минхен 1962, 111; Б.

Ферјанчић, Србија и византијски свет у првој половини XIII века (1204-1261), ЗРВИ 27-28

(1989) 137; Теодосије, Житија, изд. Д. Богдановић, Београд 1988, 355.

25 Теодосије, Сава, 170, 171.

26 Исто, 47.17-18; 52.22-23.

27 М. Харисијадис, Српски владари и архиепископи средњег века у Цариграду и Никеји,

Зборник Народног музеја 8 (Београд 1975) 476.

28 М. Шакота, Студеничка ризница, Београд 1988, 111-112, 151.

29 Стефан Првовенчани, Сабрани списи, изд. Љ. Јухас-Георгиевска, Београд 1988, 82-84.

30 Неприхватљиво је мишљење да је реч о Жичи, јер њена изградња у ово време, пре Си-

меонове смрти, још није започета — Шакота, нав. дело, 111. Треба напоменути да се Часни

крст из прве жичке повеље исписане на северном зиду у пролазу под кулом у Жичи не може



292 Бојан Миљковић

њу Студеница, над којом је као Немањин син и наследник на престолу стекао

ктиторска права и о чијем се довршењу и осликавању старао. У прилог оваквој

идентификацији иде и чињеница што студенички крст по димензијама заиста

одговара једном напрсном крсту. Мирјана Ћоровић-Љубинковић31 је сматрала

да је код Теодосија реч о „Савином крсту" из сакристије катедрале у Пијен-

ци. Реч је о крсту-ставротеци који садржи делић Часног крста и који се везу-

је за првог српског архиепископа.32

Ипак, Теодосије, чије дело настаје најмање неколико деценија после Са-

вине смрти, најпре је могао знати за Часни крст који се чувао у Хиландару,

тим пре што овај податак он уноси мимо Доментијанових казивања. Њему је

као хиландарском монаху несумњиво било познато порекло једне од најве-

ћих хришћанских светиња која се чувала у манастиру. Оваквом закључивању

иде у прилог и даљи ток Савиног житија. Сава је бродом који му је ставио на

располагање и опремио Јован III Ватац допловио до Свете Горе, ту је, по До-

ментијану, који детаљније описује ове догађаје, пристао у Ивирону, потом

посетио Кареју и Ватопед, и најзад отпочинуо од путног напора у Хиланда-

ру.33 По свему судећи, том приликом је свој манастир даровао часним дрве-

том крста и, највероватније, хрисовуљом никејског владара којом се потвр-

ђује његова аутентичност.34 Да све драгоцености прибављене на овом ходо-

чашћу Сава није морао са собом понети у Србију говори и пример с краја ње-

говог другог пута по Истоку, када је један део богослужбених предмета, по

животописцу Теодосију, оставио на поклон Трновској патријаршији.35

У депоу хиландарске ризнице чува се стара ставротека димензија 63 *

34 ст. У њој се некада налазио Часни крст са два попречна крака.36 Макси-

малне могуће димензије првобитног крста могу се сазнати на основу удубље-

ног лежишта у коме је био смештен: вертикални крак није могао бити дужи

од 54,5 ст,37 дужи попречни од 30 ст, краћи попречни од 20 ст, а највећа

идентификовати са оним код Теодосија, јер је Сава предузео прво путовање у Свету земљу по-

сле смрти свог брата, издавача обе жичке повеље. Текстови двеју жичких повеља исписани су

на слоју малтера из XIV века (1309-1316), в. Д. Синдик, Једна или две жичке повеље?, Историј-

ски часопис 14-15 (1965) 309-315.

31 М. Ћоровић-Љубинковић, Свети Сава и примењена уметност у Србији XII и XIII века,

Свети Сава, Београд 1977, 294-296.

32 В. КаЈојкоујс, 1*е$ аг18 ттеигз с!и XIII« 51ес1е еп бегсле, ЈЈагг ћугаптт аи ХШе 5Јес1е, Вео-

јгга<Ј 1967, 135-136; В. Ј. Ђурић, „Престо светога Саве", Споменица у част новоизабраних чла-

нова САНУ, Београд 1972, 97.

. 33 Доментијан, Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, изд. Р. Маринковић, Бео-

град 1988, 181-183.

34 Постоји и мишљење да је поседовање реликвије крста Јован III Ватац потврдио Хилан-

дарцима накнадно, после освајања Солуна у децембру 1246 — Живојиновић, Историја Хиланда-

ра, 107.

35 Теодосије, Сава, 200-201.

36 Барски, који је последњи видео неподељено часно дрво крста у Хиландару, пише: ст>

дв%ма попречними прекладм — Второе посћшеше, 239.

37 Податке о дужини првобитног крста доносе Повест о чудотворним хиландарским ико-

нама из 1558/9, где се наводи дужина од 2,5 педа или једног лакта — в. нап. 2, и Барски, где она
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ширина часног дрвета је могла бити 4 ст.38 У подножју крста налазе се пра-

воугаона удубљења 10,5 * 9,5 ст, од којих је једно затворено накнадно умет-

нутом дрвеном плочицом са орнаментом. Ставротеци недостаје поклопац, а

сликани украс који се састоји од представа светих Константина и Јелене и

арханђела Михаила и Гаврила у попрсју јако је оштећен. Недавно је изврше-

на конзервација.

У досадашњој литератури овој ставротеци само је узгред посвећена па-

жња у оквиру ширих студија. Први је о њој писао Војислав Ј. Ђурић у моно-

графији о Хиландару из 1978. Ту се каже да је ставротека припадала Нема-

њиној и Савиној цркви, да је „најплеменитији рад" сликара „који је познавао

сопоћанске облике", датује се у осму или девету деценију XIII века и репро-

дукује се попрсје арханђела Михаила.39 Познији истраживачи хиландарских

старина ово дело шире датују у другу половину XIII века и нешто су уздржа-

нији у похвалама сликарском умећу мајстора који је украсио ставротеку.

Сретен Петковић је у два маха писао о овом делу.40 Описујући га, он истиче

наглашену употребу зелених сенки и хладних тонова у моделацији инкарна-

та. У новијем раду о хиландарским иконама, Петковић доноси илустрацију

попрсја арханђела Гаврила. Бранислав Тодић претпоставља да је ставротека

цариградског порекла и најближе јој паралеле, по свежини поступка и љуп-

кости фигура некласичног изгледа, налази у малој мозаичној икони Христа

Емануила из Државно-историјског музеја у Москви.41

Стара хиландарска ставротека има уобичајен сликани украс за ову врсту

реликвијара. Свети Константин и Јелена су представљени у целој фигури.

Између себе држе двоструки крст, који је насликан подељен на две уздужне

половине уз оба лика, због лежишта Часног крста у средини ставротеке. Ли-

кови првог хришћанског владара и његове мајке насликани су на окерној по-

задини, уоквиреној бордуром оранж боје. Поред глава видљиви су остаци

натписа, који су, као и сами ликови, веома оштећени. Константиново лице је

потпуно уништено, видљиви су само круна, делови дивитисиона, лорос укр-

штен на грудима и руке. У Јеленином случају сачувани су лева половина лица,

лева шака подигнута у висину груди, завршетак лороса и крајње оскудни де-

лови одеће. Нешто су боље очувани ликови арханђела изнад краћег попречног

крака лежишта крста. Попрсја арханђела смештена су у готово квадратне

оквире, које чини тамна бордура украшена таласастом белом линијом комби-

нованом са (скупинама од) по три беле тачке. Арханђели су представљени са

сферама и скиптрима у рукама. Арханђео Михаило — О АРХ(АГГЕЛОЕ)

износи „више од два педа" — Второе пос^шеше, нав. место. Сравњено са данашњим мерама за

дужину, то износи око пола метра, в. М. Влајинац, Речник наших старих мера, IV, Београд

1974, 704-707.

38 Код Барског је ширине прста, око 2 ст — Второе посћшенје, нав. место.

39 Д. Богдановић — В. Ј. Ђурић —Д. Медаковић, Хиландар, Београд 1978, 64 (В. Ј. Ђурић).

40 С. Петковић, Хиландар, Београд 1989, 41; исти, Иконе манастира Хиландара, Мана-

стир Хиландар 1997, 21-22.

41 Б. Тодић, Сликарство XIII века, Манастир Хиландар, Београд 1998, 220.
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М1Х(АНЛ) — насликан је у сивозеленој доњој хаљини са пурпурним огрта-

чем, док је Гаврило — О АРХ(АГГЕЛОЕ) [Г]АВР(1)НЛ — у тамноплавом

огртачу са белим светлосним одсјајима. Трагови позлате видљиви су на ним-

бовима и крилима арханђела. Лежиште крста и удубљења у његовом под-

ножју уоквирена су широком црном бордуром са танком белом линијом по

ободу, а преостале слободне површине обојене су светлоплаво.

Сликарски поступак одаје вештог мајстора који негује брз потез ствара-

јући ликове изразите свежине. Оваквом утиску доприноси и уметникова па-

лета у којој преовлађују боје хладнијег интензитета. У моделовању инкарна-

та сликар се користи тонским градацијама сивозелене боје на осенченим де-

ловима лица, прозирним руменилом на образима и кратким намазима беле

боје на најосветљенијим деловима. Усне, линију носа и контуре у најдубљој

сенци испод браде и на врату истиче црвеном бојом. Сликар се суочио са из-

весним тешкоћама приликом смештања арханђелских попрсја у већ исцртане

четвртасте оквире, јер се, судећи по облику крила арханђела, очигледно ко-

ристио предлошком у облику медаљона. Због тога, десно крило арханђела

Михаила и лево Гаврилово крило својим рубом прелазе ивице бордуре и ре-

мете правилан ток декоративне таласасте линије.

Идентичан избор и распоред ликова налазимо на ставротекама које се

датују у период од XI до XIII века, попут оне од стеатита из Сиракузе,42 сре-

дишњег дела триптиха-ставротеке који се данас чува у Р1егроп1 Мог§ап 1л-

ћгагу у Њујорку43 или ставротека из Ермитажа,44 Лувра,45 Урбина46 и Бре-

ше.47 Сви набројени реликвијари, сем сицилијанског примера, израђени су

од легура племенитих метала, сребра и злата, и украшени емаљом или реље-

фом у техници искуцавања. Иако далеко ређе, византијској уметности су по-

знате и мање скупоцене ставротеке израђене од дрвета и осликане, попут хи-

ландарске. Неке од њих израђене су од племенитих врста дрвета. У Житију

светог Панкратија, епископа Таормине на Сицилији (УШ-1Х в.), помиње се

ставротека од кедровине, док је у катедрали у Вићенци похрањен реликвијар

од абоноса, поклон латинског цара Роберта Куртенеа (1221-1228).48 Од осли-

каних дрвених ставротека поменућемо примерак који се чува у Ватиканском

музеју и највероватније представља рад из XIII столећа,49 и познату ставроте-

ку кардинала Висариона која се датује око средине XV века и налази се у Ака-

42 Рго1ок, 1.е5 геПциаЈгез, П{». 57; /. Ка1аугегои-Махетег, ВугапНпе 1соп5 т 5(еаН(е, ШЈеп

1985, п° 46. 138-139.

43 Рго1оу/, ор. сЈ1., П{». 1 1, 12; К. №ене1, ОЈе ђугапПгшсће ЕтаПкипз!, КескНп°,ћаи&еп 1967,

155-159.

44 А. В. Банк, Византииские серебринв1е изделин Х1-ХП вв. в собрании Зрмитажа, ВВ 14

(1958) 234-245.

45 Рго1ок, ор. сИ., П°;. 56; Вугапсе. 1^аг1 ђугапНп Јапз 1е$ соИесНоп« риђНциез ггапса15е&,

Рат 1992, п° 249, 335-337.

46 Рго1оч/, ор. сН., П^. 52; Банк, нав. дело, 237.

47 Рго1оч>, ор. сА., П{>. 53.

48 Рго\ок, 1-а геНцие, п° 84, 214; п° 534, 431.

49 Љнјст, п° 667, 487; Иет, \л% геНфиигез, 50.
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демији у Венецији.50 У највећем броју случајева код ставротека овог типа, по-

клопац, који хиландарској ставротеци недостаје, украшен је представом Рас-

пећа. У правоугаона удубљења у подножју крста најчешће су били смештени

делови моштију светих или друге реликвије везане за Христово страдање, за

шта постоје бројни примери међу ставротекама израђеним у Византији.51

Оштећени сликани украс хиландарске ставротеке не пружа довољно по-

датака за сигурно датовање. Без правих је паралела међу малобројним сачу-

ваним и прецизно датованим делима XIII века украшеним истом техником —

темпером на дрвету. Поредећи је са живописом, В. Ј. Ђурић је приметио

сличности са сопоћанским сликарством (1263-1268).52 Данас се не може у

потпуности реконструисати еволуција најнапреднијих стилских токова ви-

зантијског сликарства XIII столећа, која је резултирала појавом монументал-

них сопоћанских облика. Формирање више државних центара и латинска

окупација Цариграда и Солуна после 1204. не дозвољавају да се са сигурно-

шћу одреде ни средишта настајања нових схватања у сликарству XIII века,

поготово што су кључна остварења овог периода сачувана на периферији не-

када јединственог културног простора Царства, у Србији и Бугарској. По

транспарентним светлозеленим сенкама и благо наглашеном волумену лико-

ва ослобођених познокомнинског декоративног линеаризма, сликар Ставро-

теке јесте део ових токова, а с обзиром на то да се нови стил у свом зрелом

облику јавља већ са сликарством Милешеве (1222-1228),53 настанак хилан-

дарског дела треба најшире одредити у другу и трећу четвртину XIII столе-

ћа. На овакво датовање упућивао би још један детаљ. Реч је о облику Кон-

стантинове круне. Владарски венац овог типа византијски василевси су

преузели од римских царева из позне антике и, уз незнатне измене, носили

до времена Јована II Комнина (1 1 18-1 143), када је, судећи према очуваном

ликовном материјалу,54 почело формирање круне куполног типа, познатог

као камелавкион у последњим вековима Царства. Одежда светог цара Кон-

стантина није увек доследно пратила развој инсигнија византијских влада-

ра, али већ у црквама са краја XII века, Курбинову55 и испосници Светог

Неофита на Кипру,56 први хришћански владар носи круну новог типа. Нај-

50 Иет, \л геПцие, п° 872, 563-565; Шет, 1*е& геНцишгез, Пј». 49.

51 Мет, 1,а геНцие, п°" 332, 358, 381, 464,3, 534 е1с. Најсличнији хиландарском је пример

ставротеке која се данас чува у Лувру, в. нап. 45.

32 Д. Богдановић — В. Ј. Ђурић — Д. Медаковић, Хиландар, Београд 1978, 64.

33 В. Ј. Ђурић, Српска династија и Византија на фрескама у манастиру Милешеви, Зограф

22 (1992) 12-25.

54 Први пут овај тип круне носе цар Јован Комнин и његов најстарији син Алексије на

мозаику са јужне галерије цариградске Свете Софије, из 1 1 1 8. и 1 122, сГ. С. Мап%о, Тће Мова-

1С5 оГ81. 5орћш а! 1$(апђи1, ^а5ћтј;1оп 1962, р1. 17, 18; такође, и у рукопису насталом око 1 125.

године из ватиканске збирке (Уа1. 1Јгћ. Сг. 2), сГ. /. 5ра1пагаШ, Согрив оГ Оа(е<1 Шшшпа1еа'

Сгеек Мапи5спр»5, 1-П, ^еЈаеп 1981, п° 135, Ш. 252.

55 С. СгогЈапоу — I. НаЛегтапп М{$%ц1сп, Кштппоуо, бкорје 1992, р1. 25.

36 С. Мап%о — Е. Ј. IV. Нанктх, Тће НегтНаее оГ81. 1Меорћу105 апа 115 \Уа11 РатНпев, ООР

20 (1966) 121-206, Г^. 35.
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сличније Константиновој круни са хиландарске ставротеке јесу оне са

представа царева Константина IX Мономаха,57 Михаила VII Дуке58 и Алек-

сија I Комнина,59 али и старозаветних царева Давида и Соломона,60 које су

настајале током друге половине XI и почетком XII века. Појава круне старог,

отвореног типа у XIII столећу представља анахронизам и вероватнија је у

његовој првој половини, а код сликара коме нису била страна савремена

стилска струјања указује на коришћење старијег предлошка.

Писани извори осветљавају порекло и историјат Часног крста у Хиланда-

ру и потврђују истинитост манастирског предања по коме је драгоцена рели-

квија дар Јована III Ватаца првом српском архиепископу. О његовом постоја-

њу у манастиру у XIII веку сведочи стара дрвена ставротека у којој је некада

био смештен. Може се претпоставити да је Часни крст у овој ставротеци донет

из Мале Азије. У том случају {епгппик ап1е циет за њен настанак била би дру-

га половина 1229, када се, судећи према подацима које пружају његови био-

графи, архиепископ Сава I вратио са свог првог пута у Свету земљу, преко

Мале Азије, Свете Горе и Солуна.61 Поред Часног крста могла је садржати, у

правоугаоним удубљењима, делове моштију светитеља које се такође помињу

међу Ватацевим поклонима Сави. Недостатак компаративног ликовног мате-

ријала отежава извођење сигурнијих закључака у погледу хронологије.62 Није

57 Мозаик са јужне галерије Свете Софије у Цариграду (1042-1055), сГ. Мап%о, Тће Мо$а-

1сз оГ 81. борћла, р1. 14; минијатура (Го1. Зг) у рукопису ($шап. Сг. 364) манастира Свете Катари-

не на Синају из 1042, сГ. 5раћ1агаЊ, ор. С11., п° 53, Ш. 97.

58 Минијатуре на Го1. 2 у Словима Јована Златоустог из париске Националне библиотеке,

1074-1078 (СоЈвНп 79), сГ. Ннает, п° 94, Ш. 173, 174; рукопис манастира Пантократора на Све-

тој Гори бр. 234 (461. 254г), сГ. Иет, Тће Роппи! ш ВугаШте П1шпта1е4 Мапизспр(з, Хллдхљ

1976, Ш. 174.

59 Илуминације на Го1. 2 рукописа у Ватиканској библиотеци у Риму, око 1110 (Уа1. Сг.

666), ннает, Ш. 79, 80.

60 Мозаици у Неа Мони на Хиосу (1042-1055) и Дафни (око 1080), С Моипкх, Тће Мо$а-

1С8 оГ№а Мош оп Ншз, Ашепз 1985, р1. 53; В. Н. Лазарев, Историл византиискои живописи,

Москва 1986, табл. 151, 275.

61 У науци је прихваћено Станојевићево мишљење да је Сава пошао први пут у Палести-

ну по закључен>у мировног споразума између Фридриха II и египатског султана Ал-Камила 18.

II 1229, в. С. Станојевић, Св. Сава и проглас Бугарске патријаршије, Глас СКА 156 (1933) 173,

174. Сава је на повратку са овог пута посетио цара Теодора Анђела који је тада још увек био у

Солуну, што није било могуће после биткв на Клокотници, те се и Сава морао врвтити у Србију

пре пролећа 1230, уп. Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Минхен 1962,

111; Б. Ферјанчић, Србија и византијски свет у првој половини XIII века (1204-1261), ЗРВИ

27-28 (1989) 138, 139; Д. Оболенски, Шест византијских портрета, Београд 1991, 165-167. По-

стоји и мишљење да се Сава у Србију вратио већ за годишњи помен монаха Симона — Стефана

Првовенчаног 24. IX 1229, сГ. Ас1е$ <1е СћПапааг, I. Ое$ оп(>те$ а 1319, еоМ. М. ГгуојшоуИ — V.

Кгауап — Сћ. Сггоз, Рап$ 1998, 32, 1 17-122; Живојиновић, Историја Хиландара, 92, 93; такође

и иста, О боравцима светог Саве у Солуну, ИЧ 24 (1977) 70, 71.

62 У поседу Јована III Ватаца била је стара ставротека од слоноваче коју јс 1246. покло-

нио изасланику немачког цара Фридриха II, првом старешини реда Мале браће после Фрање

Асишког, фра Илији де Копи. Она је могла бити позната сликару хиландарске ставротеке. Иако

изведене различитим техникама, извесне сличности постоје, нарочито код попрсја арханђела.

Већ је показано да су арханђели са хиландарске ставротеке изведени по кружном предлошку, по
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искључено да је ставротека настала нешто касније као поруџбина хиландар-

ских монаха.63

Војап М'п)ко\1с

ТНЕ Н01Х СК055 НЊАШАК

А№ ТНЕ 01.0 МСЖА5ТЕКУ 5ТАШОТНЕКЕ

Ассогшп§ То те топабТегу ггасННоп потес! с1о\уп т те 191ћ сепТигу, Тће

Но1у Сгобб т НПапс1аг \уаз ргебеМеН ђу Јоћп III УаТаТхеб То Тће ГпбТ беНмап

Агсћђјбћор, бауа №тапЈ1С. 1Тб ТгибТ\уогТћтебб 1б тшгесНу сопГпгпес! ћу а сћаг-

1ег оГтће Еситешса1 РаТпагсћ 5атие1 1 оГ 1 Ји1у 1768, Тће ГћбТ сепбиб оГОгеек

сшситепТб т НПапНаг ш Тће 01с1 бегМап 1ап§иа§е Ггот 1299/1300, апс!

Теос1об1Је'б П/е оГ 51 бауа Ггот Тће с1озе оГ Тће 13* ог 1ће оиТбеТ оГ Тће 14љ сеп-

Тигу. Тће ехЈбТепсе оГ Тће Но1у Сгобб ш НПапНаг 1б а1б0 аТТебТеН ћу Тће оШ

\уоос1еп бтаиготћеке. Тће ратТесЈ отатешаНоп сибТотагу Гог НПб Туре оГ

геНциагу, ГеаТипп§ 5Тб СопбТаМте апс! Не1еп апс! ћшТб оГ Агсћап§е1б М1сћае1

апс! Оаћпе1, 15 1ће \уогк оГ а раттег \ућо \уаб асциатТесЈ \уПћ Тће тобТ асћ/апсес!

бТуНбНс сиггеШб т те 131ћ сепТигу. Тће Ната§ес1 бТаТе оГ Тће ратТеН НесогаТтп

оГ Тће бТаигоТћеке с1оеб поТ регпПт иб То с1аТе И \\Нтћ сеПатгу. 51 бауа тау ћауе

ргоћаћ1у ћгои§ћт т 11 Тће Но1у Сгобб Ггот Аб1а Мтог т Тће бесопс! ћа1Г оГ 1229,

ћиТ 11 1б поТ ЈтргоћаМе ТћаТ 11 \уаб сотпПбб10пес1 ћу НПашЈаг топкб аГТег Тће

геНс ћад агпуес! аТ Тће топабТегу.

пут решења на реликвијару од слоноваче. У оба случаја арханђели носе скиптре на десном раме-

ну, а поља са фигурама на примерку од слоноваче су уоквирена таласастом линијом, попут оне

исликане на бордури око ликова арханђела на хиландарској ставротеци. На основу натписа и

стилских одлика, реликвијар од слоноваче се датује у доба владавине Нићифора II Фоке

(963-969). Данас се чува у цркви Светог Фрање у Кортони, Тоскана, сГ. А. Со1<ксктШ1 — К. \УеИг-

тапп, Х)\е ћугапПшзспеп Е1Гепђешзки1ршгеп (Јез Х-ХШ. ЈаћгћипсЈеПз, II, ВегПп 1934, п° 77, р1.

XXX, п%. 23.

63 Успенскн у свом делу Первое путешествје в. нап. 7, помиње дрвену кутију у којој је

Сава донео часно дрво крста из Мале Азије. Из ње се ширило благоухање и у њој су чак били

сачувани делови платна којим је био увијен крст. За кутију се каже да ничим није била украше-

на. Ово позно забележено предање може указивати на касније датовање старе ставротеке, мада

данас у Хиландару не постоји дрвена кутија за коју би се везивало овакво предање.
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1,ЕЖ>5 МАУКОММАЛб (Ашепез)

1Ж РКАКПКСНМ ШЕОИ БЕ БЕМЕТРЈШ АРЕ1_МЕКЕ (1301)

Ш де5 ргакпка цш а е!е гедЈЈе еп 1301 раг 1е гесепзеиг ди „1ћете" де

Тће$5а1ошцие Оете1гш5 Аре1тепе, 5иг Гогдге де 1'етрегеиг Апдготс II Ра1ео1о§ие,

сопсегпе 1а геп1е П5са1е ди топа51еге о"с ^а1оред1. Ј-е ргакпкоп 5е шујве еп деих раг-

1је5, ипе ргегшеге — девсприоп е1 јтровтоп деб Гоуеих раузапз дап5 1е5 уШа§е5 де

Кгуто1а, де 5ат1-Мата5 е! де НЈеп5505. Г-а весопде рагие сопсете 1е5 сћаг§е5 со11ес-

1јуез цш §геуеп1 1е5 раувапв, ат51 ^ие 1е5 согуеез дие5 раг се5 дсгшегб. 1,е5 шдкаНопз

сћгопо1о§1^ие5: јапујег, тдјсиоп 14, соггевропдеп! а 1'аппсе 1301 роиг Гас(т(е де

Оете(гш5 Аре1тепе.

1^е рабба§е ди бећаб!е Оетеггшб Аре1тепе а Тће55а1ошцие еб( тагцие раг

Је потђгеих гесепзетеШб еГГесшеб дапб 1е геббогг с1и тете с1е Тћебба1отцие,

допг 11 а ете ип аро§гарћеиз (геб ргодисиГ1. Аи ГаИ, поиб дЈбробопб, §гасе аи зои-

С1 с!ез топабТ.егеб с1е Г Атоб с!е ргезегуег 1еигз Тгеб с1е ргорпехе, а" ипе зепе с1е

ргакНка гедЈЈЈеб зоиз огдге 1трепа1 е( зоиз 1а гебропбаћПие с!и ћаиг Гопстшп-

паЈге, 1е гесепзеиг, а без ћигеаих а Тћебба1отцие, аргеб епциеге биг р1асе еГГес-

Шее раг беб гергебеп(ап(5, е( бапб аисип дои(е, аргеб сопбиИаиоп (Јапб 1а те-

биге ди роб5№1е) с1е5 р1иб апсјепб гНгеб с1е роббебзтп/ргорпе1е. Се11е Гојб,

АреНпепе, аи тојз де јагтег де ПгшЧсНоп 14, допс де Гап 1301, 81{те, биг

огдге д' Апдгошс II Ра1ео1о§ие, ип ргакпкоп (1. 50) сопсегпап! 1а огкопотГа

(1. 3) ди топаз1еге де Уа1оред1, цш сотргепд 1а геп!е Пзсак (ро5о1ез) дие раг

деб Гоуегб раубапб дапб 1еб уШа§еб де Кгуто1а2, сНсопбСпрНоп (ка1ератк[оп)

1 5иг 1сј доситеМ5 5ои5сп15 раг Оете(гш5 Аре1тепе сГ. 1ј. МАК51МОУ1С, Тке ВугапЧпе

Рго\тсха1 ААттШгаИоп ипа"ег те Ра1ео1о%1, Ат51егдат 1988, р. 188, I.. МАУКОММАТ15, 1.а

РгопоЈа д' А1ех15 Каои1 а РгеУ15(а, Иџцехкха (13, 1999), р. 211. О. РАРАСНКУ55АКТН01Ј,

Ас1е5 Ле ХепорНоп, Агсћшез де Г А(ћо5 XV, Рап5, 1986, N05 3, 4, 5, 12. Оап5 1е5 ас(е5 де

5а1п(-Јсап Ргодготе, П у а тепиоп д'ип Арс1тепе ои Аре1те1е ци1 ауаН ргоседе а де5 1гап5ас1тп5

ауес 5аЈп1-Јеап. II поиб еб! дЈГЛсИе де ПдеШлПег аи 5ећа51с Оете1пи5 Аре1тепе таЈ5, сотте Л 5'

а§11 де 1а тетс ге^Јоп, еп §епега1, е1, ћ1еп цие 1е5 ас!е5 пе 50ЈеШ раб да!е5 е1 соттеп1е5 раг Г

едНеиг, де 1а тете регјоде ј>гоз5о тоЈо (та15 аргеб 1328), Л пе ГаидгаЈ! рав ехс1иге ци'И 5* а§Т1 д'ип

тетћге дс 5а ГатШс, сГ. I. ВЕМЗС/, 1е соЛех В <1и топа$1еге ЗаШ-Јеап-РгоЈготе, 5егге$

ХПе-ХУе 5., Рап5, 1998, N05 164, 166, 167. 5иг Аре1тспе сГ. Ргозоро&гарШзскех [^ехИсоп Аег

Ра1аш1о^епгеИ, ед. Е. Тгарр, Ујеппе, 1976-1985. N0 1 155. М. 21УОЛМОУ1С - V. ККАУАК! -

СН. С1К05, Ааеа 4е СпПапАаг, I, АгсНмез Ле ГАтоз, XX, Рап5 1998, Арр. II е! N0 21.

2 хоЈри)У хоО Кр\)цшта.
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с!е Коуекгои3 (1. 4-24), 5ат1 — Матаз4, спсопбспрНоп де Ка1атапа5 (1.

24-31), е1 Је НЈепббОб6 (1. 32-33). 1х доситеп! сотргепд епсоге 1еб сћагдез

соИеспуез, егеуеШ 1ез раубаш атб1 цие 1еб согуееб диеб раг сез дегшегз (рагоИа)

(1. 33-49). 8шуеп1 1а с1а1е е1 1а боибспрНоп о" Аре1тепе. 1^е доситеп! рог!е биг

1е уегбо 1е N0 214 Г' (агсћјуеб сЈе Уа1ореш) е1 П еб! еп ћоп е1а1 с!е сопбегуаиоп

(рарјег ера1б, епсге тапоп, рПб, (асћеб с!' ћиггпсШе). 1,'едШоп геробе биг по1ге

ггапбспрНоп Гаке биг р1асе (1981) е( бш( 1еб ге§1еб оћбегуееб с1апб 1а СоНесПоп

АгсШуеб с!е Г Атоб (Рапб).

1^е ргакпкоп д' Аре1тепе бе дмбе еп сЈеих рагНеб, ипе ргеппеге цш

соп(1еп( Г епитегапоп с!еб Гоуегб раубапб е1 1еиг сотробШоп, еп соттепсаШ

раг боп „сћеГ', а бауон 1е гебропбаћ1е У1б а У1б с1и Пбс ои, еп Г оссигепсе с!и

ћепеПшане с!е 1а геШе Пбсак, 1е топаб(еге с1е Уа1оресћ, ГепитегаНоп с1еб ћјепб

де сћацие ГатШе е1, епГт, 1а ботте Јие а (кге с1' 1тр6(. 1^е (о(а1 еб( тагцие а 1а

Гт ои, ппеих, оп( е(е ге^гоирееб 1еб боттеб с!иеб раг 1еб Гоуегб с!е пчмб уШа§еб а

ип беи1 (о(а1 (бџоИ тд о1ко6џеуоу) де 41 ћурегргеб (1. 33). Се((е ргаицие еб( ћЈеп

соппие аих аро§гарћеЈб; Сопб(ап(т Рег§атепоб е( Оеог§еб Рћапбее, раг ехетр!е,

Јапб 1еиг ргакпкоп с1е 1320, роиг 1е топаб(еге с1е Хепорћоп, оп( сопбпше ип

оГкоитепоп еп тбспуап( епбетћ1е 17 рагециеб с!и уШа§е с1е 5(оппоп, 7 с1е

Меаккои е( 4 с1е ЊепббОб7. Себ 28 раубапб е(а1еп( гедеуаћкб с!е 62/Зе ћурегргеб

дЧтрб!8.

1.а бесопс1е рагпе сопсете 1еб 1тр6(б, 1еб (ахеб е( 1еб согуееб с!иб раг Г еп-

бетћ1е с!еб Геих с1еб соттипеб раубаппеб теппоппееб с1апб Г ас1е, сћобе цш

робе р1ибЈеигб циебпопб.

1,е уП1а§е с1е Кгут6(а, ^ие поиб п' ауопб раб ри ШепиПег, еб( сотробе, б1 Г

оп ас1те1 ^ие УагоресН еб( Г итцие роббеббеиг с!е 1а (о(аН(е Јеб геуепиб ди уП-

1а§е, <1е 20 Геих, бок с!е 89 атеб егтгоп (43 ћоттеб е( 46 Геттеб, доп( ипе

Гетте „а§ее" е( с1еих ГШеб). 1с1, сотте с1апб д'аи(геб саб9, 1е гесепбеиг а рпб еп

сопбШегапоп беи1етеп( 1еб §епб рагпс1рап( а 1а ргодиспоп, ои пнеих, аи 1аћеиг

(ои ргосћеб а"у е(ге); П еб( нпроббМе, ћЈепбиг, Гаи(е а*е „ујеих" ои а" епГап(б, с1е

сопс1иге а ипе тог(аП(е б1 §епегаПбее. О' аШеигб, с1апб по(ге доситеп( боп! 81-

§па1еб сотте уеиГб (пиб сћеГб де Гоуег, ип ћотте е1 с!еих Геттеб, роигсеп1а§е,

а по1ге ау1б, 1геб гаЈбопаМе.

^еб Геих гесепбеб гергос1и1беп1, сотте 1еб аииеб с1оситеп1б ћухапИпб с!и

ћаб Моуеп А§е, 1еб тетеб б1гис1игеб ГатШа1еб, с' еб1 а шге, 1е соир1е е1 1еб еп-

Гап1б е( цие1циеГо1б ип §епс1ге ои ипе ћги, уеиГб ои сеНћа^апеб роиг 1а р1ираЛ с!е

саб. Бапб ип с!е саб, Сеог^еб 1е (аШеиг ои Палхлсј, 1е §епс1ге сР АпабОбе, циј еб(

3 котепау{к10У КореА.т^об.

4 х«Р10^ ^Ауш^ Маца!;.

5 кателау1к10У КаХацар1а<;.

6 хшргоу 'кркЈсб*;.

1 СГ. РАРАСНКУббАКТНОО, ор. с/Л, N0 13, р. 128.

8 Тош1 са1си1е раг РАРАСКУбЗАКТНОи, ор. сИ., р. 128.

» СГ. а П1ге <1'ехетр1е I*. МАУКОММАТ1б, ор. сИ., 207, А. 1-А101Ј, РеаааМ 5ос1е1у т те

1,а1е ВугапИпе ЕтрГге, Рппсе1оп 1977, р. 223 5.
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§епдге де Тћеодоге 1е §епдге с!е Јеап Макгеб, се Сеог§еб с!опс, а боиб 80п 1оИ

боп ероибе Мапе, 1еиг ГПб Јеап, за ће11е-5оеиг (уушгкабеХсрц) Аппе, воп

ћеаи-Ггеге (абууаџррод) У1аде (ВХабос,) е1 ба шесе Аге1е (1а ГШе де У1аде, цш

бапб аисип с!ои1е еб1 уеиГ). Сотте оп 5' арегсоН, 1а тоШе де ГатШеб епге-

§15(гее5, е51 Пее а Г аигге тоШе раг 1е 5ап§ ои раг 1е таг1а§е, пшб се цш 1трогге

1С1, еб1 цие сћацие Геи §агде ба 81гис1иге пшПеаНе е1 ти1Н-8епегаНоппеИе ес боп

аШагие есопопП^ие10. Ргепопб 1е саб де 1а ГатШе деб Апа1оНко1 (1. 15-17 е1 1.

21-22). Еп 1301, Аре1тепе гесепба деих Геих а Кгуто1а, 1е ргепПег ауаги а ба

1е1е Мапа, уеиуе де Мкће1 Апат.оПкоб е1 1е бесопд, Јеап АпагоПкоб. Мапа Апа-

1оПке ауаП ипе ГШе тапее а Јеап Ка1атапапоб, деих ГШеб, уеиуеб е11еб аибб1 е4

деих реШб епГапЧб, аббех §гапдб 1ои1еГо15 роиг ци' Пб бо1еп1 гесепзеб. Јеап, 1ш,

ујуаП ауес боп ероибе Еидосје ет. беб деих ГПб сеНћагаНеб. М1сће1 е1 Јеап Апа1о-

Пко1 есшепс, бапб аисип доШе, 1еб ГПб д'ип раубап опјпгшге де Г Абје Мтеиге

цш бегаН 1Пб1а11е еп Маседоте уегб 1еб аппееб 801хап1е ои 801хап1е д1х ди ХШе

б1ес1е. 1Јпе Го1б тапеб, 1еб ГПб Гопдегепс 1еигб Гоуегб е1 аббитегет 1еб јтрбхб цш

1еб §геуа1еп1. Мапа АпагоНке §агда боиб боп 1оП Г ^осоуацррос, Ка1атапапоб,

1оШ еп ге51ап1 1е сћеГ ди Геи, ет. беб деих Ш1еб уеиуеб.

Ј^а ГатШе Јез АпагоНкоЈ

Соир1е опј>те1 „Апа(оШсо5"

(Мјсће! Апа(оНко5) + Мапа* Јеап Апа(оћко5* + Еидокја

Мапа + ОДтеглш Ка1аталапо5 (1М) + Ка1е (г<1) + 1гепе ТћеоЈоге №ко1ао5

Сош(ап(ш Мапа

• = СћеГ(1игоуегеп 1301.

( ) = ОесеЈе.

Оапб ип аигге саб, поиб гепсопсгопб ип Геи цш, ггеб ргоћаћ1етеп1 ауаП

доппе пајббапсе а ип бесопд, доп1 1а У1е Гш аббег соиПе. Тћеодоге КгутоНапоб

дП Тегусћотепоб, 1е ^епдге де Хепоб, е1 боп ероибе Мапе, ауа1еп1 ип Шб Јеап,

деих ГШеб, 1гепе ес Ка1е, ипе ћги уеиуе, №к1а, цш ауаН, а боп 1оиг, ип ГПб, Јеап

е1 ипе ГП1е 1гепе. Еа ГоПипе ди Гоуег сопб1б1а11 а деих ^Еиуарг.а1 1 е1 1го1б уасћеб.

Тћеодоге деуа11 2,5 ћурефгеб д'1тро1 (1. 17-18). II поиб бетћ1е 1е§1Нте де бир-

СГ. V. МАУКОММАПб, ор. сН., 209. Е. 1,Е КОУ ^АОиШЕ, МоМаШои, УШа^е ОссНап,

Ле 1294 а 1324, Рапб, 1982, р. 81-82, 75.

11 биг 1е5 апЈтаих Ле 1аћсиг сГ. А. ^А10(Ј, ор. сИ., р. 142 5.



302 Т-епоб МаутоттаНб

розег цие 1е П1з де Тћеодоге, циапд П ероиза №кта, цшТта 1е Геи раТегпе1, ои

соех151а1еп1 деја стц регбоппез, допТ деих Ш1ез поп тапеез, еТ Гопда 1е зјеп.

Аргез 1е аесез ае зоп тап, №кТа е1 кез аеих епГапТз, еТ ип ^еиуаршу, реиТ еТге,

з' тс1игепТ аи роТепНе1 аи Гоуег де зоп ћеаи-реге. Еп о-' аиТгез 1егтез, 1а уеиуе

№кта пе роиуаи раз аГГгопТег 1е ро1дз еТ Г тгрозШоп д'ип Геи аиТопоте. Еп ге-

уапсће, ип аиТге раузап, МЈсће1, 1е ГПз ае ОетеТгшб Ргодапоб, сћеГ <Г ип Геи

сотргепат зоп ероизе Мапе, за ГШе 1гепе, зоп ћеаи-Ггеге (у^уагкабе&срод) М\-

сће1 еТ за ће11е зоеиг (уу\>а1кабек(ртј) Сћгузе, доИ а Нтге д' 1тр6Т 1,5 ћурегрге

(1. 4-6); се сћЈГГге сопНепТ 1е зотте о"ие шер от(о)1Х1кои тгАоид12; сеТТе Тахе,

деугаИ еТге регсие еТ тс1изе дапз 1а зотте де Г 1троТ ипе зеик Го1з, сгојз-је, аи

тотеп1 ди ргет1ег гесепзетеп! д' ип раузап цш уегшТ д' еТге еТаћП (еке&Верод,

<%е\од еТс.) дапз ипе соттипе гига1е ет аззитап 1е5 оћН§аНоп5 Пзсакз. Се

„дго11 д' шзспрНоп", роиг ауапсег ауес ргесаиПоп ипе ћуроТћезе, дапз 1е5 Нугез

ди гесепбеиг гергебепТаШ сенеб, 1а гесопгшббапсе де 1а рагТ де Г шзспт д' ипе

бепе де сћаг§еб та15, дапб ипе реподе Тгоић1ее, сотте се11е ди Х1Уе 51ес1е, 1е

ПШ д' етге тетћге де 1а соттипаиТе уШа^еоЈзе роиуаи гергезепТег аи551, ипе

§агапНе еТ ипе зесипТе, §гасе а 1а зоНдапТе раубаппе У15 а У15 дев д1уег5 агсћоп-

1е5 1акшев ои есс1е51а5Пцие5, деб гајдб еТ дев тсиг5шп5 де ТоиТеб богТев ои, еп-

Гт, деб ерјдегшез еТ дез Гаттез. С ебТ ћјеп дапб се 5еп5, реиТ еТге, цие Гоп роиг-

гак ехрНциег 1а га150п роиг 1ацие11е дапб 1е ргакпкоп де РапагеТоб роиг А1ех18

Каои1, 1е раге^ие Јеап Ра1[...]ктоз, а РгеУ1зТа, ет за ГатШе зоМ туиез де уегбег

аппиеНетепт 0,5 ћурефгез ћ1еп цие дерошлшз де ТоиТ Меп13. 1-е деггп ћурефге

де се раузап роипак гергезептег, еп еГГеТ, зоп тзспрНоп дапз 1е ргакНкоп ет,

еуепТиеНетепТ, за „сапд1даТиге" роиг Г ацшзШоп д' ип &^аХе\џџа. СопсерТшп,

сегТез, 1гез тодегпе де 1а ге1аТшп Пбс — сопТпћиаћ1е таЈз цш а д11 цие дапз ипе

есопотје ГоПетет топе1аг1зее сотте се11е де Гетрјге ћугапНп, ипе орегапоп

рагеШе зегаИ 1тро55Јћ1е? Ее5 ћаћпаМб де Кепппа, д' аШеигб, 5е геГи§1егеп1 дј-

гесгетеШ ргез де Г етрегеиг, еп 1330 епуггоп, е1 дез ји§е5 ^епегаих, еп 1334 еп-

У1гоп, соШге 1е топаб1еге д'Е5рћ1§тепои14.

Беих де поз раузапб, ^Јсо1а5 1е П1б де Рчотапои121ко5 е1 Јеап АпатоНкоб

5оп1 деб §еп5 а15еб: К1со1а5, роббеде деих ^еиуарш, ћи1г уасћеб, ип сћеуа1 е1

ра1е 3 ћурефгев (1. 20-21). АпаШНкоб дјбробе д'ип ^еиуаризу, де деих уасћеб

ег д'ип сћеуа1 е1 П дој: 1 ћурефге (1. 21-22). Оп заг: ћ1еп, сотћјеп сћег езг аи

Х1Уе 5Јес1е ип сћеуа1 ег 5оп таЈШЈеп. боп ргјх 5' е!еуе, сотте еп 1ето1§пепг

дез ас1ез де 1а ргетЈеге тоШе де се з1ес1е, а 10 поппзтага епујгоп, Шијоигз еп

Маседоте опепга1е15. 0'аШеигз, Ги5а§е ди сћеуа1 ебт Нт1Те, еп рппсјре, а дез

Ппз тШТаЈгез ои де 1ихе еп §епега1: тгор сћег еТ Гга§Не роиг 1е 1аћеиг де 1а Тегте.

'2 СГ. Ј. ^ЕРОКТ, Ас(еа Ј' ЕхрН^тепои, Агсћјуез ЈеГАТћов, VI. Раг18, 1973, N0 7.

13 I.. МАУКОММАПЗ, ргопоЈа <Г А1ехјб Сотпепе Каои1 а РгеУ1б1а, Иџџеист 13, р.

208. СГ. р1иб ђаб, по1е 16: 1е б1а!и1 ди ујеих КетакЈб.

м Ј. 1.ЕРОКТ, ор. сИ., Ш& 18, 19.

15 СГ. I.. МАУКОММАТ1б, Н атрототкт| ипт^рЕога атт| Макебоуга тоу 1Д' тшуа.

ВаХкауш ка\ АусгтоАистј Меабуесос (120д-170да1.), Ашепеб, 1998, р. 152.
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Реш-оп, Јопс, сопс1иге цие МЈсо1аб е1 Апа1оНко8 деб1та1епг 1еигб сћеуаих роиг

ипе Пп цш дераббаН 1еигз 1асћеб де сиШуагеигз?

Оапз 1ез уП1а§еб о*е батг-Матаб е1 де ШелббОб, Аре1т6п6 а гесепбе 81х ег

ип Геих гебресиуетеШ (1. 24-33), бои 23 атеб (13 ћоттеб е1 10 Геттеб) а

батг-Матаб е1 4 (?) а НЈепббОб; 1еб раубапб с1е бат1-Матаб бопг ргезцие 1оиб

рагеп1б етге еих е1 Пб до1Уеп1 еп 1ои1 1 1 ћурегргеб, гапдјб цие №со1аб, 1е ГПб ди

коигагбг, а НЈепббОб, роббвббеиг с1'ип ћоеиГ, сГип аџпекохбтоу де 0,5 тодшб ег

де 14 тодш1 де сћатрб (уђ) ра\е 1,5 ћурефгеб дЧтрбг.

1,е гесепбеиг а ргоседе, сотте поиб Гауопб деЈа б1§па1е, а ГадШоп деб ћу-

регргеб диз раг сћацие Геи тдмдие11етеп1, бапб дЈбПпсвоп; 1еб раубапб де Кгу-

то(а, де батг-Матаб е1 №со1ав д' ШепвбОб сопбНШеп! ип беи1 оисоуџеуоу ди аи

ргопоЈаЈге (41 ћурефгеб) аппиеПетепг. 1лпи1опб-по1ч, №1, ауапг де согШпиег

Гапа1убе деб доппееб ди доситеп.1, а ипе ргегтеге оћбегуаПоп, ћјеп еујдеШе.

соттипе гига1е де НЈепббОб гГебг раб сотробее д'ипе беи1е регбоппе, т се11е де

бат1-Матаб де 23 тдмдиб беи1етеп1. Раг соп1ге, 1еб 89 раубапб де Кгуто1аб

роиггајепг, еп еГГег, гергебепгег Гепбетћ1е деб ћаћНапгб ди уШа§е.

^а дешиете раггје де Г асге, бе геТеге ауес ттиПе, аих гедеуапсеб со11ес11-

уеб ег е11е сотргепд, епгге аиггеб, Птрбг биг Г епбетћ1е де сћатрб де Кгутогаб,

боП 3.381 тодшј (67,5 ћурефгеб). 1.еб сћЈГГгеб епопсеб, 1ап1 роиг 1еб тодтј де

гегте цие роиг Птрбг ди, бопг сопб1дегаћ1еб ег, сћобе цш р1иб еб1, оп пе уоИ раб 1а

га1боп роиг 1ацие11е 1еб 23 §епб де батг-Матаб ег 1е раубап дТПепббОб бегатг

со-гедеуаћ1еб роиг деб сћатрб, цш пе 1еиг араггепа1епг раб ег у/се \ег$а\ Р1иб 1от,

1е гесепбеиг ех1§е 1е рајетепг де 83 ћурефгеб роиг 3.680 тодш1 аи проаотЕ10\

дН Јбтеппои ргеб ди уШа§е де КарћаНои егс. А 1а Гт, Г аигеиг тбсгИ 1 ћурефге

роиг 1еб Тго1б-бгабе1д1а, б1б а КотШбба, бе1оп Гапаеп б1аги1 (1. 43, ка9а>д прока-

те1%еу ата); а КотШбба, а Ргобрћопоп оп ргепд бот де по1ег, гшиб бапб Га1ге

тегШоп д'ипе ботте д'аг§еп1 дие, ип тегосћтп ди топабгеге (де Уа1оред1), цш

ауаИ 122 тодшј де сћатрб, 15 тодт1 де У1§пеб еп р1ете ргорпеге, ег 84 о1тегб;

1е тегосћтп ауаи е1е догше аи топаб1еге раг се1ш деб Кагуај, допс раг 1е Ргбгоб

(1. 44, кате%бџе\о\ пара тђд а&тђд џо\ђд акб тђд ое/Заоџгад џоуђд тсбу

Каре&у). бијуепг 1еб с1аибеб ћађииеПез биг 1еб дагеб ди уегбетепг де Птрбг, 1ез

12 јоигпееб де соп/ее ег 1еб гго1б кап1бк1а. Оп оћбегуега 1ттед1агетепг, ^ие

тапциепг 1еб јтрбгб е1 1еб гахеб, ци1 ассотра^пепг циаб1 оћН§аго1гетепг 1еб сћа-

Пеб де 1а боПе, а бауо1Г 1е теиПге, 1е ујо1 е1 1а десоиуегге д'ип ггббог, 1а бјгагкја,

1е бе1, 1е тлгагшп (ег 1е са1си1 а\т\ о1ко^џеуо^) егс.

Ма1б, геуепопб аих боттеб диеб раг 1еб раубапб. Аре1тепе ад1Ноппе 1ез

сћЈГГгеб сопсегпапг 1а соттипаиге а гјгге соНесгЈГ: 229 ћурефгеб, (о(а1 (бџоШ)

270 ћурефгеб (1. 44-45). Аих 229 ћурефгеб, опг егб ајоШеб 1еб 41 ћурефгеб ци1

сопб111иеп1 1еб оћП§а1шпб деб 31 Геих, себ дегшегб сопбгјгиапг, а 1еиг 1оиг, роиг

1еб ћебојпб ди гесепбеиг, ипе беи1е епг11е Пбса1е. Еп д'аиггеб гегтеб, 1еб гебропба-

ћ1еб деб 3 1 Геих бегајепг тујгеб де бе раПа§ег, оигге 1еиг оћН§а110п 1пд1У1дие11е,

229 ћурефгеб аппиеИетепг, б011 7,3 ои 7,5 ћурефгеб раг Геи. ботте евг па1и-

геПетепг ехсебб1уе е1 поиб атепе а сћегсћег аШеигб, с'еб1 а сћге аи ћш ди доси-

тет 1и1 тете. Тоиб 1еб де1аПб поиб сопдијбепг а репбег ци'П 5'а^п д' ип ргак.11-

коп „д'арро1пг", д'ип ас1е сотр1етепга1ге а ип аШге доситепг, цие 1е девгјпа
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гајге, реи!-е<ге, ои 1е гесепзеиг 1ш тете, аигајепг. тгоиуе тзиГПзап! е! аигајем

еззауе Је раШег сеНе сагепсе еп ГаЈзаМ дгеззег ип зесопд ас1е с!е гесепзетеМ.

1,а оГкопотга доппее а Уа1оресИ раг Гетрегеиг деуаЈг сопезропдге а ипе ро$о1ез

ргеазе; ог, П з' ауега, 81 потге га1зоппетеМ ез! ђоп, циЧше ргепнеге апоуроирт)

е! ^шсоогд, еГГесгиеез раг Аре1тепе, пе геропдак т аи ргозгадта д' Апдгошс

II ш, аЈоШоп, аих ех1§епсеб с!е Уа1оресИ. V аро§гарћеиб с!опс, Ш Г аррот( еп

„ГаћпциаМ" ипе поиуеИе еМНе Пбса1е; \\ „етргип1а" с1ез Геих раубапб аих ичмб

уШа§еб е! \\ гесаки1а 1еб јтрбгб соНесНГб бапз геуетг, 1оШеГо1б, а сеих цш

еиПеМ деја теМшппеб с!апб Г ас1е опшпе!. С еб! атб1 цие Гоп реиг ехрНциег

ипе сеПате ћате еуЈдеМе <1апб по1ге ргакПкоп; ћ1еп цие 1еб ГатШеб раубаппеб

бојепг деспгез ттиНеизетеМ е1 цие 1е потћге с!е ћсНеб зоП ппапциаћ1етеМ

поге, 1ез сћатрз е! 1ез У1§поћ1ез, еп геуапсће, ПјшгеМ ггез гагетет ои раб ди

шиг. ХУ аи1ге раП, сотте поиз Г ауопз 51§па1е р1из ћаиг, 1а зотте д'аг§еМ, ех-

сезбјуе роиг еЧге ех1§ее зеиктеМ аих 3 1 сћеГз де Гоуег, пе роигшг сопезропсЈге

ци' а ип потћге р1иб е1еуе с!е соМпћиаМеб: 1еб раубапз гесепбеб раг 1е бећабте

Бете1пиб Аре1тепе аи пкНб с!е јшп с1е Гап 1301 16, зегајем сотр1етеМаНез а

ипе Нб1е с!е гедеуаМез р1из е1епдие.

51{та1опз, роиг сопс1иге, ип ГаН ћ1еп соппи е1 ассизе раг ШШеб ргезцие 1ез

боигсез. Ј^а §гапде тзтаћППе роННцие е! есопопПцие ди Х1Уе з1ес1е зе герегсШе

зиг гоШез 1ез соисћез зос1а1ез јизци'аи р1из ћитћ1е раузап-рагецие, бијет ег оћје!

а 1а Го13 де 1оШе тгасгаНоп Гтапаеге еМге 1е топаг^ие е1 1ез тетћгез дез те-

сћатзтез де ГЕгаг. 1x5 гесепзеигз гоиг 1е 1оп§ де се з1ес1е пе з' апегеМ раз де

д151пћиег е1 гедјзтћиег дез ћЈепз Гопаегз аих §гапдб ргорпегаНеб цш р1иб ГЕ1аг

б'епПббе дапб ипе спбе циабј регтепеме, р1иб Пз деу1еппеМ ех1§еап1з ег ассара-

гаМб.

1Љ ТЕХТЕ

+ 0е1со (ка1) лроокиутугсб лроотауц(а)т1 т(т)у) тои 9ецато(с,)

0е(оаал)оу({кт1<;) алоура(фГ|у) (ка1) е!;{асоа(1У) логлоао&аг брш9е!с, (ка!)

ларабођуаг екаатсо т(т|у) т(тјс,) !б!(а<;) II2 о!коуоц{(а(;) аг)т(ои) лоо6тт|та,

цета тсоу аХка>\ еирсоу (ка!) т(т)у) еу тб> &у{со брег тогЗ !Л9со оераоц{ау раог-

Алк(т)у) цоу(т)у) гтјсј II3 лауилераууои беало{у(т)сЈ т)ц(сбу) 0еоцг|т(о)ро( <;), тју

Ватолеб{ог> елоуоца^ог) [ог, катех] оиоау о!коуоц{ау еу тш тогоитсо 9ецатг,

лара-||4 б{бсоцг таит(т)у) прб((;) аит(т|у), тјт(ц) (ка!) ?хЕ1 оит(сос;). 'Еу тш ка-

телаугкио КоРеА.т^оО, хшр!°у то,° Крг)цсота, еу со ° Мгха^Х 6 II5 гн6(с,)

Дт)цт1Тр{ог) т(о0) Пробауои, ?х(е0 (уг)уагка) Мар{ау, 9иуат(е)р(а)

16 1*е саз с1'ип раубап 4е 8а1п1-Мата5 теп(е по1ге аНепПоп (1. 31). Оп по1е цие еХпер ^ст1у

^ЛеМерод уе"ршу б 'Реугбкцд, Лопс 51 1е ујеих Кеп(акј$ ез( 1'Лге, п, с'е51 а <Иге, 1е ујеих Кеп(акЈ5

соп((пие а §аг(1ег 50п 5(а(и( Је ^ЛеиЗеро? (<Г 1псоппи аи Пјс), ^и'И 80П епге815(ге (е( ци' \\ уегее 1а

(ахе шер ого1Х1Код), 1ш е( $а ГатШе, 5е$ Г(1$ К1со1а$ е( ЕНе, Г6рои$е ае Кко1а$ е( 1еиг ђоеиГе( ^и'

11$ ра1еп( 1 ћурефге сГ 1тр6(. Аи(гетеп( ш(, Кеп(ак15 ЈеУ1еп( рагецие е(ађН а 8а1п(-Мата$. биг 1е$

еХе{)9Еро1 сГ. А. ^А10и, ор. сИ., р. 213-214, 245-247. 1. МАУКОММАТ15, ^а поиоп ое Иђег(е а

Вугапсе а Г ероцие <1е$ Ра1ео1о§ие$, 1м поНоп Ле Иоепе аи Моуеп А%е. Шат, Вугапсе е1

ГОссШеп!, Рап$, 1985, р. 253-260, А. КА2ГШАМ, ТНе сопсерн о/[гееЛот апА 51ауегу т Вугап-

Нит, уо1. сИ., р. 215-252.
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Е1рт|у(т1У), уг)Уагкабе(ЛфОУ) Мгх(ат|Л), уг>уагкабЕ(ЛфТ1У) Хрг>о(тју),

^е-оу(а)р(шу) еу, ару(а) у', х°'1(Р°^Ч) б', (гжЕр) ат(гхгкоГ)) ТЕА(огх;) II6

(\)ЛЕр)л(г))р(оу) еу (ђцгаг)) Ееуо(<;) б гнбс; тог) ВогЗтког), ех(Ег) (уг)уагка)

Ееу(т|у), гногх; Дт1ЦТ|тр(10У) (ка1) 0Еоб(со)р(оу), 9г>уат(е)р(а) Ауу(ау),

^Ег)уаргоу еу, аруа <;', хог(рогх;) б', теА(о<;) (Г)лер)л(г))р(оу) еу (ђцгог)). I7

Ауброу(гко<;) б аутшглко^!;) Ге(со)р(ушг>) у(ацр)рог) тог> Паг>А.ог), ех(ег)

(уг)уагка) Тоцлргтс/ху, гп(бу) Млрат(оу), 9г>уат(е)р(а<;) Е1рт|у(т|у), Марг(ау)

(каг) *Ауу(ау), уг>(цфт|у) елг тсо Млратсо I8 КаА(т|у), [± 15 |9], с^е(г))у(а)р(гоу)

г\, ару(а) Р', хог(рог><;) у', т[еА(ос;)] (г>лер)л(г>)р(оу) еу (лцгог)). [± 15], ех(ег)

у(г)уагка) Мар[(гау)], [г>1бу] Лео[ута], {^(г^у^аргоу а'] ару(а) б', ац[цлЕАгоу

ец тт|у] I10 Дргцг>укАаР(ау) Г)л(о)т(е)А.(ес;) цобг(соу) Р', теА.(о<;) (Г>лер)л(г))ра

Р'. Иектеауо((;) б у(ацР)р(б<;) аГ>т(оГ>), ех(ег) (уг>уагка) КаА(т|у), г>ш9ет(т1У)

Марг(ау), <^е(г))у(а)р(гоу) еу, ару(а) Р', х°1(Рог)?) б', ацл(е)А(гоу) егс; т(т)у)

Др1цг>у-|и кХаР(ау) Г)л(о)т(е)А(е<;) цоб(шг>) еуо«;, теА(ос;) (Г)лер)л(г>)ра Р'.

Геа>р(угое;) Луу(ау), гн(6у) '1со(схуут|у), 9г>(уа)т(е)р(а) Хрг)а(тју), Ро'1б(гоу) а',

ару(а) Р', теЦос;) (г>лер)л(г))р(оу) еЧ\ 0е(6)б(со)ро(<;)|12 б г>16(<;) Ге(со)р(ушг>)

тог> Ког)рог>лт|, &х(ег) (уоуагка) Марг(ау), гногх; Ге(со)р(угоу) (каг)

Дт1цт|тр(гоу), схбе(Афбу) '1со(схуут|у), ^е(г>)у(а)р(гоу) еу, ару(а) б', хоЦрогх;) ат'

теА(о<;) (г)лер)л(г))ра бг>о. ВаагА(е1)о(<;) б ел' абе(Аф)т) у(ацР)рб(<;) аг)т(оО),

Ехег (утЈуагка) Е!рт|у(т|у), Вогб(гоу) еу, ару(а) Р', хоЦр°и?) б', теЦос;)

(гжер)л(г>)р(оу) е\.|14 9е(6)б(со)ро(<;) б у(ацрр)6<; '1со(аууог>) тог) МакроГ),

Ех(ег) цлт(е)р(а) Ауу(ау), ^е(г>)у(а)р(гоу) 1у, ару(а) р', ацл(е)А.(шу)

г>л(о)т(е)А(е<;) цоб(шг>) [е]уос;, теА.(о<;) (ГЖЕр)л(г>)роу г\ (т|цшг>). Хт|(ра)

Марга т) аГ>табЕ(А.фТ1) аГ>тоГ>|15 Ех(ег) 9г>уатЕр(ас;) Ауу(ау) (каг) каА(т)у),

у(ацР)р(6у) ел1 тт) Какц ГЧгкбЦаоу) тоу Карг)б[ ]тс^(т|у), г>Ц6у) [Мг]хат|А.,

[^ег>уаршу] еу, ару(а) Р', х[ог(рогх;)] Р', теА.(о<;) (Г)лер)л(г>)р(оу) еу. Хтј(ра)

Марга л уг)УТ||16 тог) 'АуатоАлк(оГ)) МгхатјХ, Ех(ег) 9г)уат(е)р(а) [уаса1],

у(ацР)р(6у) ел' аГ)т(т|) Дтштјтргоу КаХацар[1уо^], уг>(цфТ)у) ХЛ(Рау) Кал(т|у),

етер(ау) 9г>у(а)т(е)р(а) хл(Рау) Е1ртју(т]у), еууоуоу Ксо(у)ат(ау)тгу(оу), ||17

еууоу(т)у) Марг(ау), теА,(о<;) (Г)лер)л(Г))рог) трг(тоу). 0е(6)б(со)ро(сј) Крг>цсо-

Т1ау6(с;) б уг)уа1кабе(А.ф)о(с;) тоГ) Ееуог) "птог б Т[е]тг)хоцеу(ос;), ех(ег)

(уг)уагка) Марг(ау), г)1(6у) 1со(схуут1у), 8г)у(а)т(е)р(а<;) Е1рт|у(т1У) (каг) II18

КаА(т|у), уг>(цфТ1У) %Ч(Ра^) Иектау, г\х(к;) ?х(е0 *>1(6у) Чсо^схуутју),

9г)у(а)т(е)р(а) Егрт|у(т|у), с^ег)у(а)р(га) бг>о, ару(а) у', теА(ос;) (Г)ЛЕр)л(г))ра

бг>о (т)цгог)). 'Ауаотао(г)о(с;) б у(ацР)ро(с;) тог) МакроГ), ?х(е1) (уг)уагка)

Е1рт1У(т1У), гнбу II19 Ксо(у)от(ау)т(г)у(оу), 9г)уат(е)р(ас;) Кал(т)у) (ка1)

Хрг>о(т1У), уг>(цфТ1у) ел\ тсо Ксо(уотаут1у)со ^уу(оу), ^Ег)у(а)р(гоу) ару(а)

Р', т^Х(ос;) (Г)ЛЕр)л(г))ра Р'. ГЕ(со)р(уг)о(с;) 'Ралт(т1<;) б у(ацР)ро(с;) аГ)тоГЗ,

ех(ег) (уг>уагка) Марг(ау), г)1(6у) '1со(схуут|у), уг)уа1-||20 кабЕ(А,фТ|у) 'Ауу(ау),

ог>ууацРроу ВХабоу, ауЕг|/гау 'Арет(т|у), Рогб(гоу) ару(бу) ^у, теХ.(о<;)

(Г)лер)л(гј)рог) лцгог). Нгк6л(а)о(<;) б гнб(<;) тоО 'Рсоцауоит^ког), ||21 ех(е1)

(уиуагка) КаХ(т|у), г)1(6у) Ксо(уотаутТу)оу, 9г>уат(Е)р(а) Марг(ау),

^Ег^у^а^р^га) бг>о, ару(а) бктсо, аЛоуоу IV, теА(ос;) (Г)ЛЕр)л(г))ра у'. '1со(ауутц;)

б 'АуатоА.(гк)6(с;), Ех(ег) (уг)уагка) ЕГ)бокг(ау), г)1(огх;) 0е(6)б(со)р(оу) (каг)

КгкоА.(аоу), ^ег)у(а)р(гоу) а', II22 ару(а) бг)о, аАоу(оу) г\, теА(о<;)
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(г>лер)л(г))р(оу) &у. 'О Аубре(а<;) ех(ег) (уг)уагка) ЕеРау, т(6у) [уасас],

9г>у(а)т(е)р(а<;) Марту (ка1) КаЦт|у), Рогб(гоу) еу, теЦо<;) (г>лер)л(г>)рог)

тргтоу. Вао{Х,его(<;) II23 б у(ацр)ро(<;) тоО 'Ауброу{ког>, ?х(ег) (уг>уагка)

Ауу(ау), хоЦрогх;) б', теХ,(о<;) (г)лер)л(г>)рог> тргтоу. Г>Јгк6Х.(ао<;) 6 'Ореатт|<;,

еХ(е0 (уиуагка) 2ш(т|у), гп(6у) Дт|[цт|]тр(10У), 9г)у(а)т(е)р(а) ве(о)б(ш)р(ау),

Ро'{'б(гоу) еу, аруа бг>о, [|24 теХ(осЈ (г>лер)л(г>)р(оу) 2у. 'Еу тш кателаУ1к{ш Ка-

Х.ацар{(а<;), е{<; т(6) хшршу т(6у) 'Ау(шу) Мацаута. Хт|(ра) веотокш т) уг)(у)т|

'1ш(ауу)ог> гере(ш<;) тогј Поттра, ех(ег) гн(6у) Ге(ш)р(ушу), уг)(ц.срт|у) ел' аг>тш

II25 Параакег>ш, &ууох(ц\) Паусораг(ау), <^ег)у(а)р(гоу) г\, ару(а) бг>о,

ацл(е)Л.(гоу) цоб(шг>) еубс; (бгцо{рог>), еЧ(е)р(оу) г>л(о)т(е)Х(е<;) цоб(шг>)

(бгцофог)), теА.(о<;) (гжер)л(г))р(оу) еу (ђцгаг)). 0е(6)б(ш)ро(<;) герегх; 6

еЧ(е)р(о<;) ||26 г>ш<; аг>т(л<;), ех(ег) (уг>уагка) Е{рт|у(т|у), с^ег)у(а)р(шу) Цу,

ару(а) бг>о, бугк(бу) И\, ацл(е)Х.(гоу) г)лоте>.ог)ц(е)уоу тт] аг)т(т]) цоу(т]) е\

бг)о1 тцт|ц(а)аг цоб({шу) Р' (цџхаеос,), теЦос,) (г>лер)л(г>)ра Р' (лцгог)). II27 Кг>-

ргакб(^) 6 ^лг Зг)уатр(1) у(ацР)рб(<;) аг>т(огј), ех(ег) (уг>уагка) Егрт|у(т|у),

гн(огх;) '1со(<хуупу) (каг) Дт|цт|тр(10у), Во'{'б(гоу) е^, ару(а) р', ацлеХ(гоу) г)Ло-

теХог>ц(еу)оу ттј аг>т(т|) цоу(т]) цоб({ог)) а' (бгцогрог)), ||28 теЦос;)

(г)лер)л(г))р(оу) еу (тЈцгог)). Мгх(ат|Х.) 6 г>16(с;) '1ш(ауу)ог> гере(шс,) (каг) уоцг-

ког) тогЗ Коутоате<рау{т(ог)), ех(ег) (уг>уагка) Егрт|у(т|у), ауеугау КаХ(т|у),

у(ацР)р(6у) ^л' аг)т(т]) '1со(<хуут|у), ^ег)у(а)р(гоу) <?у, ару(а) у'||29 бугк(оу) е"у,

Хо{(рогх;) б', ацл(е)Х(гоу) г>л(о)т(е)Х(е<;) ттј аг)т(тј) цоу(т]) цоб(гсоу) Р'

(бгцо{рог>) (каг) у(тју) цоб({шу) V', теХо(<;) (г>лер)л(г>)р(а) Р' (т|цгаг)). Ег>-

уабт|Уо(<;) 6 уг)уагкабе(Хф)о(<;) '1ш(ауу)ог> 1ере(сос,) тогј Потт|ра, ||30 ?х(ег)

(угЈУагка) Ауу(ау), г>1(ог>сј) '1ш(<хуут|у) (ка1) Ге(ш)р(угоу), 9г>у(а)т(е)р(а)

Мар{(ау), ^ег>у(а)р(гоу), еу, ару(а) Р', бугк(бу) Еу, ацл(е)Х(гоу)

г>л(о)т(е)Х(е<;) еу бг>о1 тцт|ца(о)1 цоб(шг>) а' (бгцо{рог>), теЦод) (г)лер)л(г>)ра

Р'. ЕТлер II31 еот(\у) ^Х,ег)3(е)ро(^) уерсоу б 'Реутак(т|<;), ех(ег) г)1огх; ббо

^ЈгкбЦаоу) (каг) 'НХ{(ау), уб(цфт|у) елг тсо И1ко>.асо [уасах], Ро'{'б(10У) бу,

теХо(с,) (г)лер)л(г))р(оу) еу.

Егс; т(6) х^Р^^о^) II32 х(6у) '1ер10о(6у). ^гкоХ.(а)о( с,) 6 г){6(^) тогј

Ког)рат(о)ро( с,), ?х(е0 (уг)Уагка) Аууоу, лагб(а^) [уасаг], Ро'1б(гоу) еу, ацле-

Хотолшу цоб(шг)) (тЈцгоео«;) (каг) х(сора)ф(гоу) бгаф6р(о1С,) II33 тцт|ца(о)1

цоб(гсоу) гб', теХо(<;) (г)лер)л(г))р(оу) &\ (цџкам) .. СОцогј) тб огкобц(е)у(оу),

(г)лер)л(г))ра теооаракоутаеу. (ТлеР) софеХ,(е{а^) (г)лер)л(г))ра б' (г»лер)

аеро(с,) (г)лер)л(г))р(а) б' I34 (г)лер) хогробекате{(ас,) (каг) це^гооеууоцгог)

(г)лер)л(г))ра б' (г)лер) хогролроР(а)т(ог)) (г)лер)л(г))ра е^ (лцгог)). (Ч^ЕР)

т(т](;) у(т]<;) х©р(1ог)) тог) Крг>цсота шоег цоб{соу ||35 ,утла', (гжер)л(г))ра ^'

(лцшг)). ('Улер) т(тј<;) /у(тјс,)/ лроаоте{ог) тогј Чоцеууог) тогј бгаке1ц(е)уог)

аусоВ(еу) тогј 'РафаХ{ог) шоег цоб{(соу) ,ух°', (г)лер)л(г))ра оу'. II36 [уг>...]

цоб(гсоу) ,а (г)лер)л(г>)ра кР'. ('Улер) т(т]<;) ег<; т(6у) 'Ау(гоу) Мацаута у(л^)

шоег цобгшу о' II37 [(гжер)л(г>)р(а) у' тшгог). ('Улер)] тог> ^кеше ацлеХолак-

тог) шое1 цоб(гшу) [л'] (г)лер)л(г))ра гу' (тргтоу), ауа г% цоб({шу) тш еуг

(г)лер)л(г>)рш. ('Улер) етер(асј) екеше II38 уту; ерло т(т)<;) ег^ алб 1(цс,) ауга^ I39

елшкол(т]5) Каоаубре1(а^) (г)лер)л(г>)ра е<;. С^^Р) т(л?) е{9 *(6у)

ПроабХака у(тј<;) (ка\) тог> 'ЕХ.абгаРа шоег цоб(гшу) х^е' (г>лер)л(г))ра гу'.
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('Улер) т(тјс,) етер(а<;) II40 ^кеше у(л<;) т(Л9) буоца<^оцеу(т|<;) Аца!;{бо(<;) шае!

цоб(гшу) то', (Гжер)л(г))ра С,'. ('Улер) т(Гу;) УТ|аог) т(л<;) 'Ацог>лгау(т|<;) ка9ш<;

лро- II41 категхеу а6т(т|у) бга лалагуеушу хР"1)соРог>лл(шу) (ка!) аллогшу бг-

ка1шцат(шу), (6лер)л(г))ра е'. О^лер) тог) акалгатгкоГ) (ка!) т(тј^) II41

алег(а<;) тогЗ Проаг>лако(<;), г|(уог)у) (каг) алб тог) Коккгуог> КорцоГ) цехрг

т(т|<;) алгж(т!<;) (ка!) т(тј<;) ^лшкол(л<;), (6лер)л(г>)роу (*Улер) тог) еу тт|

аиттј ||42 лергох(п) цг>локшлшг>, (Г>лер)л(г>)р(оу) еу. С^лер) т(тј<;) алег(а<;) тог)

Проафоргог) (гжер)л(г))р(оу) еЧ\ С*лер) тог> еи; т(т)у) Коцт|тша(ау) алоата-

тог> II43 т)(уог)у) т(шу) Тр(гшу) 1таае1б1(шу) ка9ш<; лрокатегхеу аг)т(а),

(г)лер)л(г))р(оу) еу. Ег<; т(т)у) Коцт|тгаа(ау), ец т(6) Проафбр(гоу) цетох(гоу)

т(тј<;) аг)т(л<;) цоу(тј<;) ||48 ехоу у(т)у) цобг(шу) рк|3' (каг) ацл(е)Л(г)а гбгбктттта

цобг(шу) ге' (ка!) елаг(а<;) об', катехоц(е)у(оу) лара т(т|<;) аг>т(т|<;) цоу(тј<;)

алб т(л<;) ае(Раацга<;) цоу(ту;) т(шу) Кар(ешу). ('ОцогЗ) ||45- (каг) тагпа

(г>лер)л(г>)ра бгакбсга егкоагеууеа, ш<; угуоц(е)уа та бла (г>лер)л(г))ра

бгакоа(г)а еРбоцт|коута. 'А (ка1) бф[е]гл(ег) катехегу (ка!) ||46 уецесбаг

(ка!) т(т|у) е^ аг)т(шу) лаа(ау) (ка!) лаутогау алофереабаг лрбаобоу,

алагт(егу) те тб о1ког>(цеуоу) бга бгк> тог> ет(ог><;) I47 ката[РоХ](шу) [к(а)]т(а)

[ц](еу) [т](6у) [Ее]лт(ецР)р(гоу) та тјцгот), к(а)т(а) бе т(6у) Мартгоу та етера

т1Ц1ат1, лацРау(егу) бе (ка!) (гжер) огкоцобшг) а(уа] II48 [еу! екаатш

г>лерлг>рш тог) телогх; тшу тогобтшу ларогкшу] агтокргбоу цо[бшу]а',

ауу[арега<;] лау[тшершгх;] (блер) блог> тог) е^гаг)т(оГ)) бшб[ека] I49 каЗох; 6

ларогко(^) ебргакетаг ехшу бг)уац(еш<;) (ка!) та аг>ут|9(т|) т(ог>) ет(огх;) трга

каугакга. 'Ел! тобтш у(ар) еуеуоуе1 (ка!) тб ларбу ||50 т|цетер(оу) лрактгкбу

а[г)у]т|9ш<; блоурафеу (ка!) цолгрб1УТ| ро6ХХт| лгатшЗеу, б (ка!) елебо9т) ттј

бгаллфЗегат) ||51 аераац(га) цоу(т() тог) Ватолебгог) бг' аофалег(ау), цт)у(!)

'1[ау]ог>а(р1ог)) (губгктгшуо«;) гб'.

+ 'О боГ)Ло( <;) тог) крат(агоГ)) (ка!) бушг) тш(шу) аб9(еу)т(ог>) II52 (ка!)

раа1Л(еш<;) [ало]у[раф]е6<; тог) &ецато(<;) [0(еааал)]оу(!кт1<;) ае(Раато<;)

Дт|цт1трш<; 'О АПЕЛМЕ^Е +

Ленос Мавромашис

ЈЕДАН НЕИЗДАТИ ПРАКТИК ДИМИТРИЈА АПЕЛМЕНЕА (1301)

Аутор се, најпре, укратко осврће на делатност катастарског чиновника

за солунску „тему" Димитрија Апелменеа, посведочену 1300/1302. године.

Затим износи и коментарише садржину практика који је Д. Апелмене

сачинио по наредби цара Андроника II Палеолога, јануара 1301. године, за

манастир Ватопед. Практик се састоји, како је уобичајено за ову врсту доку-

мената, из два дела. Први део садржи опис појединих паричких домаћинста-

ва и бројчану вредност њихових пореских задужења за село Кримоту, кате
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паникиј Ковелцу (20 огњишта — 43 мушкарца и 46 жена), каламаријско село

Св. Маманта (6 огњишта — 13 мушкараца и 10 жена) и Јерис (1 огњиште —

мушкарац, жена и 2 детета?), која укупно износи 41 перпер. Он такође ана-

лизира састав појединих домаћинстава и, када је могуће, утврђује њихово

порекло, као на пример да се породица Анатолика доселила из Мале Азије.

На основу бројчаног састава домаћинстава указује да 89 душа Кримоте веро-

ватно чине целокупно становништво овог села, док је извесно да сеоску

општину Јериса не чини само једна породица, односно Св. Маманта шест,

које су у међусобној сродничкој вези.

У другом делу практика детаљно су забележене, релативно бројне, за-

једничке обавезе парика, међу којима су најзначајнији порези од 67,5 перпе-

ра за 3.381 модиј поља Кримоте и 83 перпера за 2.380 модија земље проасти-

ја званог Измена, повише села Рафалија. Такође је забележен, али без

навођења пореског задужења, ватопедски метох од 122 модија поља, 15 мо-

дија винограда и 84 маслине, који је манастир добио од Протата итд. Збир

појединих ставки заједничких обавеза даје 229 перпера, што са 41 перпером

пореских задужења поменутих домаћинстава износи укупно 270 перпера.

Разделивши заједнички порез на поједина домаћинства, аутор указује да је

цифра која би их теретила претерано велика, те закључује да је у питању

„додатни" акт који допуњава претходно издати практик, због чије је непот-

пуности, а на иницијативу можда самог апографа или примаоца, сачињен

још један катастарски попис, односно листа пореских обвезника и њихових

задужења.

Хронолошке индикације: јануар, индикт 14, за време делатности апогра-

фа Димитрија Апелменеа, дају 1301. као годину састављања практика.
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ДАНИЦА ПОПОВИЋ

КУЛТ КРАЉА ДРАГУТИНА - МОНАХА ТЕОКТИСТА

У раду је размотрен особен облик култа српског краља Стефана Драгутина,

на основу анализе његовог житија, и материјалних података о гробу у манастиру

Ђурђевим Ступовима у Расу. Основни циљ Драгутинове биографије, састављене

према обрасцима византијске хагиографије и царске енкомијастичкс литературе,

било је стварање идеалног лика владара-монаха. Са друге стране, околности краље-

ве сахране, а пре свега забрана објављивања моштију указују на намеру да се спре-

чи заснивање Драгутиновог култа, како би се лоза светородних владара наставила

преко његовог брата — краља Милутина.

О култу краља Стефана Драгутина може се говорити само условно. Об-

лик штовања овог владара и монаха у тој мери је особен да га треба сматрати

изузетном појавом у српској култној пракси средњега века.1 Задатак нашег

рада стога је покушај да се та појава што свестраније сагледа, а истраживање

је засновано на два основна, међусобно различита извора. То су житије кра-

ља Драгутина, и подаци, текстуални и материјални, који се односе на његов

гроб у манастиру Ђурђеви Ступови.

Биографија краља Драгутина, сачувана у Зборнику житија архиеписко-

па Данила II, налаже опрез приликом коришћења, а нарочито тумачења, бу-

дући да у науци још увек нису решена многа питања која се тичу хронологи-

је и сврхе њеног настанка. Несагласности постоје већ око времена саставља-

ња Драгутиновог житија.2 Према садашњим сазнањима, сматра се да је из-

ворни Данилов спис за кратко време претрпео бар две измене. Најпре је, како

се претпоставља, Настављач интерполирао или изнова написао завршене де-

1 О култу краља Драгутина, још увек најпотпуније, Л. Павловић, Култови лица код Срба

и Македонаца, Смедерево 1965, 88-91; Житије краља Драгутина, са становишта владарске иде-

ологије, размотрио је В. I. ВојоуИ, 1Л<1ео1о{;1е топагсћгцие аапз 1ез ћа§10-ћш{»гарћје8 аупакПциеЈ

аи тоуеп а§е зегое, Кота 1995, 84-87, 488-491; в. нарочито, С. Марјановић-Душанић, Владар-

ска идеологија Немањића, Дипломатичка студија, Београд 1997, 118-128 и раззнп.

2 Порећењем хронолошки блиских житија краља Драгутина и краљице Јелене, Ћ. Сп. Ра-

дојичић (Антологија старе српске књижевности, Београд 1960, 319-320) био је мишљења да је

Драгутинова биографија настала убрзо после 1316, а Јеленина након 1317. године. Другачије

схватање износи Г. Мак Данијел (Данило II, у: Данило Други, Животи краљева и архиепископа

српских, Службе, Београд 1988, 17) који сматра да житије краљице Јелене изворно претходи

Драгутиновом.
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лове житија, а негде око 1340. године, када се саставља и уређује Зборник,

краљева биографија подељена је на житије краља Уроша и житије краља

Драгутина.3 Тачна хронологија ових промена представља сложено, а за наша

истраживања веома важно питање, које треба сагледавати у склопу унутра-

шњих прилика у Србији првих деценија 14. века. Посебну тешкоћу предста-

вља чињеница да Зборник текстолошки није проучен,4 као што је извесно да

ће пажњу истраживача и даље привлачити различити рукописи појединих

житија Зборника, односно питање њихових филијација.5

За наш проблем најзначајнија је ипак садржина Драгутиновог житија,

која је у непосредној функцији грађења лика идеалног владара и монаха. У

ту сврху, Данило II послужио се опробаним средствима — топосима различи-

тог порекла. То су општа места преузета, с једне стране, из фонда византиј-

ске енкомијастичке литературе и, са друге, из традиционалне заоставштине

византијске хагиографије.

Опис првог раздобља Драгутиновог живота, оног што претходи дежев-

ској смени власти, садржи низ образаца који се јављају у источнохришћан-

ским светачким житијима,6 али у њему као да преовлађују реторичка сред-

ства византијских царских говора. Такву врсту утицаја на књижевност Дани-

ла II већ је раније документовано показала Нинослава Радошевић.7 Већ сам

долазак на свет младог принца приказан је као резултат божје промисли. Он

је зачет пошто су његови родитељи, угледајући се на старозаветне узоре,

упутили усрдну молитву Богу. Истиче се, затим, племенито порекло краље-

вића, који је „Богом насађена грана од доброплодног корена"; на њему је, од

рођења, почивала божја благодат, па је стога Драгутин био „богознаменито

дете", на којем „почину Дух премудрости, дух страха и разума божја".8 Пре-

познатљивим обрасцима једнаког порекла Данило се служи када говори о

младићком узрасту, спољним и унутрашњим својствима, као и стицању

3 Исто, 17-21; Г. Мак Данијел, Увод, у: Данилови настављачи. Београд 1989, 14-19 (са

старијом литературом о изучавању Даниловог зборника); исти, Генссис и састављање Данило-

вог зборника, Архиспископ Данило II и његово доба, Београд 1991, 218-219.

4 На ову чињеницу, уз одговарајуће сугестије, упозорио је Ђ. Трифуновић, Проза архие-

пископа Данила II, Књижевна историја 33 (1976) 16 (са прегледно датом старијом историјом

истраживања).

5 О томе Г. Л. Мак Данијел, Прилози за историју „Живота краљева и архиепископа

српских" од Данила II, Прилози КЈИФ књ. 46, св. 1-4, 1980 (1984) 42-52.

6 Такве обрасце, који описују рођењс, младост и формирање будућег светитсља, комента-

ришу К. Могпз, Тће РоНтлса1 8ат1 оГ те Е1еуеп(ћ Сетигу, Тће ВугапНпе 5ат1, В11гтп(>ћат

1981, 43-50; Е. Рапа%еап, 5ат(е1е е1 Роиуојг, Тће ВугапПпе баиН, 100-101; нарочито драгоцена

студија: С. СаШагШои, Тће Маклпв оГ а 5ат1, Тће НГе, Пте5 апс! запспПсаПоп оГ Иеорћу105 те

Кес1ибе, Сатћпа!ј>е 1991, ра551т.

7 Н. Радошевић, Данило II и византијска дворска реторика, Архиепископ Данило II и ње-

гово доба, 245-251.

* Животи краљева и архиепископа српских. Написао архиепископ Данило и други. На

свијет издао Ђ. Даничић. У Загребу 1866, 10-12 (даље: Данило изд. 73. Даничић); превод: Архи-

епископ Данило, Животи краљева и архиспископа српских, превео Л. Мирковић, Београд 1935,

12-13 (даље: Данило изд. Л. Мирковић).
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образовања. Краљевић је, тако, имао „неисказан диван изглед", а по нарави

је био „душељубазан"; васпитан је „у сваком благоверју и чистоти", а свете

књиге изучио је „вешто и разумно".9 Приповедајући о Драгутиновој женид-

би, животописац не пропушта да истакне благородно порекло невесте: Кате-

лина је „кћер од царског племена угарског народа" и „благочастива", а кра-

љевић живи са њом „безлобним животом" и са „смиреном мудрошћу".10 Ка-

да је Драгутин преузео престо, пошто је збацио оца, његова владавина такође

је описана према важећим нормама жанра. Владарски ауторитет у односу на

„околне цареве" доказивао је „силом" и „крепошћу"; државу је водио

„целомудрено", вођен љубављу према божјем закону; стога је био

„благочастиви сасуд потребан Богу хотећи пронети његово име пред народи-

ма и царевима".11 Раздобље Драгутинове владавине свим српским земљама,

како је то одавно истакнуто, није забележило успехе у унутрашњој, а нарочито

не у спољној политици, што је свакако имало знатног утицаја на смену власти

1282. године.12 Та чињеница ипак није представљала препреку Данилу II да

краљев лик — мада у понешто сведеној форми, нарочито када се упореди са

биографијом краља Милутина — саобрази са идеалном представом ауторита-

тивног, праведног и побожног, а пре свега богом изабраног владара.13

Преломни тренутак у животу и владавини краља Драгутина била је без

сумње предаја, односно подела власти извршена у Дежеву. Овај догађај, који

су историчари више пута разматрали — са становишта околности у којима се

збио, као и крупних последица на потоњу српску историју14 — подстиче, ме-

ђутим, и на размишљања о функцији употребе општих места за описивање

једног реалног историјског догађаја. Данило II, добро је знано, протумачио

је смену власти као последицу пада с коња, односно прелома ноге задобије-

ног том приликом. Незгода се збила, према увијеном казивању животописца,

када је краљ „јездио неким послом с властелом својом под градом Јелечом".

Много јасније Данило предочава последице Драгутиновог повређивања. Оно

је у земљи изазвало „велику узбуну и велику жалост", изазвавши оправдану

бојазан: „јер ако ко од околних царева чује за такав твој изненадни пад, ми

ћемо насилно потпасти под руку туђинаца".15 Околности под којима је до-

шло до краљеве повреде у изворима нису осветљене, као што није познато у

9 Данило изд. Ђ. Даничић, 12-13; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 14.

10 Данило изд. Ђ. Даничић, 13-14; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 14.

11 Данило изд. Ђ. Даничић, 22-23; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 21.

12 То је истакао још С. Станојевић, Крал. Драгутин, Годишњица Николе Чупића XI-V

(1936) 5-8; Љ. Максимовић, Почеци освајачке политике, Историја српског народа 1, Београд

1981, 437-438 (са старијом литературом).

13 Н. Радошевић, нав. дело, 249-251; о својствима идеалног владара у доба Нсмањића, С.

Марјановић-Душанић, нав. дело, 187-302.

14 М. Динић, Однос између крал>а Милутина и Драгутина, ЗРВИ 3 (1955) 49-51; Љ. Мак-

симовић, нав. дело, 438-439; И. Ђурић, Дежевски сабор у делу Данила II, Архиепископ Данило

II и његово доба, 169-193 (са обимном библиографијом); С. Марјановић-Душанић, нав. дело,

118-128 (са свом старијом литературом).

15 Данило изд. Ђ. Даничић, 24; превод: Данило изд. 77. Мирковић, 22.
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чему се све састојала „многа узбуна у отачаству", те Милутинова улога у на-

сталим приликама. Индикативно је, међутим, што се догађај збио у непо-

средној близини тврђаве Јелеч која је, како се сматра, у то време могла имати

улогу владарског рефугијума.16 „Неки посао", због којег се Драгутин нашао

под Јелечом, стога би можда требало схватити као његов покушај да се, суо-

чен са незадовољством у земљи и притиснут од противника, склони у тврђа-

ву са „својом" још увек лојалном властелом. Остаје, најзад, отворено питање

како треба тумачити сам чин краљевог пада с коња. Иако не постоје разлози

за сумњу у реалност догађаја, није искључено да и ово Данилово сведочење

припада особеној топици. Она почива на схватању, раширеном у средњем ве-

ку, према којем је инвалидност препрека у вршењу владарских дужности, а

исказује се, често, управо мотивом пада с коња.17

Прилике у Србији након смене власти и појединости Драгутинове вла-

давине у сопственом делу државе биће без сумње предмет даљих истражива-

ња и тумачења. За наш проблем од превасходног је интереса Данилова ин-

терпретација Драгутинове личности и дела у постдежевском раздобљу. У

опису краљевог живота након предаје власти, структура житија упадљиво се

мења. У односу на први део, она постаје знатно сложенија, увођењем хагио-

графских општих места, као низа посебних жанрова — молитви, дијалога,

плачева, исповедања — који наглашавају контемплативну функцију житија и

представљају средство за приказивање слојевитог душевног живота лично-

сти.18 У нашем случају, унутрашњег конфликта краља Драгутина који је,

према Данилу, губитак престола доживео као казну божју за грех учињен

према оцу: „Ове заповести (божје) преступивши ја јадни погубих самога се-

бе, подигавши руку на свога родитеља, тако да су ево моје ране по

заслузи".19 Овај, други део житија жанровски и садржајно заправо је веома

разнородан. Ту се и даље доследно развија лик идеалног владара, истицањем

прописаних врлина и дужности које Драгутин упражњава и у својој одељеној

држави. Он брине, на првом месту, „како да брани и штити земљу отачаства

свога од наиласка и насиља иноплемених варвара".20 Важну владалачку оба-

везу да чува и шири „праву веру" — тада очигледно сврсисходну у северним

областима Србије — краљ такође ревносно спроводи: „Дође у ту земљу (Ма-

чва) да је просвети, и да народ, који је био у тами и мраку незнања, по учењу

божанског писма приведе ка светлости спасоноснога живота".21 Као оличење

правде и милосрђа, Драгутин је исходиште „неисказаних чуда, милостиње

16 М. Поповић, Владарско боравиштс Стефана Немање у Расу, Стсфан Немања — свети

Симеон Мироточиви, историја и предање (у штампи).

17 5. На/пег, $(шНсп гиг аНзеЛпзсћеп с1упа51Ј5сћеп НЈ51оповгарћЈе, Мппсћеп 1964, 121-123;

И. Ћурић, нав. дело, 169-171.

18 73. Трифуновић, нав. дело; Д. Богдановић, Нове тежње у српској књижевности првих

деценија XIV века, Византијска уметност почетком XIV века, Београд 1978, 85-96; исти, Исто-

рија старе српске књижевности, Београд 1980, 177.

19 Данило изд. 73. Даничић, 24; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 23.

20 Данило изд. 73. Даничић, 38; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 32.

21 Данило изд. 73. Даничић, 28; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 25.
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ништима, утехе малодушнима, састрадање онима који су у скрби".22 Незао-

билазну дужност заштитника цркве Драгутинов биограф нарочито истиче,

подробно приповедајући о краљевим издашним даривањима — не само у

српској земљи већ и далеким странама, у Русији и Светој земљи.23 Правдо-

љубље, каритативна и донаторска делатност происходе из побожности, као

темељне врлине средњовековног владара.24 Код краља Драгутина богољубље

је нарочито наглашено и, осим стандардним општим местима, исказује се на

посебне начине — рецимо, кроз жељу да ходочасти, и да попут светог Саве

посети знаменита места Јерусалима, Синаја и Раита.25

Круна Драгутиновог богоугодног живота било је предсмртно примање

„великог анђелског образа" и монашког имена Теоктист.26 Овим чином, кра-

љев идеални лик такође је саображен познатом моделу. У овом случају он је

особито важан, јер илуструје носећу идеју житија, ону о владару-монаху. Реч

је о схватању које у средњем веку има дугу и богату литерарну традицију,

али и одјека у историјској реалности.27 Монашење владара — у случајевима,

разуме се, када у питању није била принуда већ програмски чин — добро је

познато у источнохришћанском свету. Обичај је био нарочито распростра-

њен у Русији. О томе сведочи подугачка листа кнежева-инока, али, једнако

убедљиво, и оне одредбе Кијево-печерског патерика које забрањују постриг

пред смрт — настале, очигледно, као реакција на учестале злоупотребе.28 У

Бугарској, образац владара-монаха стекао је популарност у раздобљу по

покрштавању, кроз личност кнеза Бориса-Михаила (852-889), а нарочито

цара Петра (927-969), о чијем су богољубљу и подвизима извори сачували

низ података.29 Истицање монашког идеала један је од врхунских израза

схватања о владару као подражаваоцу Христа.30 Он је узор хришћанских вр-

лина које оличавају монаси, највернији следбеници јеванђеоског учења. Сто-

22 Данило изд. 73. Даничић, 28; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 25.

23 Данило изд. 73. Даничић, 36, 40; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 31, 33.

24 Н. Радошевић, нав. дело, 249-250; темељно о том питању С. Марјановић-Душанић,

нав. дело, раззнп.

25 Данило изд. 73. Даничић, 40; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 33-34.

26 Данило изд. 73. Даничић, 49-50; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 39-40.

27 Велики утицај на формирање типа владара-монаха имала су дела попут „Владарских

огледала" (в. Вугапишзсће Риг51еп5р1е(>е1. А§аре1о5, Тћеорћу1ак1 уоп Осћпд, Тћотаз МадаСег,

е<1 (Г. В1ит, бгиК^аг! 1981; И. С. Чичуров, Традицил и новаторство в политическои ммсли

Византии конца IX в. (место «ПоучителБншх глав» Василии I в истории жанра), Виз. временник

47 (1986) 95-100, као и роман о Варлааму и Јоасафу, в. V. Ј. Цјипс, Ј-е поиуеаи Јоазарћ, СаШеге

агсћео1о§1цие5 33 (1985) 99-109 (са примерима и обимном библиографијом).

28 Е. Е. Голубинскии, Историл канонизации свитих в Русскои церквм, Москва 1903,

40-92; Г. П. Федотов, Свлтме древнеи Руси (10-17 ст.), Рап« 1931, герг. Москва 1991, 89-108.

29 Г. Бакалов, Срсдновековнинт бглгарски владетел, Софии 1994, 132-173; Г. Катр/ег,

Неггзсћег, 51ЈЛег, НеШ^ег. РоИпвсће НеШеепкиће ће1 с5еп огшодохеп 81ауеп, РоНпк ипа НегНееп-

уегећгип^ 1т НосћпиПе1а11ег, ед. Ј. Ре(ег5оћп, 81§тапп§еп 1994, 425-427.

30 У пигању је темељно начело византијске владарске идеологије, које за собом има

обимну историју истраживања, в. С. Оа%гоп, Етрегеиг е1 ргб1ге, Ешде 8иг 1е „сезагорарјзте"

ћугапип, Раг15 1996 (са старијом литературом).
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га и сам византијски василевс, по дефиницији харизматичан, у неким случа-

јевима следи монашки образац.31 Према сведочењу византијских писаца,

снажну жељу да се замонаши исказивао је цар Нићифор II Фока (963-969).32

Тај идеал чини се да је оживљен у доба Комнина, а свакако најбоље илустро-

ван предсмртним монашењем цара Манојла I (1 143-1 180) о којем приповеда

Никита Хонијат.33 Програмски смисао овог чина образложен је и стиховима,

уклесаним на царевом гробном споменику у цариградском манастиру Панто-

кратору.34 И доцније, у 14. веку, забележени су примери када је византијски

василевс примао „анђеоски лик". У случају цара Јована VI Кантакузина

(1347-1354), који узима монашко име Јоасаф, такво духовно опредељење

најнепосредније је истакнуто.35

У српској средини, идеја о владару-монаху имала је велику важност.

Њена појава, нимало случајно, поклапа се са значајним иницијативама усме-

реним ка стварању самосталне државе Немањића. Образац је успостављен

приликом грађења лика Симеона Немање, као припремна етапа у настајању

његовог култа, а коначно је заокружен Симеоновим уврштењем у светитеље.

Тај модел, владар-монах-светитељ, постао је у Србији један од темеља вла-

дарске идеологије Немањића.36

Житије краља Драгутина, по садржини и функцији, припада у начелу

овој традицији, али у њој има сасвим особено место. Међу српским владар-

ским биографијама, оно се видно издваја по репертоару образаца употребље-

них за грађење лика владара-монаха. Његова новина, уочљива у другом делу

житија, јесте наглашено присуство топоса што припадају изворној источно-

хришћанској аскетици. Они су успостављени још у апофтегмама Отаца,37 а у

хагиографији — у житију св. Антонија од патријарха Атанасија, које ће по-

стати важећи узор потоњим животописима источних анахорета.38 У току

средњега века, такви обрасци широко су коришћени — нарочито у књижев-

ности патерика39 али и другим врстама аскетске литературе, у којој је наро-

31 За примере, в. Е. РаЛа^еап, 1л ђа$Пеи$ а$$а$ше е( 1а $аш(е(е ипрепа1е, Ме<Иа ш Ргапсја,

КесиеП ае те1ап^ез оПег( а К. Р. ^етег, 1989, 345-359; Р. Исћгетег, А$рек(е <1ег роН(Ј5сћеп Неј-

Нј>епуегепгипј> т Вухапх, РоНпк ип<1 НеЈНвепуегећгипе 1т Носћпн((е1а1(ег, 365-384.

32 Ове изворе наводи и коментарише Е. ТигЈеапи, 1л <Н( ае Гетрегеиг №серћоге II Рћоса$

е( <1е 50П ерои$е Тћеорћапо, Тће55а1ошцие 1976, 95.

33 №се(ав Сћоша(е5, Вопп еЈ. 288/289; превод: Оег Кгопе с1ег Котпепеп. БЈе Ке§1егил(>52еЦ

с1ег Кај$ег Јоћаппе« ипс1 Мапие1 Котпепов (1118/1 180) аиз Јет Се$сћкћ(5\уегк с1е5 К1ке(а5 Сћоп1-

а(е5, е<1. Р. СгаШг, Сгаг-^Јеп-К61п 1958, 271-272.

34 С. Мап%о, Ко(е5 оп Вугагпше Мопитеп($ III. Тотћ оГ Мапие1 I Сотпепив, Оитћаг(оп

Оак5 Рарег5 23/24 (1969-1970) 372-373.

35 V. Ј. Ојипс, нав. дело, 99, нап. 1.

36 Д. Поповић, О настанку култа светог Симеона, Стефан Немања — свети Симеон Нема-

н>а, историја и предање (у штампи); С. Марјановић-Душанић, нав. дело, 274-286.

37 АроркЛе^таШ Ра1гит, РС, 1,ХУ, 71-440; в. такође РагааЧзиз Ра1гит, РС, 1.ХУ,

442-455.

3» У1(а е( сопуег$а(т 8. Р. N. Ашопп, РС, XXVI, 835-976.

39 Кратко и садржајно о књижевној традицији патерика: Христилнство, знциклопедиче-

скии словарђ, Т. 2, изд. С. С. Аверинцев — А. Н. Мешков — К>. Н. Попов, Москва 1995, 316;
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чити утицај имала „Лествица" Јована Климакса.40 Функција им је била да

опишу прописани метод анахорезе и предоче њен крајњи циљ: прелазак из

телесне у духовну раван егзистенције, схваћене као могућност интензивне и

непрестане контемплације Бога.41 Таква, изворна и временом освештана

аскетска предаја представља оквир за приповедање о подвизима краља Дра-

гутина. При томе, важно је напоменути да се у његовом житију јављају и то-

поси радикалне аскетике, који припадају традицији сиријског монаштва,42 а

у српској хагиографији примењени су, на доследан начин, у Теодосијевом

Житију светог Петра Коришког.43

Подвиге краља Драгутина Данило излаже систематски, као саставне де-

лове шире целине. Он најпре умртвљује своје тело, мучећи га строгим по-

стом, свеноћним стајањима и бдењима. Како би усмерио своје мисли ка Богу,

он користи уобичајени метод, усрдну молитву и појање псалама.44 Чак и сво-

ју спољашњост, краљ саображава изгледу прослављених пустињака. Одба-

цивши скупоцене хаљине, „облачи се у поцепане и искрпљене, а паше се јако

ужетом од сламе по нагом телу своме"; „вретишче од длаке оштре" које носи

на себи назива пак „оружјем", односно „ризом спасења".45 На тај начин,

краљ следи поруке Отаца, који су сматрали да богата одећа представља пре-

преку истинском покајању.46 Међу Драгутиновим подвизима, нарочито је ва-

жан његов обичај да пребива у гробу. Данило II га у два наврата истиче, па

чак вели да се краљ на овај начин подвизавао не само у свом дому већ и, „ако

се догодило да иде на неки пут, на којем год месту ... увек је био ископан

гроб у земљи, и место мекане постеље било је прострто оштро камење и тр-

ње".47 Реч је о поступку који у пракси анахорезе има нарочит смисао — као

дослован израз „сећања на смрт". Тај посебни облик медитације о пролазно-

сти свега земаљског — који отшелнику помаже да освоји врлину непристра-

73. Трифуновић, Отачник, у: Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд

1990, 224-229.

40 Свети Јован Лествичник, Лествица (прев. Д. Богдановић), Београд 1963;Д Богдановић,

Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности, Београд 1968.

41 Стандардне, опште студије о циљевима и пракси анахорезе: А. Ј. РеНи&еге, 1^е$ тотех

(ГОпеш 1-Ш, Рап8 1960-1962; 7). Ј. СНШу, Тће ОевеП а Сиу, ОхГого" 1977; С. ОоиШ, Тће ОезеН

Ра1ћег5 оп МопавПс Соттишгу, ОхГога 1993; С. М. Зарин, Аскстизм по православно-христи-

анскому ученик), Зтико-богословское исследование, Москва 1996.

42 А. Уббких, НЈ81огу оГ АбсеПлп ш 1ће бупап Опетн, А СомпЂиПоп 1о 1ће Н181огу оГСи1ги-

ге ш (ће №аг Еа51, 1*оиуаш 1960.

43 Л Ророујс, Тће СиН оГ 51 Ре1аг оГ Копба, 51а§с5 оГ Оеуе1ортеп1 апЈ РаНегпв, Вакашса

XXVIII (1997) 181-211 (са старијом литературом); 3. Витић-Недељковић, Демонска искушења

у Теодосијевом „Житију светог Петра Коришког", Научни састанак слависта у Вукове дане 28,

1 (1999) 143-152.

44 Данило изд. 73. Даничић, 32-34; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 27-29.

45 Данило изд. 73. Даничић, 32; превод: Данило изд. 77. Мирковић, 28.

46 V. Ј. Рез1и%Иге, тоше« о"Опеш I, 45, ра88Јт; Ј. СНгу55а%уи, КереШапсе апо! СопГев-

810П т 1ће ОПћоЈох Сћигсћ, ВгоокНпе Ма58асћи5е115 1990, 53; није случајно што похабану мона-

шку расу, којом Манојло Комнин на самртном одру замењује царску одећу, Хонијат назива

„пречасним оклопом и богоугодном кацигом", в. 0\е Кгопе Јег Котпепеп, 272.

47 Данило изд. 73. Даничић, 33, 39; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 29, 33.
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шћа — једна је од кључних категорија источнохришћанске аскезе.48 Упра-

жњавање „свакодневне смрти" успостављено је као образац у житију св. Ан-

тонија, а затим постало раширен обичај међу његовим следбеницима.49 Као

опште место, јавља се у аскетској књижевности читавог средњег века, укљу-

чујући варијанте каква је плач поред гроба.50 Најзад, није неважно подвући

да се овом искушењу краљ Драгутин излагао склоњен од погледа, и да му је

Данило, према сопственим речима, био „тајни зналац".51 То сведочење упу-

ћује на још једно изворно начело аскетике — захтев за самозатајивањем, од-

носно прикривањем сопствених заслуга и врлина.52

На Драгутинове праве узоре његов животописац непосредно се позива

када приповеда о краљевој жељи да странствује. Тај појам он схвата на су-

штински начин, као сотериолошки чин, који понавља „туђиновање" Христо-

во.53 Свој врхунски израз странствовање досеже у опредељењу за монаштво

и то оно радикално, пустињачко, што Данило II не пропушта да истакне: „Јер

толику своју славу и небројено богатство хоћаше оставити, у намери да

странствује као ништи и убоги Христа ради и да постигне живот оних који

страдају Христа ради, скитајући се у горама и пећинама и пропастима земаљ-

ским".54 Следећи ступњевито пут аскезе, краљ Драгутин се излаже и вишем

облику подвига, који подразумева не само телесну патњу већ и тешку душев-

ну борбу, праћену непрестаним самоиспитивањем. Ову, најдраматичнију

етапу монашког подвига по правилу илуструју топоси борбе са демонима —

који су оличење не само спољашњег зла већ, пре свега, сопствених грехова и

непревладаних страсти.55 Тако и Драгутина „колебају вали бесовских

нападаја", против којих се бори молитвом да му Бог „утврди ум непоколе-

бљиво".56 Мукотрпна борба аскете има исходиште и подстицај у врлини по-

кајања.57 Она је у основи Драгутиновог душевног испаштања и представља

48 Д. Богдановић, Свети Јован Лествичник, 95-96.

49 О распрострањености тог обичаја међу тебаидским монасима речита сведочанства

оставио је Руфин, презвитер из Аквилеје, који је крајем 4. века неколико година боравио у Еги-

патској пустињи: Жизнв пустмнннх отцев, творение пресвитера Руфина, Свлто-Троицкан

Сергиева Лавра, 1898, герг. 1991, XXII, XXVII, 56 и рамнп.

50 Многобројне примере доноси Древен патерик, Софил 1994; да је обичај остао непроме-

њен и у позновизантијском раздобљу, сведоче подвизи св. Атанасија са Метеора. Он је упра-

жњавао непрестане плачеве крај сопственог гроба, који је својим рукама усекао у стени, в. Г>.

М. Мсо/, Ме(еога, Тће Коск Мопаб(епе$ оГТћебзагу, 1*опаоп 1963, 104.

31 Данило изд. Ђ. Даничић, 39; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 33.

52 За примере в. Древен патерик, разбјт, посебно на стр. 69.

33 I. ипа" К. Кпзх-Кеиепкеск, Ното УЈа(ог — 1с1ееп ипд МгкНсћкеКеп, ^аНГаћП кепп( кете

Огепгеп, Мипсћеп-2ипсћ 1984, 10-22. У „Лествици" Јована Климакса о туђиновању се посеб-

но расправља, у трсћем поглављу: Лествица, 27-31; Д. Богдановић, нав. дело, 82-83.

54 Данило изд. Ђ. Даничић, 41; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 34.

55 О топосу борбе са демонима и његовој функцији у хагиографији, Е. Рапа%еап, Апсјеп-

пе На§Јоцгар1ие ћугапНпе е( ћ1$(ои~е 50сја1е, АппаЈез, 23е Аппее, № 1 (1968) 106-124; сГ., такође,

О. Роро\И, Тће Си1( оГ 8( Ре(аг оГ Копба, 201-202; 3. Витић-Недељковић, нав. дело.

56 Данило изд. 73. Даничић, 32; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 28.

37 Сажет, али одличан оглед о покајништву у Источној цркви, Ј. С. Сћгуззацри, ор. сК

(са преведеним изворним текстовима); А. Зарин, нав. дело, 546-565.
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окосницу приповедања о краљевом животу након одступања с престола. Гра-

ђено у догматским и дидактичким оквирима „Лествице", Драгутиново покај-

ништво испољава се кроз снажно осећање кривице и морално преиспитива-

ње, сазнање о неумитности вечног суда и, најзад, као „самосудна мисао", ко-

јом краљ сам себи изриче казну: „О душо малаксала, о душо убога, све дане

живота свога проживела си у небризи; о душо, већ зађе сунце и ево твој век

је при крају, ти која си волела грех. После овога немаш никаква дела у овом

веку. Нема ти спасења но вечна мука".58 Извори суза и непрестани плачеви

учестала су општа места у Драгутиновом житију. У аскетици, они су појавни

облик и потврда покајања али такође, на вишем ступњу подвига, израз радо-

сти и љубави према Богу.59 Речито је што се Данило II јасно позива на Ле-

ствицу када саопштава Драгутинову молитву: „Дај ми извор суза да омијем

душевне нечистоте, и да се не удаљим од Твоје милости у страшан и грозни

онај дан".60 Истом кругу схватања — у то време нарочито особеном за аске-

тику Атоса — може се, најзад, приписати Данилово сведочење о духовним

оцима Драгутиновим. Са њима је краљ водио преписку, а један међу њима,

по имену Галактион, био је чак из Јордана. Примајући од њих епитимију,

„колико припада за његове грехе",61 Драгутин је упражњавао не само врлину

покајања већ и послушности — која заузима главно место у аскетици

„Лествице".62

Аскетској традицији, у најужем смислу речи, припада и заповест краља

Драгутина о посмртној судбини његовог тела, која за наш проблем има

кључни значај. Животописац о томе каже следеће: „Заповедио је у животу

своме и са страшном клетвом изрекао је говорећи: ако се јави каква благодат

Божја на њему да не износе тела његова од прашњаве земље", а на крају до-

даје: „Тако је и било".63 Овај исказ више пута је коментарисан са становишта

његове политичке сврсисходности,64 али није добио одговарајуће, шире ту-

мачење. У питању је важан топос аскетике, штавише суштински, будући да

непосредно одражава једно, њој својствено поимање смрти. Још од раних

хришћанских времена смрт се — као и читав живот — дефинише као борба,

&усоу, али се у њеном тумачењу напоредо јављају два опречна схватања.

58 Данило изд. 73. Даничић, 29; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 26.

59 Ј. С. Сћгу$за%у15, нав. дело, 9-10 (са наведеним изворима); изреке отаца о „дару суза"

у: Древен патерик, раз$1т.

60 Данило изд. 73. Даничић, 33; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 28; сГ. Лествица, 72-80.

Данило II преузима од Јована Лествичника не само формулацију о сузама као очишћењу душе

од „смећа греха" већ прихвата и „типологију" плача с обзиром на његов узрок. У случају краља

Драгутина, порекло му је, очевидно, страх од смрти и последњег суда. О утицају „Лествице",

као и светогорске аскетике на дело Данила II, Д Богдановић, нав. дело, 193-194; исти, Нове

тежње у српској књижевности, раззпп.

61 Данило изд. Ђ. Даничић, 42; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 34-35.

62 Лествица, 32-57; сГ. А. 2апп, 1ос. сј( и раззип; о институцијама духовних отаца и Дра-

гутиновој преписци са њима, 73. Трифуновић, Проза архиепископа Данила II, 7-8.

63 Данило изд. Ђ. Даничић, 52; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 41.

64 Л. Павловић, нав. дело, 88-89; Историја српског народа I, 427 (С. Ћирковић); Г. Мак

Данијел, у: Данило Други, 20.
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Према једном, смрт је ослобођење и коначна победа, а према другом — аусоу

је, дословно, агонија — тешка и опасна борба, нарочито мучна у тренутку

(гапзИиз-л, када се душа сусреће са ваздушним митарствима. Ова супротста-

вљена схватања смрти имала су и своје веома важне практичне последице.

Прво, тријумфално и засновано на вери у обоготворење материје, подстакло

је штовање светитељских моштију. Логична консеквенца другог, које тело

сматра грешним и извором трајне патње, био је отпор према култу реликви-

ја.65 У том погледу, најекстремнија гледишта и поступци забележени су у

најстрожим монашким срединама. Тако Лествичник, приповедајући о начи-

ну живота у знаменитом покајничком манастиру „Тамница" (Ф\)Х.акг|) крај

Канопе, између осталог каже да би „онај који осети да му се ближи крај пре-

ко настојатеља молио и заклињао великог аву да га не удостоји људског гро-

ба, већ да га као мрцину баци у реку или у поље зверима".66 Прави смисао

оваквог става — на први поглед неспојивог са хришћанским обичајима и уче-

њима Отаца67 — може се разумети само ако се има у виду антиномијски и па-

радоксални начин мишљења својствен источном богословљу. Са тог стано-

вишта, пракса покајника „Тамнице" испоставља се доиста као радикална —

али по својој спиритуалности. Она представља потврду највеће мере самоо-

дрицања и освојеног савршенства једне личности.68 Сличне предсмртне за-

повести изрицали су стога и други знаменити подвижници. Свети Лука из

Стириса наложио је да га, везаног ужетом, баце у провалију као храну зверо-

вима.69 Једнаки топос понављају свети Анастасије са Метеора,70 а у руској

средини черниговски митрополит Константин.71 Начелно исти став могао је

имати и блажу форму, која следи образац из житија светог Антонија. Славни

пустињак наложио је пред смрт својим ученицима да га сахране тајно у пла-

нини, а да му гроб не отварају.72 Сличну жељу саопштио је, у једној од сво-

јих апофтегми, његов следбеник ава Арсеније.73 У српској средини, заповест

да му се тело не подиже изрекао је, осим краља Драгутина, још и патријарх

65 К. 8Чсће1, бШсИеп гит Уегћа1(т$ уоп Тех1 ипс1 ВПд $ра(- ипа' пасћћугап(тј$сћег

Уегј>ап{>ПсћкеЈ($с1аг$(е11ип8еп, \Меп 1971, 126-132 (са наведеним изворима). Теолошке и дог-

матске основе култа светитељских реликвија темељно је претрссла N. Неггтапп-МахсагЈ, 1-е5

геНцие$ ае$ $аш($, Рогта(шп соигигтеге 6"ип огој(, Рап$ 1975; сГ., такође, А. Ап^епеШ, НеЈИве

ипс! КеНцшеп, ОЈе Се5сћкћ(е јћге« Ки1(е$ уот Ггаћеп Сћп5(еп(ит ћЈ5 гиг Севеп^аг(, Мппсћеп

1997 (са старијом литературом).

66 Лествица, 62.

67 Јован Златоусти, на пример, каже да обавеза погреба представља људски закон којег се

придржавају чак и дивљи варвари, РО, 1.Х1, 304.

68 В. Д. Богдановић, Свети Јован Лествичник, 66; К. ЗИске1, ор. сН., 132.

69 С. I. апа" V/. К. Соппог, Тће 1лГе апс! Мп-ас1е5 оГ 81 1,ике оГ 5(ет5. Тех(, Тгап$1аПоп апс!

СоттепЈагу, ВгоокНпе Ма$$асћи$е(($ 1993, 106-107 (критичко издање текста са преводом).

70 Г>. М. Шсо1, ор. С1(., 96.

71 А. С. Хорошев, Политическа« историх русскои канонизации (1 1-16 вв.), Москва 1986, 60.

72 РС, XXVI, 970-971; једнако сведочење у: Уег$1о Еуаепј, 1ос. ск.

73 РС, ^ХУ, 705.
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Јефрем, уважени аскета, а такву своју жељу образложио је угледањем на

пример светог Антонија Великог.74

Идентификација топоса у житију краља Драгутина само је један, и то

лакши део нашег задатка. Много је сложеније питање њиховог порекла, а на-

рочито разлога и крајње сврхе због којих су употребљени за описивање кра-

љевог живота. Приликом размишљања о првом питању, треба узети у обзир

присуство и учесталост аскетских образаца у српској житијној књижевности

— и то оних систематски изложених, тако да творе целовиту слику монашког

подвига. На тај начин, они су убедљиво присутни у делу Данила II. Препо-

знају се у житију краљице Јелене, али су још кохерентније изложени, са ши-

рим репертоаром мотива, у житију краља Драгутина. Обрасце и општа места

истог порекла користи и Теодосије. Његово житије светог Саве, одавно је по-

казано, дубоко је прожето аскетским идеалом, на који је нарочити утицај

имало учење „Лествице".75 Овај идеал добио је свој врхунски израз у Теодо-

сијевом житију светог Петра Коришког, у целости грађеном према одабра-

ним моделима најжешћег пустиножитељства.76 Реч је, дакле, о саставима на-

сталим у невеликом временском размаку. Сачинили су их писци који су при-

падали истом духовном поднебљу — светогорској средини из првих деценија

14. века, где се управо тада, на традицијама изворне аскетике и мистике,

стварају замеци паламитског богословља.77

Састављајући житије краља Драгутина, Данило II имао је за циљ ствара-

ње лика који ће, истовремено, бити саображен владарском и монашком идеа-

лу. Стога се може помишљати да су му, осим већ помињаних књижевних са-

става, као узор могли послужити и неки посебни текстови, који су садржава-

ли овај модел. То би, можда, могло бити „Слово о цару Нићифору II Фоки и

његовој жени Теофано".78 У овом спису, лик цара Нићифора окарактерисан

је на двојак начин: цар је, с једне стране, храбар ратник и мудар државник, а

с друге — чезне за монаштвом и упражњава аскезу. Међу царевим подвизима

— које су забележили и византијски историчари — наводе се његов обичај да

74 73. Трифуновић, Житије светог патријарха Јефрема од епископа Марка, Анали Филоло-

шког факултета 7 (1967) 72-73.

75 Д. Богдановић, Свети Јован Лествичник, 186-192.

76 Т. Јовановић, Житије Петра Коришког, Књижевна историја XII, 48 (1980) 635-681;

превод: Теодосије, Житија, Житије светог Петра Коришког, изд. Д. Богдановић, Београд 1988,

263-288; сГ. А РороуЦ, ор. си., 3. Витић-Недељковић, нав. дело.

77 Д. Богдановић, Нове тежње у српској књижевности, 85-96; исти, Историја старе срп-

ске књижевности, 168 и равшп; 73. Трифуновић, Проза архиепископа Данила II, 1 1-12; Д Кале-

зић, Архиепископ Данило II и питање његова припадања исихазму, Архиепископ Данило II и

његово доба, 1 17-128. За опште оквире, сГ. Ј. МеуепЛотјЈ, Вугап1те Не$усћа$т: Н15(опса1, Тће-

о1о{>н:а1 апд 5оаа1 Ргоћ1ет$, Со11ес1ед 5шдје$, 1хшдоп 1974.

78 Основни рад: Е. ТитЛеапи, ор. ск. (критичко издање текста са преводом на француски

језик и посебном студијом). Питање порекла и функције „Слова" било је предмет оштре научне

полемике: Е. I. Утапоизп, Ш „дЈ$соиг$" БугапПп еп 1Тшштеиг ди $ани етрегеиг гЛсерћоге Рћоса$

1гап$пи$ раг 1а Ниегагиге $1ауе, Кеуие де$ еШде$ $ид-е$1 еигорееппез XVI, № 4 (1978) 729-744; Е.

ТитЈеапи, Моиуе11е$ соп$1дегаПоп$ $иг 1е „011 де Гетрегеиг >Нсерћоге II Рћоса$ е1 де $оп ерои$е

Тћеорћапо", К1уј$1а дј $ПкН ђЈгапНш е $1ауј V (1985) 169-195.
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чита псалтир, затим чедност у браку и жеља да ходочасти у Јерусалим, оде-

вање у грубу власеницу и навика да спава на оштром камењу уместо у цар-

ској постељи.79 Слична, богоугодна дела Нићифора Фоке забележена су и у

Служби која му је састављена, као заметни облик царевог култа, иницираног

у светогорском манастиру Лаври.80 Реч је, дакле, не само о сродним топоси-

ма већ и о једнакој идеји о владару који тежи аскетском идеалу. Може се с

разлогом претпоставити да је обавештени Данило II знао за ове саставе, уто-

лико пре што је, почев од 13. века, „Слово" стекло широку популарност у

словенским земљама, од Балкана па све до Русије.

Други део проблема, који се тиче сврхе поменутих образаца, не само

што је тежи за решавање већ је и ризичан приликом доношења закључака.

Он задире у осетљиво питање односа хагиографије и историјске реалности —

који је тешко, а најчешће и немогуће са сигурношћу утврдити.81 Тако се да-

нас можемо само домишљати да ли су општа места што говоре о Драгутино-

вој аскези имала икаквог упоришта у стварности или пак припадају појави

коју су истраживачи означили као „симболичну анахорезу".82 Са нарочитим

опрезом треба тумачити и топос којим краљ Драгутин забрањује „објављива-

ње" свог тела. Наиме, добро су познати случајеви када такво наређење није

извршено, што значи да се сводило на реторичку фигуру. Међу примерима

које смо овде већ навели, два су веома карактеристична. Упркос изричитој

забрани, тело светог Луке из Стириса не само што је „подигнуто" из гроба

већ се око њега образовао монументалан манастирски комплекс, једно од

најугледнијих култних средишта тадашњег византијског света.83 Речит је и

случај черниговског митрополита Константина чије су тело, држећи се запо-

вести, доиста изнели из града и одбацили, да би га одмах затим, због тренут-

них политичких потреба, „пронашли" и прогласили светим.84 С друге стране,

када је о топици реч, треба увек имати на уму њену основну функцију:

„Опште место је условни израз, знак којим се омогућава општење; није ба-

налност, као данас. Систем тих знакова шифрује, а истовремено дешифрује

један мисаони садржај и, исто тако, условљава једно емоционално стање".85

79 Е. Тига"еапи, 1-е $А Ае Гетрегеиг >Псерћоге II Рћосаз, 63, 70, 72; међу византијским

историчарима, нарочито су важна сведочења Лава Ђакона и Јована Скилице, в. Лев Диакон,

Историх, изд. Г. Г. Литаврин, Москва 1988, 30, 46, 48 (Лав Ћакон), 1 1 1 (Скилица).

80 I. РеШ, ОГПсе тесШ еп Пмппеиг ае Мсерћоге Рћосаз, В2 XIII (1904) 406; о локалном

карактеру и домету овог култа, в. Р. Зсћгетег, ор. сл(., 368-369 (са старијом литературом).

81 Драгоцена методолошка упозоре&а у том смислу даје С. Ћирковић, Проблеми биогра-

фије светога Саве, Сава Немањић — свети Сава, историја и предање, Београд 1979, 7-12; уп.,

такоће, Д. Поповић, Мошти светог Саве, Свети Сава у српској историји и традицији, Београд

1998, 251-265.

82 С. СаШагШои, Тће Макшј> оГ а 5ат1, 79.

83 С Соппог, Ап ап<1 МЈгас1е$ т МсЈкча! Вугатшт. Тће Сгур1 а1 Н05105 1лшка5 ап<1 115

Ргебсоез, Рппсе(оп 1991 (о образовању култа св. Луке, посебно на стр. 93-111).

84 В. нап. 72.

85 Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, 62; о функцији општих места в.

такође Н. Радошевић, нав. дело, 245-246; 73. Трифуновић, Азбучник, 199-221.
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У настојању да „дешифрујемо" смисао топоса о којем је реч, размотрићемо и

други извор важан за наш проблем. То су подаци о краљевом гробу, тачније

— о статусу његовог тела као објекта култа.

Краљ Драгутин сахрањен је у манастиру Ђурђеви Ступови у Расу, заду-

жбини свог славног прадеде, чији је други ктитор и сам био.86 Ту је, према

сведочењу Данила II, његово тело пренето „од сремске земље", а смисао ова-

кве краљеве одлуке у науци је већ добио своје шире тумачење.87 Једном ра-

нијом приликом, изнели смо разлоге за претпоставку да се краљев гроб прво-

битно налазио у цркви Св. Ђорђа, вероватније него у капели улазне куле. Из-

весно је да се он састојао од подземне гробнице обележене мермерним сар-

кофагом, од којег су до данас сачувани само фрагменти постоља.88 Према из-

ричитом, већ наведеном тврђењу Данила II, тело из гроба није подизано. То

значи да није дошло до његовог објављивања и излагања у кивоту, што пред-

ставља завршни чин и потврду светитељства једне личности.89 Ретки распо-

ложиви извори из наредних столећа не оповргавају Данилов исказ, али исто-

времено упућују на закључак да је краљев гроб био веома поштован. Хроно-

лошки најстарије сведочанство налази се у Служби краљу Милутину од Да-

нила Бањског, из око 1380. године, која истовремено прославља Драгутина и

краљицу мајку Јелену. Стихови осме песме — „Христова црква светло пра-

знује свете мошти ваше као многоцену ризницу"90 — могли би, на први по-

глед, водити закључку да је Драгутин сматран светитељем. Међутим, израз

„свете мошти" Данило Бањски користи на овај начин само једанпут, и то у

множини, када говори о реликвијама „истоимене једнонаравне браће". Дра-

гутинове мошти понаособ не помиње, за разлику од Милутинових, које ква-

лификује помоћу прописаних општих места: његова „света гробница" извор

је „невештаствених аромата", „присноживотног благоухања" и „потока исце-

љења".91 Осим тога, овај исказ мора се посматрати у ширем контексту Слу-

жбе и њене основне идеје, а то је континуитет светородне династије Немањи-

ћа.92 Стога се никако не би могао сматрати потврдом да је Драгутиново тело

доиста имало статус светих моштију. На сличан начин треба тумачити и по-

знато писмо монаха Дамјана и Павла из 1597. године: приповедајући о свети-

њама које су видели на Ђурђевим Ступовима, они помињу и „свето тело кра-

ља Драгутина".93 Хронолошки последњи извор пре краја 17. века, када су

86 О цркви Св. Ђорђа и манастирском комплексу, Ј. Нешковић, Ђурђеви Ступови у Ста-

ром Расу, Краљево 1984 (са старијом литературом).

87 Данило изд. Ђ. Даничић, 52; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 41; краљеву сахргСну у

Расу, традиционалном језгру српске државе, тумачила је Ј. Калић, Рашко наслеђе у време Да-

нила II, Архиепископ Данило II и његово доба, 46-47.

88 Д. Поповић, Српски владарски грб у средњем веку, Београд 1992, 91-93.

89 Исто, 176-177, 180.

90 Данило Бањски, Служба светоме краљу Милутину, Србљак 2, Београд 1970, 1 14-1 15.

91 Исто, 84-85, 88-89, 98-99, 106-107.

92 Д. Богдановић, Исторнја старе српске књижевности, 192-193.

93 К. Ноп>а(, гЈоуј ћЈ5(опј$кл $ротешс1 га роујезЈ Возпе 1 кизјеашћ гета1ја, С1а$шк 2ета1ј-

вкое тигеја и багајеуи 21 (1909) 56-57.
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Ђурђеви Ступови тешко пострадали у аустро-турским ратовима,94 уједно је

и најпрецизнији. Никола Бошковић се сеђа да је у цркви Св. Ђорђа видео „1а

беро1Шга ае1 Ке ОгајшНпо ... пШа ш' ип ГипббЈто тагто ш" шует со1оп".95

Ово тврђење, сасвим је очигледно, односи се на мермерни надгробни споме-

ник, а не на кивот са моштима. Ако се упореде сведочанства о Драгутиновом

гробу која претходе и следе разарању Ђурђевих Ступова, произлази да су

краљеви посмртни остаци поделили судбину манастира. Биће да је истом

приликом девастиран и Драгутинов гроб, а његово тело — тачније, скелетни

остаци — сакупљени и спасени.

У сваком случају, тек од 18. века о њима се више не говори на уопштен,

већ сасвим одређен начин. Такав је познати податак о изгледу Драгутиновог

тела из Троношког родослова који, важно је нагласити, представља белешку

очевица: вистк же вскмк стодшднћ велико ллбжественћ и силенћ т-клол\ћ и

ко-кпокћ до 7,-клл, егоже и кости его свидетелствовдшд, еже пми исти

вид-кх©лм».96 Из исказа такође следи да је до средине 18. века краљев скелет

био у целини сачуван. У неко позније време, он је међутим распарчан, сте-

кавши више власника. У том смислу, веома индикативно је предање — које у

другој половини 19. века бележи Александар Гиљфердинг — да је неки Ново-

пазарац по имену Знобић мошти опљачкао а затим у деловима продавао, због

чега је његов род сустигло проклетство.97 Да оно има упоришта у стварно-

сти, потврдила би различита, мада углавном непоуздана сведочења о даљој

судбини краљевих посмртних остатака. Мало је вероватно да је део костију

преостао на Ђурђевим Ступовима све до времена Гиљфердинга, који је запи-

сао да се у цркви, десно од врата, налази „гробница са моштима краља

Драгутина".98 Пре ће бити да је руски путописац затекао само празан гроб,

али и живо сећање на личност којој је припадао. Са више сигурности, краљу

се може приписати рука из дечанске ризнице, која се чува у једном сребрном

реликвијару датованом у прву половину 19. века. Урезан натпис идентифи-

кује светињу као: с7д чдстицд о8кд поеподовного ш(т)цд н(д)шего веоктизтд

Сћовскдго Иеллдни-кд.99 Остали подаци о краљевим посмртним остацима — на

пример онај што се односи на мошти у чачанској цркви — сасвим су несигур-

ни и најчешће су плод забуна или легенди.100 Најзад, предањем свакако треба

сматрати податак о мироточивости Драгутинових моштију, који се среће нај-

пре у Московском Србљаку, а затим и у рукописном Зборнику митрополита

94 Ј. Нешковић, нав. дело, 21.

95 В. М. Пантић, Дубровчанин Никола Бошковић и рашке старине, ЗЛУМС 8 (1972) 258.

96 И. Шафарикћ, Србскии л^тописацћ изћ почетка 16-г стол&гин, Гласникв Друштва срб-

ске словесности 5 (1853) 52; уверљивост овог сведочења не би требало довести у питање, упр-

кос слабој веродостојности Троношког родослова као историјског извора, в. Н. Радојчић, О

Троношком родослову, Београд 1931.

97 Л. Ф. Гиљфердинг, Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији, Сарајево 1972, 131.

98 Исто, 130-131.

99 М. Шакота, Дечанска ризница, Београд-Приштина 1984, 200, сл. на стр. 239 (са би-

блиографијом).

'оо те податке сабрао је Ј1. Павловић, нав. дело, 90-91.
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Михаила.101 Он са своје стране сведочи да је „култ" краља Драгутина добио

нов подстицај у раздобљу друге половине 18. и у 19. веку — што представља

посебан проблем, вредан даљег проучавања.

Посмртни статус краља Драгутина нужно је сагледавати како у светло-

сти изложених чињеница тако и са становишта општих начела светитељског

прослављања. У источнохришћанској пракси, целовит модел култа обухва-

тао је неколико елемената: на првом месту, хагиолошко-литургијске саставе,

чија је функција превасходно ритуална. Затим, визуелно-материјални, који је

отелотворен у икони светитеља. Трећи елемент, дословно корпоралан, одно-

си се на светитељске мошти које се излажу виђењу и додиру Овај последњи

утолико је важан јер апстрактни појам светитељства преводи у телесни, а

истовремено сакрални објект штовања — што је битна претпоставка упра-

жњавања побожне праксе. Када се ова општа начела примене на случај кра-

ља Драгутина, произлази следеће: Драгутин је добио житије, али не и основ-

ни прославни састав, а то је служба. Његов лик овековечен је бројним пор-

третима који краља приказују у статусу владара или ктитора, са низом поје-

диности што илуструју сложене династичке прилике у Србији тога време-

на.102 Ипак, Драгутиново „светитељство" никада није потврђено иконом или

посветом цркве. Најзад, резултати наших испитивања воде закључку да се

краљево тело није објавило, односно да је оно из гробнице „подигнуто" нај-

раније крајем 17. века, и то стицајем нарочитих историјских околности. Иако

је Драгутинов гроб на Ђурђевим Ступовима без сумње ужиЕао велико по-

штовање, његово тело било је лишено врхунског статуса и харизматског,

благодатног дејства. Ова привилегија, ускраћена Драгутину, припала је ње-

говом брату, „светом краљу". Милутинове објављене мошти, „целе и

нетлене", биле су изложене у кивоту и почивале на најсветијем месту у хра-

му, поред олтара. Према начелима владарске сахране код Срба у средњем ве-

ку, такво решење имало је вредност програмске поруке: њиме је краљ Милу-

тин стекао највиши, истовремено двоструки статус — светитељски и пред-

стојнички.103

Када се узму у обзир све изложене чињенице, доиста уверљиво изгледа

мишљење да је интерполирани завршетак Драгутиновог житија, којим се за-

брањује објављивање моштију, имао за циљ да спречи образовање култа у

пуном облику, односно да обезбеди наслеђивање Милутиновој породичној

грани. Поткрепили би га и други разлози — од оних опште природе, какви су

посведочена употреба владарских моштију у политичке сврхе, па до сасвим

101 1д)с. сн. Својства моштију краља Драгутина ту се описују на следећи начин: светик

его моши с8д"ие и ^мджливие мнооточивие ндлм> подлл* есн штдчдствв его влдгов^дниич н целви

своилм> лк>делм> нешск8дно поддвде, в. П. Срећковић, Неколико српских споменика. Зборник ми-

трополита Михаила, Споменик СКА XV (1892) 26.

102 С. Радојчић, Портрети српских владара у средњем веку, Скопље 1934, 27-28, 30-31;

најновија темељна анализа портрета из времена краља Милутина, укључујући и Драгутинове, у

контексту оновремене владарске идеологије и политичких прилика, код Б. Тодић, Српско сли-

карство у доба краља Милутина, Београд 1998, 32-39, 44-52 (са свом старијом литературом).

103 Д. Поповић, Српски владарски гроб, 97-98 (са изворима и литературом).
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одређених, који се тичу унутрашњих прилика у Србији, обележених борбом

за наслеђе престола. Ту је најзад и главни разлог — сама чињеница да је лоза

светих владара продужена преко краља Милутина. Међутим, могло би се

преиспитати мишљење да је аутор интерполације био Данилов Настављач.104

Најпре стога што је она, по садржини и пореклу обрасца, неодвојива од цели-

не, тачније — топике преузете из аскетске литературе на којој Данило гради

важан део Драгутиновог житија. У приповедању Настављача, ова традиција

неупоредиво је слабије заступљена и исказује се сасвим конвенционалним

топосима.105 Осим тога, саме историјске околности и ток догађаја не пружају

довољно основа за датовање интерполације после 1337. године. Њене поруке

тада су већ изгубиле актуелност и сврху. Наиме, исцрпљујућа борба за на-

слеђе престола између Драгутинове и Милутинове породичне гране сасвим

се примакла коначном расплету након смрти краља Милутина 1321. и круни-

сања Стефана Дечанског на Богојављење 1322. године. Међу преосталим

претендентима, Стефанов полубрат Константин погинуо је у изнуђеној бици,

док се Драгутинов син Владислав, како изгледа, убрзо одрекао својих пре-

тензија и окренуо очевим областима.106 Велики преокрет у односу снага, који

се испоставио као пресудан за крајњи исход догађаја, била је свакако проме-

на Милутиновог става према Стефану Дечанском, и његов повратак у Србију

1320. године. Добро је познато, такође, да је у рехабилитацији Дечанског

кључну улогу одиграо Данило, тада игуман хиландарски, својим посредова-

њем код Милутина — како личним, путем писама, тако и преко архиепископа

Никодима, кога је молио да утиче на краља.107 С обзиром на све ове околно-

сти, не би требало одбацити могућност да је аутор интерполације био сам

Данило II. Тако учен, а истовремено ефикасан начин да се санкционише ре-

шење једног тешког династичког питања одаје изузетну личност, која једна-

ко суверено влада књижевним жанровима као и политичким приликама свог

времена. А колико је важно било да се уз помоћ топике смена унутар дина-

стије представи као легитимна, потврђује и чињеница да је преврат, хроноло-

шки, заокружен са два чуда: као што је почетак борбе за Милутинову пре-

власт обележен божјом казном — Драгутиновим падом с коња, тако је и њен

успешан исход потврђен божјим благословом — чудесним враћањем вида

Стефану Дечанском.108

104 Г. Мак Данијел, у: Данило Други, 20; исти, у: Данилови настављачи, 19.

105 Општа места којима се описују монашки подвизи препознају се у Житију архиепископа

Данила II, в. Данило изд. 73. Даничић, 339, 356-357; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 257, 271.

106 за хок ових д0гађаја, в. Историја српског народа I (са старијом литературом): Љ. Мак-

симовић, Почеци освајачке политике, 437-448; С. Ћирковић, Унутрашње борбе почетком 14.

века, 449-461; исти, Унутрашња политика краља Милутина, 462-475; исти, Владавина Сте-

фана Уроша III Дечанског, 496-510.

107 Данило изд. 73. Даничић, 164-168; превод: Данило изд. Л. Мирковић, 124-127.

108 Значај ових догађаја посебно се подвлачи њиховим квалификацијама. О Драгутино-

вом паду с коња Данило говори као о „знамењу" (Данило изд. 73. Даничић, 23; превод: Данило

изд. Л. Мирковић, 22), док Настављач описује враћање вида Дечанском као „предивно чудо".

Необично је важан и шири контекст у којем се чудо догодило: оно је непосредно претходило
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На самом крају, вратимо се краљу Драгутину. Разумевање његовог реал-

ног статуса, са становишта култа, у доброј мери зависи од одговора на пита-

ње — која је била сврха састављања Зборника житија српских краљева и цр-

квених поглавара. Димитрије Богдановић је сматрао да је Данилова намера

била да сачини неку врсту српског пролога.109 Доиста, почетак Драгутиновог

житија садржи карактеристичне формуле — „житије и жизн" и читачку моли-

тву „благослови оче" — што подвлачи његов хагиолошки смисао и указује да

је било читано у трпезарији.110 С друге стране, истраживачи су одавно уочи-

ли потребу да се Данилов подухват сагледава кроз идеју српске историјске

поворке, чија је носећа мисао светородност и легитимност династије.111

Осим у владарској историографији, та идеја је експлицитно исказана у живо-

писаним програмима: најпре поворкама светих предака и заступника, а на

врхунцу — сликаним Лозама Немањића.112 Истина, у оба случаја, наглашава-

на је нарочита благодат појединих личности, као начин да се истакну прота-

гонисти директне линије наслеђивања. Међутим, харизма одређеног владара

увек је почивала на схватању о сакралности колективитета, то јест светород-

ном пореклу династије. Данило II можда је био најближи својим уверењима

када је наложио да се у пећкој Лози свим Немањићима, укључујући и жене,

насликају ореоли око глава. У том светлу треба сагледавати и право место

краља Драгутина. Иако није стекао култ у ужем смислу речи, уважаван је као

припадник посвећене породичне заједнице. У светородној лози Драгутину је,

вољом судбине, прИпала бочна грана, али је, заузврат, упамћен као оличење

монашких врлина и један од највећих аскета међу српским владарима.

Милутиновом престављању, а уследио му је Стефанов позив Данилу II да помогне у обављању

државних послова, в. Данило изд. Ђ. Даничић, 170-172; превод: Данило изд. Л. Мирковић,

128-131.

109 Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, 177.

110 В. издање Београдског рукописа, Љ. Стојановић, Житија краљева и архиепископа

српских, од архиј. Данила и других, Глас СКА 106 (1923) 99. Хагиолошки смисао житија с об-

зиром на присуство ове формуле тумачио је Л. Мирковић, Уврштење деспота Стефана у ред

светитеља, Богословље II, св. 3 (1927) 168-177.

111 Н. Радојчић, предговор за Данило изд. Л. Мирковић, XXI; И. Ђурић, нав. дело, 177; о

светородности династије као битном чиниоцу владарске идеологије Немањића, С. Марјано-

вић-Душанић, нав. дело, 111-117 и ра$$ш (са обимном библиографијом).

112 Б. Тодић, нав. место. О лозама Немањића, V. Ј. Випс, Г,ога Кетапјјса и з(агот згрвкот

бНкаг5(уи, 2ђопик гаЈоуа I коп&ге&а бауега агизЧауа 1$(опбага ите(ло$(ј 8РКЈ, Оћпа" 1976, 53-55;

Е. Наизгет, Оег КетапЈ1(1еп$1аттоаит, б(ишеп гиг пи((е1а1(егНсћеп вегђксћеп Неггзсћепкопо-

^гарћје, Вопп 1985; вредна запажања код Д. Војводић, Портрети владара, црквених достојан-

ственика и племића у наосу и припрати, Зидно сликарство манастира Дечана. Грађа и студије,

Београд 1995, 294-297 (са старијом литературом).
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Оатса Ророугс

ТНЕ С1ЉТ ОР КШС ВКАОШта — МОМК ТНЕОКПбТОб

Тће рарег дЈбсиббеб а бресШс Гогт оГ Ше уепегаНоп оГ 1ће бегћјап кт§

б(еГап ОгајшНп (1276-1282, "^13 16), \ућо аббитед Ше ћаћкб оГ а топк ћеГоге ћ1б

деаШ ипдег Ше пате оГ ТћеокНб1об. Тће гебеагсћ 15 ћабед оп 1ће апа1уб1б оГ (шо

шгТегеп* боигсев: Ше П/е оГ Кш§ Ога§иНп, бигујут§ Ше МЈбсеИапу оГ Ше Агсћ-

ћ15ћор БапПо II, апд Ше да1а аћои( Мб (отћ ш Ше топаб(егу оГЦјигдјеУ1 бгироуј.

Тће апа1уб15 оГ Ога§иНп'б П/е геуеа1б 1ћа( Пб тат оћјесНуе \уаб Ше сге-

аНоп оГ Ше 1деа1 сћагас1ег оГ те ги1ег-топк. То Ша1 ригробе, раНегпб оГ уапоиб

опјпп \уеге етр1оуед. Тће Пгб1 репод оГ Ше Кт§'б ИГе — ћггт, уоит апа" Ше

Нте оГ ћјб ги1е оуег а11 бег&ап 1апдб — \уаб дебспћед \угт Ше ће1р оГ Ше ра1-

1ет 1акеп Ггот ВугапНпе епсотГа, сопјипп§ ир Ше рјсшге оГ те ро\уегГи1, јиб1,

ртиб ги1ег сћобеп ћу Сод. 1п Ше ассоиШ оГ Ше Кт§'б НГе апег 1282, \ућеп

Ога§иПп \уаб Гогсед 1о седе Ше тгопе 1о Шб уоип§ег ћгоШег апд 1о 1ишЧ ћ1б га1е

1о Ше поПћегп гејпопб оГ бегћја — те 51гис1иге оГ Ше Ц/е ћесотеб тоге сот-

р1ех. Тће ргеуаШп§ раИегаб аге ипдеПакеп Ггот 1ће ћа{Но§гарћу апд 1га<ННопа1

абсеНс Шегашге оГ Ше еаб1егп \уог1д. Атоп§ Ше тоде1б к 1б роббШ1е 1о гесо§-

П12е Ше Ц/е о/5( АтНопу ћу Ше Ра(пагсћ АШапабШб, Ше тога1б оГ Ше ^аИег

1о Неа\еп ћу Јоћп КПтах, апд т а11 ргоћаћПку боте бресШс сотробгНопб,

бисћ аб ТИе №ога" аооШ 1Ие етрегог ИгкерИогоз II РИосаз. Тћеве раИегпб аге ет-

р1оуед ш Ше сопб1гисНоп оГ Ше топабНс сћагас1ег оГ Кт§ Ога^иНп. Тћеу де-

вспће ш §геа( де1аП а11 ргебспћед Гогтб оГ абсеНабт: Ггот оуегсотт§ 1ће раб-

б!ОП5 оГ Ше Пебћ апд брт(, 1о Ше ргасНсе оГ авсеНс ујпиеб бисћ ав репИепсе апд

те сопб!ап1 гететћгапсе оГ деат.

брес1а1 аНепНоп ћаб ћееп Госибед оп те 1пгефо1а1ед епдт{» оГ Ога§иНп'б

Ц/е, т шћкћ 1ће ореп1п§ оГ 1ће Кт§'б 1отћ 1б ГогћЈддеп. И ћаб ћееп бћо\га 1ћа4

1ће 1ббие 1п циебНоп 1б а 1ороб, а1бо ипдеПакеп Ггот 1ће абсеНс Шегагу (гад1Ноп.

Иб ГипсПоп \^аб 1о ргеуеп! те агтоипсетет оГ те геНсб, та1 1б, 1ће ргос1ата-

Поп оГОга§иНп аб $аш(. бисћ ап 1п1ефге1аНоп 15 сопПгтед ћу Ше б1геат оГШб-

1ог1С еуеп1б — Ше Гас1 Ша1 Ше ћо!у бегћ1ап дупавгу сопНпиед Шгои§ћ Ше орроб-

1П§, МПиНп'5 ћгапсћ.

Тће да1а у1е1дед ћу Ше ехагшпаНоп оГ Ше 4отћ оГ Кт§ Вга§иНп, \^ћјсћ 15

511иа1ед ш Ше топаб1егу оГ ЦјигдјеУ1 бШроуј ш б1аг1 Раб, сопПгт Ше

аГогетепНоп с1а1т Ггот Ше П/е. Тће апа1уб15 оГ Ше ауаПаМе боигсеб 1еадб 1о

Ше с1еаг сопс1иб10п Ша1 Ше ћап оп Ше ргос1атаНоп оГ Ше геНсб \уав оћбегуед.

Тће Кт§'8 ћоду шаб га1бед Ггот Ше 1отћ а! Ше епд оГ Ше 171ћ сеп1игу а1 Ше еаг-

Неб1, ћу Гогсе оГ бреиа1 С1гситб1апсеб, аПег Ше деб1гисНоп оГ Ше топаб(егу ш

Аиб1г1ап-Тигк1бћ \уагб. Аб 1а1е аб Ше 18«ћ-19,ћ сепШгу, Ше ргевегуед гетаЈпб ће-

сате Ше оћјес1 оГ уепегаНоп.

Рта11у, 11 сап ће сопс1идед Ша1 К1п§ ОгадиНп — топк ТћеокНвтб д1д по1

ћауе а сиН 1п Иб Ги11 Гогт апд 1п Ше папо\у бепбе оГ Ше \уогд. А1Шои§ћ ће \^аб

ассогдед а П/е, а бепчсе 1о ћјт \уаб пеуег сотробед, ће \уаб пеуег дерк(ед оп

ап 1соп, пог \уаб а сћигсћ дедка1ед 1о ћ1т. Соп(гагу (о оШег 'ћо1у к1п§б' Ггот

Ше ^етапЈ1С Гат11у, ћјб ћоду \уаб по( ћа1тед апд д1бр1ауед ш а бћппе. Оп Ше

оШег ћапд, Ога§иНп епјоуед ипдоић(ед гебрес(, аб а тетћег оГ Ше ћо1у ГатНу

апд аб опе оГ Ше §геа(еб( абсеНсб атоп§ бегћјап ги1егб.
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МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВИЋ

О ВРЕМЕНУ СКЛАПАЊА БРАКА СТЕФАНА УРОША III

(ДЕЧАНСКОГ) СА МАРИЈОМ П/ЛЕОЛОГ

Спомињање Стефана Уроша III као зета цара Андроника II у једном ватопед-

ском акту из, по свој прилици, септембра 1 324. указује да је брак српског краља и

Марије Палеолог могао бити склопљен већ у позно лето 1324. године.

Већ одавно је показано да се Стефан Урош III, коме је супруга Теодора

умрла, поново оженио, пре децембра 1324. године, византијском принцезом

Маријом, ћерком паниперсеваста Јована Палеолога и Ирине Метохитове.1

Тада је, наиме, цар Андроник II Палеолог издао хрисовуљу за Хрусијски

пирг у којој помиње Стефана Уроша /III/ као „свога многовољеног сина и

зета" (6 перисоОптос; \н6<; кса уацРрос; атпту;).2 Изгледа да време склапања

краљевог брака можемо одредити прецизније захваљујући реципрочним ак-

тима монаха Хиландара и Ватопеда, по свој прилици из септембра 1324. го-

дине,3 јер се у оном за Ватопеђане Урош III помиње као зет Андроника II.4

У питању су акти којима је спор између монаха Хиландара и Ватопеда

окончан уступањем спорне земље Ватопеђанима. Већ је неуобичајено да се

монашка свађа заврши даровањем једној страни објекта око кога су се спори-

ле, а да су српски монаси, заузврат, једино очекивали да Ватопеђани помињу

српског краља у својим службама — сасвим је изузетан догађај. Због тога ће-

мо се осврнути на спор који је предмет садржине поменутих докумената.

1 Уп. М. Ласкарис, Византиске принцезе у средњевековној Србији, Београд 1926 (Српске

краљице, 1990), 84; Историја српског народа I, Београд 1981, 502 (С. Ћирковић). Јован Палео-

лог је био син Константина Порфирогенита Палеолога, брата Андроника II, а његова супруга

Ирина ћсрка Теодора Метохита, в. ВИИНЈ VI, 195, нап. 78 (С. Ћирковић), и Р1.Р п° 21479.

2 Ас1е$ <1е ГАсћоз V: Ас1ев егесб <1е СћПашкг, 6&. раг. I. РеШ, Виз. Врем. 17(1911), Прило-

жение 1, п° 101, 1. 32, цит. даље: СћИ. §гес.

3 О датуму њиховог издавања, в. М. Живојиновић, Хиландарски метох Здравик и његови

ранији поседници, ЗРВИ 20 (1981) 89-90; Д. Папахрисанту, X) схваткси; цоуахшцбс,, арх<е<;

ка\ оруаушат), Атина 1992, 362-363, нап. 83.

4 Неиздати ватопедски акт, фотографија: Со11еј>е <1е Ргапсе; СћП. ј»гес, п° 44, датован са

„око 1319".



328 Мирјана Живојиновић

У моменту када се део струмског села Здравика, септембра 1318, нашао

у поседу српског манастира,5 „не мала земља" (ут\ огж 6к{ут\) Ватопеда, чија

површина је износила 1300 модија без паричких парцела,6 нашла се унутар срп-

ском манастиру дарованог поседа (еу ттј тсергурафт) тог) е1рт1цеуог) хоаршг)), због

чега је избила „не мала свађа".7 И док монаси Ватопеда нису располагали прав-

ним исправама о њеном држању (... катехоцеут)у ... х«>РЧ Х1у6? бгкаиоцатосЈ,

те су истицали да им дугогодишње поседовање (тт|У %ро\{а\ . . . катохлу) даје

право на спорну земљу, Хиландарци су тврдили да се она налази унутар поме-

нутог села (еу ттј лершхл кеТо9а1 таггспу тотј е1рт|цеуог) х©ршг)), тј. територије

која им је дарована хрисовуљом.8 Потом су одлучили да се измире, те су Вато-

пеђани, признавши да земља припада Хиландарцима, затражили да им је српски

монаси пријатељски уступе (шс, аитоц тсроот)ког>стау ттју утју, ката х«Р1У

т)тт)ааиеу ХаРеТу ашт^ тсар' аитшу).9 Монаси Хиландара су, са своје стране,

најпре указали на зло које долази од свађе међу монасима због малог комада зе-

мље (г)тсер бНуоо хоршо), и на корист од мира и уступања, што је свакако ути-

цало на то да удовоље захтеву Ватопеђана да им, како су истакли, спорну земљу

„поклоне братски и пријатељски" (абеХ.фгкшс, бе ката х^Р^ ка! бшреас, трбтсоу

таотлд тг>хеТу лар' т(цшу).10 Уз то су још и неки други разлози утицали на то да

српски монаси одлуче да недавно обрађену земљу (уешца) уступе манастиру

Ватопеду, не тражећи никакву материјалну надокнаду, без обзира на корист ко-

ју би од ње имали. Најпре су то били, још од времена оснивања српског свето-

горског манастира, традиционално добри односи између Хиландара и Ватопе-

да, на које су српски монаси указали истичући да поклон чине „због врлине од

почетка /својствене/ монасима Ватопеда" (бга тт|У архђвеу аретђу тшу . . . ау-

бршу тт\ ... Ватотсебшг) цоут!);11 затим, на њихову одлуку је, очигледно, утица-

ло „још и помињање преузвишеног краља Србије и многовољеног зета моћног

светог нашег господара и цара" (еЧг бе ка! бга цутр6ог)уоу тог) аг>веутог) тршу

тог> г)г|/т|Хотатог) краХц Еерргас, тог> тсергтсовтттог) уацРрог) тог> кратагог) ...

РаогХешс,).12 Из тога јасно произлази закључак да су Хиландарци, за дарова-

5 Сачуван је акт којим је апограф Михаило Неокесарит предао део Здравика Хиландару:

Агсћјуез Ле ГАшоз XX: Ас1е$ <1е СћНапдаг I, ео\ сћр1. раг М. ГгуојтоуИ — V. Кгауап — СН. Сјгоз,

Рапз 1998, п° 41, цит. даље: СМапЈаг I. Поред поседа у Здравику, Хиландар је, на основу спо-

разума између цара Андроника II и краља Милутина, добио још неколико села у подручју језе-

ра Тахинос, која је исти апограф тада предао српском манастиру: јђјЈега, п°» 39, 40; о тада по-

стигнутом српско-византијском споразуму, сГ. НмЈет, 45, и М. Живојиновић, Историја Хилан-

дара I, од 1198. до 1335. године, Београд 1998, 189-190.

6 Према катастарском попису Јована Панарета, из почетка XIV века: издање А. Ватопе-

динос, Гр-рубршс, 6 ПаХацас, 3 (1919) 217.

7 Неиздати ватопедски акт; СћП. р., п° 44, 1. 1, 3-4.

8 СћП. §г., п° 44, 1. 4-6; споменута хрисовуља (1. 2) јесте она из марта 1319: СћПапЈаг 1,

п° 42, и сГ. N0(6« уз п° 39; неиздати ватопедски акт.

0 СћП. ег., 44, 1. 6-8.

10 Неиздати ватопедски акт.

1 1 Исто; о односима Хиландараца и Ватопеђана, сГ. М. Ггуојтоупб, 1-е5 гарроЛз еп1ге Уа-

!орс(Ј| е1 1е5 тотев вегђев а Героцис <1е 1а ГопЈаПоп аи топа5(еге $егђе (у штампи).

12 Неиздати ватопедски акт.
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ну земљу, обавезали монахе Ватопеда да помињу српског краља, који је зет

њиховог цара.

Већ смо указали на то да је сасвим неуобичајено да се спор заврши на-

годбеном даровницом, а додајмо да је ово, ако изузмемо помињање, почевши

од новембра 1345, краља, односно цара Душана, после имена византијског

цара, у службама монаха светогорских манастира,13 сасвим усамљен податак

да се монаси једног грчког атонског манастира обавезују да помињу српског

краља.

Подсетимо се да су приликом даровања која су приватна лица чинила

појединим манастирима монаси обично прихватали да вечно помињу даро-

давца и чланове његове породице, како живе, тако и покојне,14 а само изузет-

но овом обавезом је обухваћено и помињање византијских царева.15 Да су

српски монаси желели да обавежу Ватопеђане да помињу дародавце хилан-

дарског поседа у Здравику, у томе случају би то били Андроник II и Милу-

тин.16 Међутим, видели смо да је овде реч само о Милутиновом наследнику,

тадашњем краљу Урошу III, чије помињање је, очигледно, постало актуелно,

јер је он, по свој прилици, у то време постао зет Андроника II. С обзиром на

то да су Ватопеђани и Хиландарци постигли споразум, вероватно, септембра

1324. године,17 брак између Уроша III и Марије Палеолог је могао бити скло-

пљен у лето исте године. Оваквом мишљењу ишло би у прилог и, у то време,

веома благонаклоно држање Андроника II према монасима Хиландара. Хилан-

дарски јеромонах Матеја је тада добио значајан комад земље у селу Лушцу,18

што би се могло довести у везу са неком успешно обављеном дипломатском

мисијом, можда посредовањем у вођењу брачних преговора између српског и

византијског двора, који су окончани склапањем поменутог брака.19

13 А. Соловјев — В. Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд 1936, бр. 5, л. 32-34

(новембра 1345). Да су монаси славили и помињали цара Душана и послс његовс смрти види се из

хрисовуље којом је цар Урош потврдио (октобар 1361) њиховом манастиру поседовање манастира

Свих Светих, даровање његове мајке царице Јелене, у знак захвалности за добро расположење Ла-

вриота према српским владарима: Агсћјуез ое ГАЉоз X: Ас1е5 ае 1-а\та III, ае 1325-а 1500, еЛ. агр1.

раг Р. 1*етег1е — А. СиШои — N. 5\>огопо5 — п. РарасНгуаатНои, Рапз 1979, п° 140, 1. 1-6.

14 Наводимо неколико даровница епохе којој припадају и наши акти: Агсћјуез ае ГА1ћо5

XVIII: Ас1ез аЧујгоп III, ае 1204 а 1328, еа. 4\р\. раг Ј. 1ејоп - N. ОхкопотШх - О. Ра-

расНгуззамНои — V. Кгамап, ауес со11. 6'Не1епе Ме1ге\Ш, Раш 1994, п° 71, 1. 15-16 (1309); п°

81, 1. 4-5, 22-27 (1324); Ас1е5 ае ГА1ћо5 XV: Ас1е$ ае Хепорћоп, еа. ајр1. раг /Ј. РарасНгумаМ-

Нои, Рапв 1986, п° 20, 1. 8-9 (1324); 28, 1. 3-4; Ас1е5 ае ГА1ћо5 [Р: Ас!е5 ае К.ш1штш5, 6а. ајр1.

раг Р. 1.етег1е, Рап5 1988, п» 13, 1. 5 (1327); п° 18, 1. 73-74 (1338) итд.

15 То су обично случајеви у којима је дародавац уступао манастиру посед који је добио

царским даровањем, сГ. СћПапааг I, п° 7, 1. 1, 16 (1265).

16 В. горе, нап. 5.

17 В. горе, нап. 3.

18 Андроник II је, децембра 1324, издао јеромонаху Матеји, на његов захтев, потврдну

хрисовуљу (СћНапааг 1, п° 100) о поседовању земље која му је всћ била предата на основу царе-

ве простагме (цмаепт, 1. 1).

19 Ову идеју већ су изнели В. Мошин — М. Пурковић, Хиландарски игумани средњега ве-

ка, Београд 1999*, 58-59.
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МГгјапа 2.1уојто\1с

бШ 1А БАТЕ ОЕ 1.А ССИМСИЈбКЖ Ш МАРЈАСЕ ЕОТКЕ

бТЕРАИ Ш05 III (ОЕСАК5КЈ) ЕТ МАК1Е РАЕЕОШС1ЈЕ

Оершб 1оп§1етрб П а е1е сЈетотте цие 51еГап 1Јго5 III а ероихе 1а рппсеббе

ђугапНпе Мапе Ра1ео1о§ие ауап! сЈесетђге 1324. ЈМоиз ГопсЈаШ зиг 1а тепПоп

с!и гој бегђе еп 1аг)1 чие ђеаи-ГПб с1е Гетрегеиг АпсЈгошс II Ра1ео1о$ше сЈапз ип

ас1е, епсоге поп риђПе, с1е5 агсћлуев с1е Уа1ореш', с1а1аћ1е, а се ци'П 5етђ1е, Не

1324, поиб еп сопс1иоп5 ^ие 1е тапа^е еп циебНоп а ри ауоН Неи с1еја а 1а Гш с1е

Ге1е с!е се«е тете аппее, с'е51-а-шге реи ауапс 1а сопс1и5шп Је Гассогс! епсге 1е5

сопГгепеб с1е СћПапс1аг ес с1е УашресП. Сесј 5етђ1е а11е51е раг 1е ГаИ цие 1е5 то1-

пе5 с!е СћПапс1аг, аГт с!е теиге ип 1егте аи 1Ш§е, оп1 баНбГаИ 1а с1етапс1е с!е5

тотез с!е Уашреш еп 1еиг сес!ап1 „ГгасегпеИетеШ е1 апПса1етеп1" 1а <егге ПНјп-

еибе, а1гш цие, еп соп1ге рагНе, раг Геп§а§етеп1, Ши1 а ГаН тћаћПие1, с!е5 пки-

пеб с1е УаШреш' с!е тепНоппег, 1ог5 с!е 1еиг5 оГПсеб, 1е Г01 зегђе цш еб1 ђеаи-ГПб

с1е Гетрегеиг.



Зборник радова Византолошког института XXXVIII, 1999/2000.

КесисИ <1е5 ггауаих де 1'1п5(ј(и( <1'е(и<1е5 ћугап(јпе5, XXXVIII, 1999/2000

ШС 949.5.04(093.32=773)"13":877.3-6/992.091

РЕТЕК бСНКЕП^ЕК (Кб1п)

В1Е ОЕ5АШТ5СНАРТ5КЕ15Е ОЕ5 ШКЕРНОК05 ОКЕООКА5

КАСН 5ЕКВ1ЕК (1326/27)

Оег Вепсћ( с!е8 №керћого5 Огевогах ићег <Ие Се5апс!(5сћаГ15ге15е \уигс!е Ш 5ет

Ое8сћЈсћ(5шегк аиГј»епоттеп. Вет Вепсћ( 151 Гиг ете Кекоп5(гик(шп Јег \Уе{;5(геске

\^еш{» ћИГге1сћ, Јосћ ћ|е(е( ег ете РиИе уоп ки1(иг{>е8сћкћ(Нсћеп ипс! уо1к5кипсШсћеп

ВеоћасћШп^еп (2. В. „НеМепНесЈег").

01е бггаВеп с!ез ћугапНшбсћеп Кекћеб тиббеп уо11 Огирреп ка1бегНсћег

ипи к1гсћИсћег ОебапаЧбсћаПеп ипи Вотеп §е\уе8еп бет. Ет ВНск ш (1аб Ке§е-

51еп\уегк 061§ег5 2е1§1, ше У1е1е ЕшхгаЧЈе тк иег ТЈћегћпп§ип§ етеб Оокитеп-

1еб оиег етег типиНсћеп 1Масћпсћ1 уегћипиеп 8та\1 Оаћеј 151 Гебггићакеп, иаВ

пиг јепе Уог§ап§е ћекаппг бта\ те т бсћгШНсћеп СјиеПеп ићегНеГеП бта\

^епп тап ап ше У1е1гаћ1 иег 81е§е1 аепк(, (Не а11е ги ет5(та15 аи5§ећапш§1еп

1Јгкип(1еп §ећбПеп, \^аг ше 2аћ1 ап ОебапаЧбсћаЛеп (јт шеПезгеп бшп скб \Уог-

Теб) посћ егћећНсћ §г6Вег а1з еб ше ћеите уегГи§ћагеп СјиеПеп егкеппеп 1а55еп.

№ћтеп \ујг ет Ве1бр1е1: 1т 2е11гаит гмбсћеп 1282 ипи 1300 ћаћеп ше Ке§е-

бТеп 143 ЕттгаЧЈе, уоп аепеп 116 пит ОебапаЧбсћаГтеп оиег ВотепаЧепбтеп (аиВег-

ћа1ћ Коп51апНпоре15) т 2и5аттепћатЈ 51ећеп. \Уепп \ујг тпегћаЉ шебег 18

Јаћге ет (\уе§еп Ећеуегћагк11ип§еп) ге1аНу §ит иокитепНегхеб Јаћг, еТша 1294,

ћегаи5§геЈГеп,2 ег§Љ1 бЈсћ Го1§егк1е5 Рапогата: (1) Оћегћпп§ип§ етеб бршцбс;

ап 2\уе1 бтеиегћеатте т ТћеббаЉтке (Ке§. 2156), (2) ОебапаЧбсћагт ап Каг1 II.

уоп Апјои пасћ №аре1 \уе§еп иег НеНаТ МЉћае15 IX. пнт Сатћаппа уоп СоиПе-

пау (Ке§. 2156а), (3) ОебапаЧбсћаГг иеб Јоћаппеб 01укуб ипа" аеб Тћеоиогоб Ме-

тосћкеб ап Не1ппсћ II. уоп 2урегп ипи Нетћит II. уоп Агтетеп, ећепГаШ \уе-

§еп иег НекаТ М1сћае1б IX. (Ке§. 2156ћ), (4) ОебапаЧбсћаГт иеб иеуси;

б1ерцг|УЕитт1с; Јоћаппеб т ше Ргоуепсе, 1п иег Ећеап§е1е§епће11 т11 Сатагта

уоп СоиПепау (Ке§. 2157), (5) Оебапи1бсћаГ1 иеб РаТпагсћеп А1ћапаб105 II. уоп

А1ехапигеЈа ап аЧе К6т§е уоп 2урегп ипо" Агтеп1еп а1б Вгаи1\уегћег (Ке§.

1 У|ј1. јипеб! I). 1ЧегИсћ, О1р1ота(15сће Ое5апс1[бсћаЛеп г%У15сћеп 08(- ипЈ ^ебЉивет

756-1002, Вет 1999.

2 01е 1п К1аттегп 5(ећеп<1еп 2аћ1еп оегјећеп 5Јсћ аиГ Ак Миттегп ћеј Р. Ш/^ег, Ке§е$(еп

Јег Ка15егигкипаеп <1е5 05(гбт15сћеп КеЈсћев. 4. ТеП. Ке^еб^еп уоп 1282-1341, Мипсћеп 1960.
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2157а), (6) ОебапсЈЧзсћаП ги РпегЈпсћ уоп бЈгШеп, ит сјеббеп бсћ\уеб!ег а1б Ргаи

Шг Мкћае1 IX. ги §е\утпеп (К.е§. 2157ћ), (7) Рго51а§та1а ипс! Сћгу5оћи11о1 гиг

гЈаб Ато5к1об1ег КагакаПи (Ке§. 2166-2169, т етег ос1ег тећгегеп Оебапсћ-

бсћаДеп ићегћгасћ!).

01е оћеп §епапп1еп ОебапсћбсћаГхеп бтсЈ пиг с!игсћ кпарре Ег\уаћпип§еп ш

Оебсћкћгб^егкеп ипс! шр1отаНбсћеп ВпеГеп §епапп1 ос1ег аиб с1ет 1Јгкипс1еп-

1ех1 /и егбсћНеВеп. бсћПс1егип§еп ићег с!еп УегЈаиГ, ићег КеЈ5е\уе§е ос!ег Еапсј

ипс! Ееиге Гећ1еп т Габ1 а11еп РаИеп ос!ег ГтсЈеп б1сћ пиг §апх уегетгећ, ег\уа т

с1ег Оебапсћбсћагг с!е5 РаШагсћеп АтапабШб II., с1ег бсћоп ће1 РћокаЈа бете

М15510П аћћгасћ, с1а ег уог беегаићет Шећеп тиВге. Баб батте1\уегк с1е$ Коп-

бгапНп Рофћуго§еппе1о5 ге1§1, с!аВ еб оГхшеНе ОебапсћбсћаПбћепсћге §аћ, сће

уоп с1еп аиВегеп 1Јтб1апс1еп ипс! ЕгГо1§ ос1ег М1ВегГо1§ с1ег УегћапШип§бГићгип{»

2еи§п18 аћ1е§геп.3 Оег Гга§теп1апбсће Егћа11ип§б§гас1 сНебег батт1ип§ тасћг

аћег с!еиШсћ, <1аВ ићег с!еп каЈзегПсћеп НоГћтаиз кет 1п1егеззе ап бо1сћеп Тех-

1еп ћеб1апс1 (\уе§еп Шгез пог\уепш§ег\уе1бе басћНсћеп ипс! ипгћегопбсћеп Сћа-

гактегб?), ипс! ез тиВ оГГеп ћ1е1ћеп, оћ зо1сће Вепсћ1е пасћ сјет 10. Јћс1. е1\уа

§аг гисћ! тећг агсћмегг \уиг<1еп ос1ег зкћ пиг Јигсћ сНе 1Јп§ипбГ с!ег ОћегНеГе-

гип§ тсћ! егћаНеп ћаћеп.4

01е \уеш§еп Аибпаћтеп ш браЧегег 2ек ћегићеп аиГ с!ег РпуаНпМаНуе уоп

ТеПпећтет е1пег ОезапаЧбсћаГ! ипс! бшс! §епп§ ап 2аћ1. КопбгапНп Мапаззеб

ћт1егНеВ етеп Вепсћ! уоп 793 Уегзеп ићег ете ОезапаЧзсћаЛ пасћ 2урегп ипс!

тз Кбт§ге1сћ Јегиза1ет, ш Јаћг 1160, ап с1ег ег пиг ет ип1ег§еогс1пе1ег ТеП-

пећтег (1т бсћгаћсПепз!?) \уаг.5 1п етег аћпПсћ ипћесЈеШепсЈеп РипкНоп паћт

Апс1геа8 ЕЉасЈепоз ап етег ОезапсИбсћаЛ \уоћ1 гит МапПикепзиИап МаНк N8-

бН Мићаттес! 1325/1326 1еП ипс! уегГаВ1е сјагићег 30 Јаћге зраЧег ете ћ1з\уеПеп

гесћ! рћап(аз1еуо11е Еггаћ1ип§.6 АШћепНзсћег Јз1 зјсћег с1ег ОезапаЧзсћаГсбће-

псћг с1еб РћПо1о§еп Тћотаб Машвггоб јт АиГгга§ бетег Не1та151ааЧ Тћезба1оги-

ке ги Ка1бег АпсЈгошкоб II. (г\У1бсћеп 1314 ипс! 13 18). 7 А1б геПНсћ 1е4г1еб >^егк

3 ЕхсегрГа де 1ееа(10шћиб, ед. С. а~е Воог, Вд. 1-2, ВегНп 1903.

4 Етеп бокћеп уег1огепеп Вепсћ( (аиб Јег Редег деб браЧегеп Рагпагсћеп Јоћаппеб 01уку8

етаћт Јег НЈЛопкег ^1керћого8 Оге§ога5, Н181опа Котајке, Вс1. 1, Вопп 1829, 194, 1т. 15-22.

1пћа1( \уаг Л\е ет%ап%5 егжаћгКе Се8ап(1(8сћаг1 пасћ 2урегп ипс! Ахтешеп т Јаћг 1294.

5 К. Ногпа, Оа8 НоЈЈоропкоп о"е8 Коп8(ап(1п Мапа55С5, В2 13 (1904) 312-355, Уј1. Јаги

аисћ Р. ЗсНгетег, Уха^хгЛоп а Вииишо: И ш'р1ота(Јсо, Н топасо, И тсгсап(е, Со1итћеЈ8 5

(Оепиа 1993) 29-39. 2ит Сс8апш8сћаП$2шеск (Ећеуегћапс11ипј»сп) ипЈ Оа(ит бЈеће Р. Об1%ег,

К.еес5(еп Јег КаЈзегигкипЈеп Јеб Об(г6тЈбсћеп КеЈсћеб. 2. ТеН ... ћеагћеЈ(е( уоп Р. ШпН, Мппсћеп

1995, &еееб( 1436.

6 Тех( ћеЈ: О. катрз^ез, 'АубрЕог) Лфаблуоп р1ос, ка! еруа, А(ћеп 1975, 39-87 (дег Вепсћ(

(га§( Јеп ТКе1 ЛЕр1Т1уг(01Сј). 2и Јсп Оа(јегипЕбргођ1етеп б. Р. ВсНгетег, Вугап(1Шбсће

Ог1еп(ге1бепде Јт 14. ЈаћгћипдеП, 2е1(бсћг1г( дег деШбсћеп Мог^епШпдЈбсћеп СебеПбсћаП, 8ирр1.

VI, 5(и((ваг( 1985, 141-149. Кгј(1бсћ ги деп ЈпћакНсћеп КеаП(а(еп С. Макпз, бћкћеп гиг

бра(ћугап(1П1бсћеп бсћЈгТаћП, Сепиа 1988, 227-228.

7 М. Тгеи, Оје Себапд(8сћаг(бге1бе деб Кће(огб Тћеоди1об Мав1б(го5, Јаћгћисћег Иг к1а5815сће

РћИо1о81е, 8ирр1. 27, ^ејргј^ 1900, 5-30. бЈеће Макгјз, 8(ид1еп (\ује Апт. 6) 225-227, ипд

282-283 (ТеЈ1аћегбе(2ип8).
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181 т д1е5ет 2и5аттепћап§ аисћ даб „Та§ећисћ" деб бПуебгег бугори1об гит

КопгП уоп Реггага-Погепх ги пеппеп.8

Ап§ез1сћ1б дег каг§еп ОћегНегегипд бокћег ВепсШе 1б1 ез §егадеги а1б ет

ОШскбГаП ги ђегекћпеп, даВ ипб тпегћаЊ етеб УЈеНеПаћгћипдеЛб §1е1сћ 2\уе1

Тех1е оЧезег Ап, \уепп§1ек:ћ ћбсћб! уегбсШедеп ш ТЈт1ап§ ипд Оеб1а1гип§, ги Ке1-

беп ап деп бегШбсћеп К6п1§бћог" егћаНеп втд, с1ег „РгебћеиНкоб" Јеб Тћеос-огоб

Мегосћгсеб (1299)9 ипд ет Вепсћ! деб №керћогоб Оге§огаб (1326/7). 10 Ба с1ег

РгевћеиНкоб јип§б1 ете ки1гиг{>е5сШсћШсће ТЈп1егбисћип§ еггићг,11 ^егдеп \У1г

ипб ап сНебег бхеИе а11еш гш1 с1ег Ке1бебсШ1дегип§ с1еб Оге§огаб ћебсћаМ§еп.

Охе \\ег Тех1/а$5ип%еп

Оег аитоШодгарШбсће ВепсШ тг1 бетег Медег§аће регббпНсћег ОеШШе

ипд беНепеп МотеШеп дег №гигћеоћасћШп§, бгеШ 1т Каћтеп уоп ОевсШсШб-

\уегкеп 2\уе1Ге1боћпе ете Ве50пдегће14 с1аг.12 Огедогаб ћа1 д1ебеп Вепсћг аћег

игбргип§Нсћ ићегћаир! шсћ( Шг даб ОебсШсћ1б\уегк уегГаВг, бопдегп тп доП

(5ра1е51еп5 ит 1 349)13 аиб бетет е^епеп ВпеГсогриб ићегпоттеп. 01е гекИсћ

Ггићебге бсШ1дегип§ 1б1 бкћегНсћ јепе јт ВпеГ ап Апдгошков 2апдеб, ипд

„егбе1г1" етеп типдПсћеп Вепсћг, деп Оге§огаб Шсћ1 тећг ги §ећеп уеппосћге,

да ег аиб бкорје етеп Киск\уе§ пећтеп тиВге, дег Њп шсШ тећг, \*че §ер1ап1,

ће1 2апдеб уогћеЈШћПе. Апдгошкоб 2апде5, а1б Уеггаббег уоп Впегеп ипд Ер1-

§гаттеп ћекашИ,14 1еШе дата1б т етет Оп ап дег У1а ЕјшаНа 2\У1бсћеп Коп-

б1апНпоре1 ипд АтрШроНб, дгеј Та§ебгеЈбеп уоп кгггегеш етТегШ.15 Ег шедег-

• V. 1.аигеп1, 1-е5 "Метојгез' ди вгапд есс1е5Јагцие де ГЕ§Н5е де Соп5(ап(тор1е бу1уе5(ге

5угорои1о5 5иг 1е СопсПе де Погепсе (1438-1439), Кот 1971.

9 I. Ма^готтаНз, 1-а Гопда(шп де Гетрјге бегће. \л Кга1ј МПиНп, Тће55а1ошке 1978. ОЈевег

Тех( \^пгде 1ап§5( ете Уо115(апдјј>е 0ћег5е(2ит$ уегдјепеп.

10 №серћогае Сгееогае, ЕрЈ5(и1ае, еЛ. Р. А. М. 1.еопе, Ва\ 2, Вап 1982, №. 32а (р. 103-1 15)

пасћ С = Уа(. §г. 116 (ВпеГ ап Апс1гоп1ко5 2апс1е5) ипс! О = Уа(. 1ЈгБт. вг. 151 (ВпеГап етеп

ј»е\У155еп А(ћапа5105), ипд Иг. 32ћ (р. 115-124) пасћ А = Уа(. §г. 1086 (ВпеГ ап Ап<1гошкоз

2апс1е5, уоп 5(1Нз(1зсћеп Уагјап(еп ађдезећеп пи( С пћегет5(1ттепс<). Иасћ Нб С едлсЛ ипд

пђегаеШ ће1 КЈсерћоге Ог6§ога5, Соггебропдапсе, РагЈ5 1927, №. 12 (ор. 30-51). Аћ§е5ећеп уот

регббпПсћеп Ргобтшп ап сће ћеЈс1еп Ас1ге55а(еп (ед. 1еопе 1т. 1-51) 15( дег ВпеГ аисћ т (Ја5

Ое5сћЈсћ(5\уегк (Н18(опа Котајке, VIII, 3-14 = ед. 1. ЗсИореп, ВЛ. 1, Вопп 1829, 374-384)

аиГј>епоттеп (пасћ. Н5. А, Уј1. Ј. I. уап Оје1еп, Еп(5(ећип^ ипд ТЈћегНеГегипе дег №5(опа

КћотаИсе дев ^јкерћогоб Огебогав, /ОЈ55./ Кб1п 1975, 162). Оеи(5сће 0ћег5е(7ип§ тј(

аи^ГићгНсћег КоттегКЈегипе: ^Јкерћогоб Оге§ога5, Кћотајвсће Ое5сћ1сћ(е (НЈ5(опа Кћотајке)

пћег5е(2( ипд ег1аи(ег( уоп Ј. I. уап ГНе1еп, Вд. II, 1 , бШК§аП 1979, 72-78. ОЈе ћеЈдеп ВпеГргоотЈа

5тд пћег5е(2( јћ^д. 8. 181 (Апт. 158).

1 1 Е. МактШ, биг 1а гои(е де Тћеодоге Ме(осћЈ(е еп бегђје еп 1 299, Уоуаеев е( Уоуа§еиг5

аи Моуеп Аее, Рап8 1996, 165-175. бјеће аисћ Р. Зскгетег (\ује Апт. 5) 29-39.

12 2и аи(ођ10§гарћ15сћеп б(е11еп т Ое5сћЈсћ(5\уегкеп (дагип(ег аисћ дег уогНе^епде Тех()

51еће пип М. НШегоег%ег, Аи(оћт{;гарћ15сће Тгад1(Јопеп 1п Вугапг, Шјеп 1999, 295-343, ђе5.

304-305.

13 2и дЈС5ег 2еПапеађе \ап Охе1еп, Еп(5(ећип§ (\У1е Апт. 10), 12.

14 Рговор. ЕехЈкоп дег Ра1ао1о§еп2е1(, №. 6461.

15 бо 1т РгобтЈит де5 ВгЈеГев, ед. 1еоле ^г. 32а, Нп. 35. Оег Еп(Гегпипе пасћ кбпп(е дјеб т

Хап(ће (ХаШћетп) одег Кото(епе (Коти(гепа) §е\уе5еп 5ет. Ееопе 1аВ( аПе ВгЈеГе де5 Сге§ога5
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ћоИ с1]е Ке1$еег2аћ1ип§ т етет ВпеГ ап етеп ипб ипћекапгиеп Атапабшб, с1ег

ејпб! ете Ке1зе тб АивНтд шиегпоттеп ћаКе, једосћ бет Уегбргесћеп, ћпеГ-

Нсћ дагићег ги ћепсћ1еп, шсћ! ет§ећа11еп ћаие.16

2м/еск ипсЈ ОаИегипј>зргоо1ете Лег Сезап&зсћар

Сге§огаб 5е1ћб! 1еШ деп 2шеск с1ег ОебапдГбсћаЛ тк.17 Мапа, ЕпкеНп деб

СгоВ1о§оте1еп Тћеодогоб Ме1осћИеб аиб дег Еће бетег Тосћ1ег ЕЈгепе тЛ дет

Рапћурег5ећаб!о5 Јоћаппеб Ра1ат1о§05, \^аг бек е1\уа 1325 т\\. б1ерћап 1Јгоб III.

т бкорје уегће1га1е1. Богтт ћаКеп 51сћ аисћ јћге Ећегп (посћ 1325) ће§ећеп,

досћ вгагћ Јоћаппев ћа!д (НегћбГ 1325, \\Чп1ег 1326?) ипд ИеВ бете Ргаи а1б

^Глуе ат бегћјбсћеп Кбт^бћоГ гигиск. Тћеодогоб МегосћИеб епУ1гк1е ће1 Ка1-

5ег Апдгошкоб II., даВ дјебег ете СебагшЧбсћаЛ пасћ бегћјеп бсћшке, ит ете

51сћеге Кисккећг бетег Тосћтег шв ћугапНшбсће Кешћ ги егтб§Нсћеп; Сге§о-

гав брпсћг дапећеп посћ уоп дег „Ке§е1ип|> уегбсШедепег Ап§е1е§епће11еп", тИ

депеп дје СебапдгбсћаП ећепГаНб ћеаиГгга§1 \уаг.18

\\Чг кеппеп д1е Уегћапд1ип§5Гићгег пиг аиб дег Ргаатће1 гит ВпеГ ап 2ап-

деб (тсћг аиб дет ОебсћЈсћГ5\уегк), §е\У15бегтаВеп а1з регббпНсће ММеПипј;,

патНсћ пећеп Сгејшгаб ет боћп деб Тћеодогоб Мегосћкеб (ипд бошлг Вгидег

дег ш бкорје 1ећепдеп Е1гепе), боме ет Тогткеб ипд ет Каббапдгепоб. Оге§о-

габ паппге т дјебет регббпНсћеп ВпеГ кете Уогпатеп, да дег Адгебба! тк деп

Уог§ап§еп уегггаиг \уаг, досћ 151 еб дег Рогбсћип§ шсћг тб§Псћ, 51е тлт. ћекапп-

1еп Тгадегп д1ебег РатШеппатеп ги ЈдегтПгЈегеп.

01е сћгопо1о§15сће Етогдпип§ дег Себапд15сћаГг 5сћ\уапк1 гшвсћеп

Ргићјаћг 1326 ипд Ргићјаћг 1327, да даб ехакге Тодебдашт де5 Јоћаппеб Ра1ат-

1о§05 тсћ1 ћекашП 151, ипд КаМакигепоб т бетет Себсћјсћ15\уегк д1е Себапд!-

$сћаГ1 ићегћаирг тсћг епуаћпг.19 ОЈе Сћгопо1о{пе ће1 Оге§огаб 151 т бкћ бгпп-

§еп1 ипд брпсћг Гиг Ргићјаћг 1326: 1Јп1ег дет ХУећјаћг 6834 = бер1. 1325 —

Аи§. 1326 етаћт дег Оебсћкћгббсћтћег сИе НосћгеН Мапаб тН дет бег-

ап 2апс!е$ пасћ бсггез {>епсћ(е( зет. ОЈе$ 151, гит1п<1е51 јт УогНе^епЈеп Ра11 уоИј^ аи5§е5сћ1о55еп,

Ал е5 §е§еп 6\е Аи55а§е 1т ВпеГ $рпсћ(. 01в5е Ре511е(*ип§ ђеј ^еопе 5сНет( гигискги^ећсп аиГ 5.

Ипскшт, Сеот%\\ ^асарет еЈр51о1ае X рпогев сит ерипепвти есШае, 1)ррва1а 1910, р. XIV, »о

оћпе пасћуоПгЈећђаге Вецгипс1ипц бепев епуаћп! »јгЈ.

16 ЂА. 1,еопе 1Мг. 32а. АтапавЈов 151 аиГееГОћП 1т Р^Р (Ас1аепс1а) Кг. 91072.

>7 КћотаНсе НЈ51опа VIII, 2-1, 374 (8сНореп).

18 /)д'/^ег, Кеве51еп (шје Апт. 2) ^г. 2562 (гит Јаћг 1327).

19 Оо1%ег, а.О. рШсНеП Гпг „Ргпћјаћг 1327", да 81сћ ше Ое5апс1(5сћаГ1 ћебхег јп <1еп Ве^пл

с1ег с!г1((еп Аи$ешапс1ег$е(2ип$ 2Ш1$сћеп Јеп ћеЈЈеп АпЈгопЈкаЈ Гиде. Р. ВагШс ипд В. РегјапНс,

У12ап(1Ј5к1 12уоп га 1$(опји пагскЈа Јиео$1аУ1Је, Вс1. 6, Веоегад 1986, 620-627, ће$. Апт. 4 (Д

Каа"о5еУ1с) ЈаПегеп 51е ш (1а$ Ргпћјаћг 1327, тсћ( пиг де$\уе^еп *еН 5Је Јеп Тос1 с!с5 Јоћаппе5

„ЕпЈе 1326-АпГап§ 1327" аппећтеп, $опс!егп аисћ ^е^еп с!ег ћекапп(еп Ве\уе§илс;еп Је$

$егћЈ5сћеп К6пј§5, сНе Јег Реподе пасћ 05(ет 1327 еп($ргесћеп $о11еп ($. јт 5сЊеп Вс1., 5. 197,

Апт. 81), \уаћгеп<1 ше УегГа$$ег ше$е$ 2е1(гаит$ уот 1. Вапс! Јег 1$(опја бфбко^ КагоЈа

(Вео^гас! 1981), 502 тедегит уот Ргићјаћг 1326 $ргесћеп. Оћпе «е1(еге Ве^гипЈипе Јаиегеп

аисћ Ј-еопе ипс1 СиШапс1 с1еп ВпеГ 1П$ Ргићјаћг 1326. \ап ОЈе(еп јт КоттеШаг гиг 0ђег$с12ип§

(у^је Апт. 10) р!асНег( тј( ^асћдгиск ГОг 1326.
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ћепкош§, сИе Ке15е с!ег ЕИегп пасћ бкорје, деп Тос! с1еб Уа(егб ипс! сИе Ађбеп-

дип§ с1ег Оебапд(бсћаГ(. №сћ с!ет Ое5апд(5сћаГ(бћепсћ( брпсћ( Оге^огаб уот

Тос1 с1ег Ка1бепп Енепе, Ргаи Апдгошкоб' III. (ат 16. Аи§иб( 1324) ипс! с1ег Ап-

кипГ( с!ег пеиеп Ргаи, Јоћаппа (Аппа) уоп бауојеп 1т Рећгиаг 1326, ет Оашт,

с!а5 уоп Јоћаппез КаМакигепоб т 0ћеге1П511ттип§ пп( 1а(еш5сћеп ОиеПеп

ђеб(а(1§( шид.20 Еб 151 \уаћг5сћетНсћ, даВ сће ОебапаЧбсћаи Копб(ап(торе1 ђа1с1

пасћ с1ег АпкипИ с!ег \уеб(Нсћеп Рппгеббт уег1аббеп ћа(, с1осћ боШе дагаиГ ћт-

{»ешебеп \^егдеп, даВ егб( ете N0112 пћег с!еп Тос! с!е& Јоћаппеб Ра1аш1о§об сће

Рга§е деПшиу еп(бсће1деп капп.21

Ргоо1ете с1ез КеЈ5ен>е%5

Оге^огаб \^аћће ћ1б АтрШроНб сНе \Ча Е{та(1а, \уо ег (пасћ бетет АиГ-

ептаН ђеј 2апдеб) аиГ ше иђп^е Оебапд(бсћаГ( бИеВ. Егб( ћјег бе(2( бете \^е§-

ћебсћгеЉип§ ет:22 1. Та§ (=21. Магг; ћг\у. 9. Арп1 1327) Ођег^иегип§ с!еб

Р1иббеб, ше \уе§еп с1еб §гоВеп Тгоббеб (140 Мепбсћеп ипд Еаб(Неге) ђјб т деп

^асћпн((а§ ћтет даиеНе. ^еНегтагбсћ 1т БипкеГп сЈигсћ деп ЛУаШ ђјб ги е1-

пег ОПбсћаЛ, \уо тап 1Јп(егкипГ( Гтде(. 2. Та§ (= 22. Магг; 10. АргП 1327)

№сћ етет Уо11еп Тадебтагбсћ АпкипЛ т б(гипнса. Оћетасћ(ип§. 3. Та§ (=

23. Магг; 11. АргП 1327) Рејег деб Об(егГеб(еб. Оге§огаб 5а§( шсћ(, оћ бЈсћ ше

СебапскбсћаЛ 1ап§ег т бИипнса аиинек. 4. (?) ћ1б 7. Та§: \\^епегтагбсћ пасћ

бкорје оћпе №ппип§ уоп 2\У1бсћепоНеп.

ОЈебе 2еИ- ипс! ОПбапдаћеп \уе1беп ете КеШе уоп 1_Јп§еге1т(ће1(еп аиГ, ше

ђ1бћег посћ тсћ( аиГ§еГа11еп бтд. 2ипасћб( егб(аип( еб, \уагит сНе Тгирре ићег

деп бнутоп ићегбе(2(, б(а(( аиГ с1ет ОбШГег с1е5 б(гутоп ги Метеп ипс! иђег

бепеб ги гјећеп. Оге§огаб \уејб( 2\уаг дагаиГ ћт, с1аВ тап ете „бкуинбсће" 1п-

уазјоп, а1бо етеп АпдпГГ уегбргеп§(ег одег §едип§епег топ§оНбсћег Кекепгир-

реп,23 ги дјебег 2еИ §еГигсћ(е( ћађе, досћ 5(е11( дег Аи(ог кетеп каивакп 2и-

баттепћап^ г\\абсћеп д1ебег ОеГаћг ипд дет §е\уаћ1(еп ^е§ ћег. Еб 1б( ађег

шсћ( ги г\уе1Ге1п, даВ сИе Оебапд(бсћаГ( ат \Уеб(иГег деб бНутоп \\ч>ћ1 аиГ деп

\уа1д1§еп Нбћепгискеп 2.0%.

20 1оапп15 Сап(асигелј Јтрега1оп5 ћ15(опагит Нђп IV, ВЈ. 1, Вопп 1828, 204, 4-6. 2и деп

\уе$(1Јсћеп РиеНеп 81еће је(г( 5. Оп^опе, Сшуаппа. ^а(та а Вкапгш, МаИапд 1999, 40-41.

21 Аисћ с!ег НЈп\уеЈ5 аиГ Аеп РгпћјаћгбУоИтопд!, Јег 1т КеЈбеђепсћ! а1б „ећеп (бри) егШ$."

епуаћп( »јгс;, ћјШ ш дег ЕписћеИип^ каит шеј(ег. Осп ТаћеПеп гиГо1§е {V, Сгите1, 1*а

Сћгопо1о81е, Рапз 1958, 260) Пе1 јт Јаћг 1326 дег Ргићјаћг5Уо11топд аиГ деп 21. Магг, 1т Јаћг

1327 аиГ деп 9. Арп1. Огееогаз ег\уаћп( пип, даВ тап ш дег дипк1еп ^асћ! пасћ дет

Ргићјаћг5Уо11топд ап етеп Оп кат, уоп дет аи$ тап (а§5 дагаиГ бггиписа егге1сћ(е, №0 шједегит

ат Го1{>епдеп Та^ 05(егп §еГеЈег( ^уигде. БЈебе Апеаће бргасће Гиг деп УоИтопд Јп дег ^асћ( уот

Ооппег5(а§ аиГ Ргеј(а§, ипд 5отЈ( (\У1е 1326) г\уеј Таве уог 0$(егп. Оосћ дагГ тап т.Е. дје

2е1(ап§ађеп пјсћ( 50 еп§ јп(егрге(јегеп, да, \^1е Јт Го1§епдеп ги геј§еп 15(, Л\е

\Уе85(гескепеп(Гегпип8еп гш( дјевеп 2еЈ(апеађеп 1П кејпег Ше1бе уегејпђаг 5Јпд.

22 Апа1у81ег( аисћ ђеј Н.-У. Веуег, Ћте Сћгопо1о§1е дег ^еђеп5ее5сћ1сћ(е дев ^Јкерћогоб

Огееогав, Јаћгђ. д. 05(егг. Вугап(т15(1к 27 (1978) 127-155, ђеб. 132-133. Веуег штт( еђепГаИб

да5 Јаћг 1326 ап.

23 \%\. А\е Ветсгкипцеп уоп уап П1е!еп (ше Апт. 10) 5. 183 (Апт. 159).
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МаВзтађ: 1 : 1 500 000

Веггасћгеп \ућ пип етта1 сће Еп1Гети§еп (у§1. КаЛе). Уоп АтргпроНб ђјб

Регпб (иђег аеп ћеиП§еп Огепгрипк! Ки1а1а) ђе1га§1 ше Еп11егпип§ ает Уег1аиГ

с!еб бггутоп еп11ап§ ег\уа 120 кт. 01еб ааиегге ђеј етег Тгирре уоп аег §е§еђе-

пеп ОгбВе ш једет Ра11 2\уе1 \з\в <1ге1 Та§е.24 Уоп Регпб Мб б1гигтса го§ тап

\уоћ1 ааз Р1и131а1 аег бггитебсћшгга еп11ап§, ает Уег1аиГ аег ћеип§еп бхгабе Го1-

§епс1. Риг сћезе бхгеске ће1га§1 сће ЕтТегпип§ аиГ аег тоЈегпеп бхгаВе 53 кт.

Аисћ \уепп шеве Епггегпипдзатзађеп шсћ1 ехак! аиГ сће 2еп с1еб Оге§ога5 ићег-

1га§еп \уегаеп кбппеп, НеГегп 51е с!осћ етеп 5ећг ћоћеп Шћегип§5\уегг. АиГ

аћпПсће ЕтТетип§еп коттеп шг ће1 аег Аппаћте етег бисШсћеп 1Јт§ећип{»

с1е5 Кегк1пе-Ма551Уе5 (рипкНегсе ^е§б1геске, пасћ Уог5сћ1а§ Р. боиб1а1, \\Чеп).

Еб 151 а1бо уоШ§ аиб§ебсћ1оббеп, ааВ (ће ОебапсћбсћаП пасћ <1ег Ођегциегипд

Љб бггутоп ипс! етет Магбсћ т с!ег ОипкеШећ уоп е1\уа 20 кт (с!.ћ. етет

24 Мг уегГи§еп 1е1дег ићег кете 2шаттеп51е11ип§еп уоп Маг5сћ§е5сћ\утд18ке1(еп (ЈгбВегег

Ејпћепеп, да ш дег 1л(ега(иг, 5о\уеП иђегћаир(, ећег уоп Во1еп одег Ет2е1рег50пеп дЈе Кеде 151.

Вегесћпипцеп, сНе скг УегГ. дхевев Ве1(га§5 ап Напд ет/с1пег. тт ћскапп! уе\лопЈепсг ВеЈ5р1е1е

дигсћГићгГе, коттеп аиГ 30 ђјб 40кт/Та{». даги Апвађеп аиб дет 5ра(пп((е1а1(егНсћеп ^е5(еп

ђеј С. Веепп%з, Тгапхроп апс! Соттипјсапоп ш (ће М иЈсЈ1е А^е5, ш: КоттиткаПоп ипд А11(а§ т

5ра(пи((е1а1(ег ипд Ггићег №игеи, Меп 1992, 47-73, ђеб. б. 70, \уо Гиг еЈп ђераск!е5 КеирГегд ете

(ацПеће бсгеске уоп 30 ћЈ5 45 кт уегап5сћ1а§1 шегдеп, 50\У(е /X Оепеке, 5(гаВеп, КсксгоШсп ипд

Кои(епђисћег јт 5ра(еп МП(е1а1(ег ипс! т дег Ггићеп №игеи, т Сћ1ое, Ветепе ги Оарћтб 13

(Ат5(егдат-А(1ап(а 1992), 227-253 (ГгеипдПсћег Нитек уоп Ј. Кодег). ОЈе бгипдНсће Агђс1( уоп

Ј. НаШоп, Тће Огј>аш5а(1оп апд 8иррог( оГ ЕхредШопагу Рогсе: Мапро^ег апд ^о§Ј5(1С5 ш (ћс

М1дд1е Вугап(ше Репод, ш: Тб ^цлоА.ецо В\)^аут10, А(ћеп 1997, 111-151 §ећ( аиГ Маг5сћдаиег

ипд ЕтГсгпипу шсћ! еЈп.
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ћаЊеп Та§е5таг5сћ (30-40 кт) бсћоп т бггшшса бет копгИе. Оег \Уе§ уоп

Атрћ1роПб пасћ Ре1пс а11ет капп тсћ1 \уеш§ег а1б дге1 Таде §едаиеЛ ћађеп.

Јепег Огх, ш (1ет ше Оебагккбсћак ат браЧеп Аћепд 1ЈпгегкипГ1 Гапд, копп1е Ре-

1пб §е\уебеп бет, даб 1т 14. Јћд. а!б РебШт* ће1е§1 1б1.25 Ваги \уигде аисћ ше

Етаћпип§ туб1бсћ, д.ћ. ћи1§апбсћ 5ргесћепс1ег Веуб1кегип§ раббеп, ше ат ип-

гегеп б1гутоп (\уоћт Оге§огаб с!еп 0ћегпасћшп§бог1 уег1е§1) тсћ1 ос1ег тсћ1 га

шебет ТЈтГап§ апгиггеГГеп 151. 1п етет „Ое\^актаг5сћ" 151 е5 тсћ1 аибги-

бсћПеВеп, даВ тап уоп Шег аш т етет Та§ ше гипс! 50 кт пасћ бггигшса

2игиск1е§1е. Оет Маг5сћше§ уоп бггштса пасћ бкорје, тк бјсћегћек ићег §Нр

Гићгепд, ћегга§1 аиГ с1еп ћеиП§еп б1гаВеп 165 кт. \Уепп сће ОебагшЧбсћаП 51е т

дгеј Тадеп 2игиск1е§ге, 80 бтд КабИа^е бјсћег шсћ1 ет§егесћпе1.

Оге§огаб ћа1 деп КеЈбеуеНаиГ а1бо гесћ; ипуеНаВНсћ, с1а 51агк уегкиггг,

\\чедег§е|>ећеп, ипс! тбћебдопеге сће р1абНбсће бсћПдегип§ етеб Насћгтагбсћеб

тк бјсћегћек га ете Ое§епд уег1е§1, га с1ег ег тсћг бгаиГапд.26

КиНиг^езсШсНШсће К.еГ5еоеооасН(ип%еп

Рег ћебопс1еге \Уегг сНебеб ВепсћТб Не§1 га бегаег бсћПдегиш* уоп Еапд ипд

Ееитеп, сНе га с1ег ћугапПтбсћеп Глгегатиг ћекаппШсћ уоп ћосћбТег бекепћек

151, \уепп§1е1сћ дег АиТог ће1 дег Етаћпиш* §ео§гарћ1бсћег Ое§ећепћекеп бете

АпНкепкеппТшббе ћегуогкећгг ипд аисћ бопбТ тк к1аб51бсћег Ое1ећгбаткек

тсћт брагг. Ве1деб егГогдегге аћег §егаде даб ер1бТо1о§гарћ1бсће Оепиб, дет дег

ВепсћТ гигиогдпеп 1бТ.27

Оег пасћШсће Магбсћ

Оег Огирре дег Оебапдтеп шдегГаћгт, \^аб једег ткте1акегПсће Ке1бепде ги

уегтеЈдеп бисћТ: дег Етћгисћ дег БипкеЊек (дег Јаћгебгек епТбргесћепд §е§еп

6.30 1Јћг аћепдб), еће тап јепе ОгТбсћаГг (Ретпб?) еггасћТ, уоп дег тап \уиВге,

даВ б1е „ГипГгећп бтадјеп" ептГетТ \уаг. бЈсћегНсћ ћаТ Оге§огаб ћ1ег пиг деп к1аз-

81бсћеп Аибдгиск уепуепдет, тетт га ^ЈгкНсћкеЈ! аћег даб 1П Вугапг ићНсће

МШоп, да дје 1п б1ад1еп §ете5бепе Еп1Гегип§ (кпарр 3 кт) §е§епићег јепег 1П

МПшп (е1\^а 22,5 кт) дег АиГге§ип§ шсћ1 \УеЛ §е\уебеп \уаге.28 \У1е дег Аи1ог

ћепсћгег, егге1сћеп 51е даб ОогГ, а1б бсћоп е1п „Опие1 дег Иасћ!" уегб1псћеп

\^аг, д.ћ. пасћ тећг а1б У1ег бШпдеп29 — ете егћећПсће Ее1б1ип§ ап§еб1сћ1б дег

25 Р. КоШагоу, РоНп^езкаја ^ео^гарћја па 8геЈпеуекоупа1а ђп1цагзка ЛЛамл, В<Ј. 2,

боПа 1989, КаПе ^г. 8.

26 Еб 151 зекбат, ЈаВ ап јепег б1е11е, шо Јје уја Е§паПа Јеп бггутоп еггеЈсћ!, пиг еЈп еит^ев

Воо( гиг Уегги^ип^ 5(сћ1, гита! ез 51сћ ит еше каЈзегНсће Севапдисћад ћапЈеЦ. На( Оге^огаз

б(гутоп ипс! бгтите5сћп1(2а уепуесћ^еИ?

27 Ееопс ћа( 1т Аррага( сНеве 2ј(а(е ипс! Ап5рје1ип§еп ^ечујббепћаЛ уегтегк(.

28 Е. ЗсИИоасН, ВухапПгшсће Ме(го1об1е, Мипсћеп 1970, 33-35. бсћПђасћ епуаћп( аисћ

П(егап5сће Ве15рје1е Гиг Те 01е1сћ5е(2ипе (а.О. 33 Апт. 2). АПе 0оег5е(2ип§еп 1еееп с1а§с§сп Јав

оп^ша1е апике МаВ ги^гипсЈе.

29 Рег ћуг. Та^ ђевШк! аи5 1 2 Тај»е5- ипс! 1 2 КасћПеПеп.
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5сћ1есћ1еп ^е§51геске. Еб ташЈеН шсћ1 ап браппепскп ЕНећтззеп, ше Оге§о-

га$, дапг §е{>еп ћугапНшбсће Ое\УоћпћеИеп, аисћ тескгбсћгејћ!. Вге Ве§1еПег

бјп§еп (пашгПсћ ит ше Ригсћ! ги уегггеЉеп, шсћ1 \ује с1ег §е1ећНе Аигог тет(,

\уеП 81е кете Ригсћ! ћа«еп) НеШепНесЈег (траугка цеА.т|), ипс! ћпп§еп сЈатН е1-

пез с!ег §ап2 зеНепеп Ве1бр1е1е Шг с1еп типсШсћеп 1лес1§ећгаисћ (трауоббш),

\^ез 1пћа11б шебе аисћ јттег т уогПе§епс1ет Ра11 §е\уебеп бет то§еп.30

Етг1§аН1§ 1з1 сНе Ве§е§пишЈ тг1 с!еп ћи1§ап5сћеп А^е^е- ипс!

РШпуасћгет. б1е 1га§еп бсћ\уагге К1е1с1ег аиб 21е§еп- ипс! бсћаМеПеп ипс1 бтс1

1е1сћ1 ће\уаГте1. В1ећ51аћ1е аиГ ОшпсЈбШскеп \уагеп ап с!ег Та§ебогс1пип§, \У1е

ше гаћкекћеп Нш\уе1зе 1т 1>Јото5 Оеог§1коб геј§еп.31 Оге§ога8 \уе151 с1агаиГ

ћт, с1аВ сНе Мећггаћ1 (о1 7сА,е1оис,) с!ег ск>Н 1ећепс1еп Веу61кегап§ зек аНегз

(архђбЕУ) ћи1§апзсће б1ес11ег (Мгкгсоу ало1К01) зе1еп ипс! тИ с1еп Спесћеп §е-

пПбсћ! (тоц тцхТу брофтЈХок; ауац1сј) 1ећ1еп.32 Аисћ шезе Ветегкип§ ићег ете

ићепу1е§епс1е ипс! игзргип§Нсће ћи1§апбсће Веб1ес11ип§ брпсћг с-аГиг, с1аВ с!ег

Оп шсШ т с1ег Маће уоп АтрШроНз Пе§1.

2ит ОеГић1 с1ег Ргетс1е §ећбН §апг \уебеп1Нсћ сНе ТЈпуеНгаиШеП тП с1ег

бргасће. Еб \уаг тсћ1 пиг с1ипке1, ше ^Уе§е\уасћ1ег бргасћеп аисћ шсћх „ипбеге

бргасће". 2ит СШск §аћ еб ипгег с1еп 01епегп еиП§е, „сНе тН Шгег бргасће

шсћ( у61Н§ ипћекапп( \уагеп" (ттј офсоу бшХектср лроаг|уе<;). Еб 1аВ( 51сћ шсћ(

аиббсћПеВеп, с1аВ еб 5Јсћ баћеј ит Опесћеп аиб Тћгакјеп ћапбеК, сНе тН с1ет

Ви1§апзсћеп е(\уаз уеПгаи( \уагеп; с1а сНе ОебапсНзсћаЛ аћег бегШеп гит 2ле1

ћаие, кбпШеп аисћ бегћеп (а1б Оо1те(зсћег) тИ§его§еп зет, депеп еб (\ује ћеи-

(е) кете бсћшеп§кеН ћегеНе(, аисћ сЈаб Ви1§апзсће ги уегз(ећеп.

Оаз ОогГ

Оге§огаз ћегешћеШ с!еп Оп а!б ксоцп. лоХиауврсолосј, апскгз ћаие еб аисћ

ете СезапсИзсћаГл тИ 140 Мепбсћеп ипс1 ТЈегеп шсћ( аиГпећтеп кбппеп. ЕеШег

§Љ( Оге§огаз кете паћеге Вебсћге1ћип§ без ОогГеб ипд 8е1пег Наизег, \уоћ1 \уеП

с1ег Ас1ге55а1 §епаи \уиВ1е, \ује е1п бо!сћеб БогГ јп е1\уа аибб1ећ1.33

30 Сге{»ога5 гЈПеП јћгеп 1пћаН ће1геПеп<1 г\уеј Нотегб1е11еп (Шав 9, 189: 5апј>еп бјебе81а1еп

Јег Маппег, ипЈ Ша« 2, 468: Јегеп КиГ шг пиг еећбп ћаћеп), Ј1е \уе§еп шгег Н1егаг15сћеп

ГогтиНегип§ п1сћ( ш јеЈет Ра11 ег1аиђеп, ап (Не ерјзсћеп 1ле<1ег дег ђуг. Уегцап^епћеи (ОЈ§еп15)

ги Јепкеп.

31 Котоб Сеог§1ко5, ед. I. Р. Ме<1уес1еу, ^ептегаЈ 1984, §§ 9, 22, 30, 35, 41, 42, 46, 47, 60,

62, 63, 68, 69. 1п § 33 151 аи$4гпскНсћ ет 5о1сћег ОаПеп\уасћ1ег (блсорофиХа^) ^епапп!.

32 Уј1. А. Е. 1шои, Соп5(ап(шор1с апЈ (ће ^а(ш5. Тће РогеЈеп РоНсу оГАЈгопЈсив П, Сат-

ђпаве (Ма55.) 1972, 295.

33 \Уи- егГаћгеп Ое(аН5 пђег ет ОогГ аисћ пјсћ( аив Јег епш^еп (?) „ВевсћгеЈђипе" еше5

ОогГе5 ђе1 Јоћаппев Еи^еп1ко5, еа\ 5р. 1атрго5, Ра1а1о1о§е1а кај Ре1оропле51ака 1, А(ћеп 1923,

49-55.
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Баб 051егТе51 т б(шгшса

0\е уоШбкипдНсћ т1егеббап1еб1еп Ветегкип§еп ћпшЈ1 Оге§огаб ггеШсћ

ићег б1гигп1са, \уо дата15 ет боћп дез ОгоС1о§оте1еп, Оетеспоб Ме1осћНеб,

ипд Вгидегб деб ипб ипћекапМеп Ве§1екегб деб Оге§ога5 а1б ћугапНшбсћег

б1аићаћег 1аН°, \уаг.34 Ег бсћПдеН гипасћб! д1е Љт (ипд ипв!) у6Ш§ ипћекаппге

Ме1од1к де5 Уо1кб§ебап§е5, дје ег т бет тиз^ктеогеНзсћеб бсћета тсћ1 ет-

огдпеп капп: „1ћгеп Сезап§ ћгасћгеп 51е тсћ1 ћаЉћагћапбсћ (цл!;о8арВаро(;)

аћег (ботИ досћ) ш 1Г|»епдетег ^е15е гћуШптсћ уог, датк еб посћ пасћ Ое-

5ап§ кНп§(, \У1е еб дје На1ћ1удег ипд б02иба§еп (бсћоп) НаЉрћгу§ег е5 Шп, боп-

дегп ег \уаг у61Н§ Непбсћ ипд гоћ \\че даз Вег§1апд. бо то§еп \\ч)ћ1 д1е ббћпе

дег Мотадеп зт§еп, \^епп 81е Љге Негде «1т РшћПпе, \уепп МПсћ уоп деп Ви1-

1еп ћегаћ1пеП» (Шаз, 2, 471), аиГ д1е Вег§\уе1деп ипд \уа1дј§еп Та1зсћ1исћ4еп

ћтаигшћгеп." ОЈебег Оезапо, \^аг ћејНеке! уоп деп Уег5сћ1едепагт1§еп Тапгеп

(хорешг лаутобала!) дег Маппег, Јип§Нп§е ипд Клаћеп. Ез 181 аигТаИепд, даВ

МЈкерћогоз деп Уег§1е1сћ пт Оебапдеп дег >Јотадеп 51ећ1, 80 даВ еб бкћ У1е1-

1е1сћ1 §аг тсћ1 ит дје 1ледег дег апбабб18еп ћи1§апбсћеп Веу61кегип§ ћапдеН,

бопдега јепеп дег \^а1асћ1бсћеп одег киташбсћеп ШНеп, Ие апШВНсћ деб Реб1еб

ап д1е б(ад( ћегапкатеп.

ОатП епде! дег ћебсћгеЉепде ТеП дез КеЈ5ећепсћ1еб, да Оге^огаб ћеј дег

АпкипК 1П бкорје (аћ§езећеп уоп Нт\уе15 аиГ деп тасћпееп Уагдаг-б(гот) 81сћ

пиг посћ деп ка1бегНсћеп Уетапд(еп \У1дте(, дегепгшШеп ег Мегћег ^екоттеп

\уаг.

/)/в 8сНИсЈегип%еп Лез ТИеосЈогоз Ме1осћИез ипс1 Мгкерћогоз Сге%огаз

Гт аИ^ететеп Уег%1е1сН

бггеп§ {»епоттеп 151 ет Уег§1е1сћ дег ћеЈдеп Тех(е ићегћаир! шсћ1

шбјШсћ, да ез бкћ ит ип1егбсћ1едПсће Оепега ћапдеП. МегосћНеб уегГаВ1е еј-

пеп ојртеИеп Вепсћг, №оћ1 (ићег д1е Регбоп деб >Лкерћогоб Сћитпоб) ап Кајбег

Апдготкоб 5е1ћб1. Ег 51ећх 1П дег Ке1ће дег аиб 1гићћу2апНп15сћег 2е11 ћекапШеп

Вепсћ1е, д1е Коп51апНп Рофћуго^еппеШб јп бете батт1ип§ Ое 1е§а11отћиб

аитаћт. Сге^огаб бсћгеЉ1 да§е§еп, \У1е ћеге11б §еба§1, е1пеп Впег" ап бе1пеп

Ргеипд, 1п дет ег пиг <Не \У1сћН§б1еп Е1пдгиске ћегуогћећг. Уог а11ет Не§1 је-

досћ ће1 Ме1осћПеб е1п копНпиЈегНсћег Вепсћ1 уог, дег деп Оап§ деб §ебат1еп

1Јп1егпећтепб егкеппеп 1аВ1. Аисћ дјебе оГГтеПе бсћПдегип§ етћећП П1сћ1

регббпНсћег ипд 50§аг гесћ1 етоНопеНег ЕЈпдшске, 50 е1\уа д1е Н1п\уе15е аиг"

деп 1ћгак1бсћеп ^ЈШег ипд дЈе Егкгапкит* деб бегћ1бсћеп Ве§1е11егб, дег ги

1е1сћ1 ћек1е1де1 §е\уебеп 151. Баб Наир1аи§ептегк а11егд1П§б ћа1 МеШсћПеб, ћ1ег

§ап2 НоГтапп ипд 01р1ота1, аиг" д1е Ве5сћгеЈћип§ деб бегћ1бсћеп Ногеб, аисћ 1т

Уег81е1сћ тЈ1 Копб1апНпоре1, даб Ногрго1око11 ипд П1сћ1 2и1е1г1 сИе роННбсћеп

Уегћапд1ип8еп 8е1е§1. ОЈеб а11еб Гећћ ће1 Оге§огаб, дег б1сћ, ћосћб1 бећеп Шг е1-

пеп ћугапппјбсћеп Е11ега1еп (дег ег §1еЈсћегтаВеп \^1е Тћеодогоб Ме1осћ11еб

3" Р1Л> ^г. 17980.



340 Ре1ег бсћгешег

\уаг), ГазЈ §апг сЈет Уо1кб1ећеп \уаћгепс1 с1ег Кејбе \У1с1те1.35 Риг ћеМег Ке1беп

ипа" еђепбо јепе ује1ег апЈегеп ВугапНпег §а1с ађег, \^аб Оге§огаб ап§еб1сћ1б деб

Магбсћеб т с!ег Ртб1егш5 тИ с1еп \^ог1еп Нотегб (ОсЈуббее 4, 481-483) гит

Аибогиск ђгш§1: „Ба ђгасћ тгг \уаћгћа1Ц§ Јаб Негг, с!а кћ ете бо 1ап§е, ђе-

бсћ\уегПсће КеЈбе тасћеп тиВге."

Во21с1аг РегјапбЈс ћа1 с!аб КеЈбеп, ђебопс1егб т ггетск 1,апс1ег, ше §еНећ1,

ипс! сНе Вепсћ1е с!еб Мегосћкеб ипс! с1еб Оге§огаб, сНе ег §иг капШе ипс! ги с!егеп

0ђегбе12ип§ 1т Каћтеп с1ег 1гуоп ег ћеИги§, копп1еп бете Ађпе1§ип§ пиг

ђекгаШ§еп. Баћег 1ет1е Ниг с!ег Уеггаббег сНебеб Векга§еб аисћ тсћ1 егб1та1б

аиГ етет тгегпаНопа1еп Коп§геС кегтеп, бопсЈет т бетег бегћјбсћеп Не1та1.

Ег гићИе бкћ гиГпесЈеп, \уепп ег бетеп Ргеипс1еп сНе Могауа-К1об1ег геј^еп

коппге, уегђипсЈеп тк с1ет 1апсЈебиђПсћеп Маћ1, ђе1 Јет сНе гакпа ше геМеп

сЈигЛе. бо ђНеђ ег т Епппегип§: а1б ће1тагуегћипс1епег, Нећепб\уег1ег ипс! ћосћ-

§е1ећг!ег Ргеипд.

Пешер Шрајнер

ПОСЛАНИЧКО ПУТОВАЊЕ НИЋИФОРА ГРИГОРЕ У СРБИЈУ

(1326/1327)

Вероватно 1327 (мада могућно већ 1326) повео је Нићифор Григора, по

налогу цара Андроника II, посланство упућено Стефану Урошу III (Дечан-

ском), да би вратио у Цариград његову ташту Ирину, ћерку великог логотета

Теодора Метохита. Непосредно по путовању састављени извештај сачуван је

у два писма — Андронику Заридису и извесном Атанасију — и касније (око

1349) са малим променама укључен у Григорину „Римску историју". По-

сланство, које се састојало од 140 људи са мноштвом товарних животиња,

није изабрало пут преко Солуна, него је код Амфипоља напустило УЈа Е§па-

На и наставило пут дуж Стримона, вероватно од Петрича и одатле преко

Струмице и, по свој прилици, Штипа (који није поменут) ка Скопљу. Уоста-

лом, код испитивања ових података показује се несклад између стварног ра-

стојања Амфипољ-Струмица (око 170 кт) и времена за пут, које је према

Григори износило само три дана. Такође је тешко објашњиво зашто није био

изабран пут преко Сера. Григорин извештај је, дакле, од мале помоћи за ре-

конструкцију итинерара. Али је у њему, с друге стране, понуђен низ култур-

но-историјских и етнографских опажања која су до сада углавном остајала

непримећена. Тако су пратиоци за време једног ноћног марша певали

„јуначке песме" и тако пружили конкретан пример усменог преношења пое-

35 2и ћу2ап11Ш8сћеп Аи1огеп ип<1 Техсеп а!б Сгипс11а§е етег УоИсзкипае 8Јеће Р. Зскгетег,

Уегзисћ етег ћЈвШпзсћеп Уо1кзкипс1е т Вугшг: Методе, (ЈиеИеп, Се§еп$(апае, Веј$р1с1е, т:

Аћћапс11ип§еп Јег Акааегше Јег МззепзсћаДеп т СбМтзеп 2001 (Јт пгиск).
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зије. Авантуристички изгледа сусрет са бугарским („мизијским") чуварима

кланца, наоружаним и одевеним у црне коже. Нарочито је интересантан опис

једне народне прославе у Струмици на дан Ускрса. Писац посматра не само

плесове мушкараца, младића и дечака, него упоређује тон њиховог певања,

које означава животињским и сировим, са виком номада који терају своја

стада у брда. Ово музичко-етнолошки значајно место закључује описани део

извештаја о путовању.
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ВАМ§А ККЕК1С (1.08 Ап^ез)

Т\УО ЕР1бООЕ5 РКОМ УЕКЕПА^ РОПТ1САЕ ПРЕ

ЊГ ТНЕ 11АТЕ МГООЛЕ АОЕ8

ВазеЈ оп иприћНзћеа' <1осиглеп15 Ггот 1ће б(а(е Агсћјуез т ^етсе, 1ће аитог т

1ће Пг51 раг1 оГ 1ће аг11с1е Ш5си55ех ^епеПап а((1(ис1е5 (ошагск со\уапПсе оп (ће 5еа,

\ућЛе т (ће 5есопс1 раг( ће аебспћеб а ГаИеЈ а((етр( (о 5епс1 тегсепапеб Ггот ^етсе (о

Сургиз ш (ће еаг1у ПГ(ееп(ћ сепшгу.

1. РитзктеМ о/ СомгагсИсе оп 1ке 8еа т 1ке 1330$

АШошо Могобтј (ћогп ргоћаМу т 1365) \\го1е т ћ!б „Сћгошс1е":

„Апсћога бјапдо сћарешшо с1е1 сћо1Го пНбЈег Тотадо У1аго де 1е§ш VIII јоШ,

2епоуех1 ггоуапдобе сћот VI §аНе Гиога а1 сћогзо, ргехе V де 1е шЧе §аНе, е

2оп1о е1 шЧо сћарегато т ^ешехја тезо Го <1е ргехепсе т рпхгоп, е 11 депгго топ

рег 1о 80 сћаНуо роПатепго"1. А1тои§ћ Мого81Ш доез по1 §јуе те ргеазе даге оГ

1ћебе еуеШз, Ггот 1ће 1ех1 \ућк:ћ ргеседез апд ^ћгоћ ГоИо^б 1ћ1б беМепсе, Н 15

роббЉ1е 1о аббите гћас 1ће уеаг \^аб 1337, 5отетт§ гћас 15 деГпп1е1у сопНгтед

ћу ап ас1 оГ 1ће ^епеНап Мајог СоипсП 1ћа1 \^е бћа11 ргевепНу согшдег.

1пдеед, оп Зер1етћег 4, 1337, 1ће Мајог СоипсП д1бсиббед Гће сабе оГ„бег

Тћотаб Шадго, оНт сарНапеиб X §а1еагит Си1Г1". Тће ассиваНоп \уаб 1ћаг ће

„д1бсе5511 а ће11о ћаћпо аћ јрбо сит дгоНб §а11е1б соШга поует §а11е1б

Јапиепбшт ће11о ргед1сГО поп ГтНо". Аб а сопбециепсе, б1х ои! оГ 1еп ^епеНап

§а11еуб ууеге „ешб си1ра а д1с115 §а11е15 Јапиепбшт деће11а1е". Тће Мајог Соип-

сП, аГгег ехапишшз те доситеМб сопсегпт§ те сабе, десјдед л^јгћ 395 ћа11о1б

Гог, 50 а§атб1 апд 47 аћбГОМгопб, 1ћа1 „дјсшб бег Тћотаб 5ГО1 ипо аппо т

сагсеге тГепоп е4 робгтодит ћашагиг де 1Јепе1Нб е1 отшћиб 1етб ег 1ос1б

бићЈесНб сотит ^епеаагит, пес роббН паУ1§аге сит §а1е1б е1 паУ1§Нб ћоттит

1ЈепеНагит". 8ћои1д ће ће саи§ћг а1 апу Нте ћгеактд тобе ги1еб, „сарј дећеа:

е1 јпсагсегап 1п сагсеге тГепоп ег ЉЈ ГтЈа! д!еб биоб". К \^аб а1бо дес1дед 1о

\^п1е „оттћиб повгпб гесгопћиб е1 сар11апејб ^иод б1 еит туетгеМ 1П биЈб

ге§1т1П1ћиб, 1рбит ад поб тЈНап! бић Пда сиб1од1а". бег Тћотаб ћад по доић!

уЈо1а1ед (ће огдегб оГ те Мајог СоипсН апд ћад ћееп саи§ћ1, ћесаибе оп 1ће таг-

1 ТИе Могохт Сосјех, \о\. I, ед. ћу М. Р. Оћегго - Ј. К. МеМНе-Јопев - А. К1221, АгсНто

с!е1 Шогак АЛпаИсо, III, Рааоуа, Ш1РКЕбб, 1999, 100.
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шп оГ НПб ас1, 1ћеге 15 а по!е: „Оћи! ш сагсепћиб"2 \\Ш1сћ сопПгтб МогобтГб

б1а1етеп1 1ћа1 УЈаго шеЈ т јаИ3.

II 15 т1еге51т§ 1о тепПоп, ћошеуег, 1ћа1 опе тотћ 1а1ег, оп Ос!оћег 5,

1337, 1ће Мајог СоипсП сопб1дегед !ће сабе оГ„бег №со1е!иб 2апсћат цш Гш1

биргасоткиб 5ић сарНапепа 5ег Тћоте УЈадго". 2апсћаш шаб ассизед 1ћа1,

„роб! гесебвит сарПапе1 а ргећо, 1р$е гесеббН е! 1еуа1а уе1а т §а1еа сарттеј,

јрбе еаат Геси уе1ит е! бесиШб ГшЧ еит". Ви! ППб Нте 1ће Мајог СоипсП, т1г1

421 ћа11о!5 Гог, 35 а§а1П51 апд 31 аћб^епНопб, Ггеед 2апсћаш гхотјаИ, \ујт 1ће

ехркпаНоп 1ћа1 ће ГоПо^ед Шб саркаш „е! ргор!егеа поп аррагеа! ^иод 511 т

си1ра"4. С1еаг1у, 1ће УепеНап §оуегптеп! таде а уегу шроЛап! д151тсНоп ће-

1\уееп 1ће геброгшћПку оГгће Пее! соттапдег апд 1ћа1 оГ а бићогдта!е сар!ат.

Со\уагтсе \уаб ришбћед а1бо \ућеп П сате 1о тдтдиа1 бМрошпегб апд

сар!атб. Тћиз, ш Аидиб! 01* 1339 ргосеедш§б \^еге 1шНа1ед „рег шцшбШопет"

а§атб! „Адатиб ВоаН де сопПто бапсН МаигкН". Не \^аб ассибед „бирег ео

циод поп аћбитрбП агта ад бе деГепдепдит соШга диаб §а1ео!аб Јапиепбшт де

Мопасо, 1рбО ех1б!еп1е зирег роггит Тгат". 1пб1еад оГ деГепдт§ ћ1б бћ1р,

Адатиб „гесеббП, д1пПс1епдо јрбат паУ1т, ргор!ег ^иод 1рбе е! д1с!а паУ15 сарН

ГиегиШ рег д1с1аб §а1ео!аб". Тће ассибед д1д по! арреаг ш соиП апд шаб беп-

1епсед 1о брепд 1\то уеагб „ш ипо сагсегит тГепогит е! бо1уа! Нћгаб дисеШаб".

1.а1ег оп, ћо\уеуег, т Магсћ оГ 1346, 1ће беШепсе \уаб сотти!ед: тб!еад оГ

брепдт§ опе уеаг т јаП, Адатиб „б!аге дећеа! т ехегсНи Јадге уе! аНо, б1си!

р1асећП доттасшт, бте аП^ио бо1до"5.

2 Агсћто <Н б(а(о, Уетсе (ћегеаЛег АбУ), Ауо%апа Л сотип, Кахре, чо1. 1, Г. 176. Тћеге

ша$ (гоић1е \\ч(ћ Тоттазо Ујаго а1геас!у т 1328, \ућеп ће \уап(ед (о геГибе 1ће ^гајп оГГке. бее Р.

Е. ОиеИег, Тће УепеИап Ра1пс1а1е, КеаН/у уегзш Му1ћ, 11шуег5Ј(у оГ ППпоЈб Ргехб, 1986, 116.

3 Могозтј, о. с, Г. 100. Тћеге $еет$ 1о ћауе ехј$(ед уе( апо(ћег Тоттазо Ујаго а( (ћ15 Нте.

Мого5Јт, о. с, 122, брсакт§ оГ(ће 5(ги§§1е шј(ћ (ће Сепое$е агоипд Ке§гороп( јп 1351, 5(а(е$ (ћа(

„1ега 1а рег ћаЛо ипо резЈто ћото с!атадо т1$1ег Тотадо УЈаго, е 1иј $еп(апдо$е та1 Гогпјдо де

геп(е е сћо$Ш1 ћото (јпидо (1га5е Гиога де 1а рог(а да (ега е $сћапра$е". ТШ$ Тотта$о У1аго ша$

ри( ипдег асси$а(Јоп ш 1353, ћи( оп Рећгиагу 18(ћ оГ (ћа( уеаг, (ће Мајог СоипсП, ћу а УО(е оГ271

Гог, 1 50 аца1П5( апд 5 1 аћ$(еп(1оп$, десјдед по( (о рго$еси(е (ће Гогтег „ђаш!и5 е( сарј(апеи$" оГ

Кевгороп(. Р. Тћјпе(, ОеИоегаНот Лез а55етћ1ее$ \епШеппе$ сопсегпап! 1а Котапхе, уо1. I, Рап$

— Тће На§ие, ЕРНЕ-богћоппе, 1966, по. 600. СЈуеп (ће Гас( (ћа( ТоштабО УЈаго, „сар1(апеи5

еа1еагит Си1Г1" т 1337, дЈед 1п јаИ, к $еет$ ргоћаћ1е (ћа( »е аге деаНшј ћеге \уј(ћ (\уо ш'ГГегеп(

теп оГ(ће 5ате пате. бее а150 Р. С. ^апе, Уетсе, а МагШте КериШс, Тће Јоћп5 Норкш$ 1Јп1Уег-

$ј(у Рге$$, 1973, 176. Оп (ће еуеп(5 оГ 1351 ш (ће ^еуап( 5ее С. 05(говог5ку, Шмогу о/ 1ће

ВугапНпе 81а1е, ОхГогд, Ва$И В1аск\уе11, 1968, 528-530. М. Ва1агд, 1л 1о((а сопгго Сепоуа, јп

$1опа И УепегГа, \о\. III, 1а/огтагшпе а"епо 5Шо раХгшо, ед. ћу А. Тепеп(ј апд С. Сгассо, Коте,

1$(1(и(о де11а Епс1с1оред1а Каћапа, 1997, 110-111. Ш. Тгеад§о1д, А НШогу о/ 1ће ВугапЧпе 8га1е

апа" 5осЈе1у, б(апГогд 1Јп1Уег$1(у Рге$$, 1997, 774-776.

4 АбУ, Казре, уо1. 1, Г. 177.

5 1Шет, ГГ. 190у-191. 1п Оесетћег оГ 1339 (\уо $аИог$ „т пауе дегеНс(а уеп1еп(е де Сге(а"

шегс асси$ед „оћ (јтогет сћосће рго уИ(а(е... циод дегеПпциегип! паует ргед1с(ат рго уј1(а(е,

соп(га ћопогет дотша(10ШЗ, поп гесер(о аН^ио ргеПо а сћосћа ргедјс(а пес ш$и1(а". 1п (ће епд (ће

(\уо 5аНог5 шеге ехопега(ед, ћи( а бгоир оГ пјпе о(ћег5 Ггот (ће вате $ћјр, 1пс1ид1п§ а тегсћап(, а

$аНог апд а „тагап@опи$", \№еге $еп(епсед (о $(ау јп јаП ип(Н Еа$(ег. ЊШет, Г. 196. Оп (ће $1(иа(1оп

т 2адаг 1п 1346 $ее N. КЈаЈс" апд I. Ре(гЈсЈоН, 2аЛаг и згеЛпјет уцеки а"о 1409, 2адаг, буеибШ$(е и

брП(и, РПо2оГ5к1 Гаки1(е( - 2адаг, 1976, 303-311. С. Ргаеа, Њаогу о/ Оа1таИа, РЈ5а, СЈагдтЈ
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ОђУ1оиб1у, со\уапНсе, поп-геб1б1апсе ап(1 бипепдег оГ бћјрх \уа5 согшдегед

ах а уегу §гауе тГгасНоп оГ УепеПап ги1еб, а спте \ућ1сћ ћас! 1о ће 5еуеге1у ри-

тбћед. 1п у1е\у оГ Ше 1троПапсе оГ тапНте 1гаде апс! оГ 1ће УепеНап со1ота1

тГОгебТз, ебрес1а11у т Ше 1хуап1 аХ НПб Нте, Ше роНсу оГ Ше УепеНап аиШоп-

Неб апс1 Шегг еГГоНб 1о ршПбћ апс! Шш ГО дЈббиаде со\уапНсе апс1 5иггепс1ег оГ

5ћ1рб ГО апу епету — апс! ебреааПу ГО Ше Оепоебе — аге циПе ипдегб1апдаћ1е. И

15, ћо\уеуег, а1бо \Уопћ поНп§ (ћа( 1ће аиШопНеб тас!е с1еаг шбНпсНопз т Ше

де§гее оГ геброгшћППу, дерепдт§ оп 1ће робШоп апд б1{тШсапсе оГ Ше оШ-

сЈа15 \ућо ћас! ћееп дегеПс! т ШеН диНеб.

2. А РаИеа' Аиетр1 1о Зепа" Мегсепапез /гот Уетсе 1о Сургиз \п 1401

Оп Моуетћег 6, 1402, 1ће УепеНап „Јитсев реННопит" ћас! ГО деаде а

гаШег ипи5иа1 сотгоуегбу. „Ргасћаббшб с1е Вопота... апгП§егш5", гергевепГОд

ш соиП ћу Шб 1а\ууег „доттиб Ргашпбсиб СоШагепо", ћас! ассизес! „Јоћаппет

с1е УепесНб", гергебеШес! ћу „доттиб Гхопагдиб Шсгап", аНејНшз (ћа( Јоћаппеб

ћас1 рготјбед ГО РгасћаббШб „т Р1а1еа бапсН Мага шх1а рјвсапат" Ша1 ће

\тои1д „сопдисеге 1рбит сит босго 5ио сит XXV 1апсепб е1 Ј^Х ћаНбгагНб ад

бНрепдшт допНш гејНб С1рп". Тћеу ћад адгеед Ша1 РгасћаббШб \уои1д §о ГО

Репага „ад бибппепдит босгоб биоб цш егапг Љ1дет т ћобркПб", апд Јоћаппеб

\уаб бирробед ГО %о 1о Репага иНшт е1§ћ1 дауб ћНп5е1Г 1о Ге1сћ РгасћаббШб апд

ћ15 Ге11о\у-тегсепапеб. бћои1д Јоћаппеб ГаП 1о кеер ћ1б ргопПбе, ће \Уои1д ћауе

1о геЈтћигбе Ргасћаббшб Гог а11 ехрепвеб тго \уШсћ ће пП§ћ1 ћауе тсипед Ггот

Ше дау оГ Ше шШа1 апап§етеп1 ГО Ше Нте оГ апу оШег тиШа1 а§геетеп1. Аб И

Шгпед ои(, Јоћаппеб дЈд по1 кеер Ш8 епд оГ (ће ђапјаш „ш та§пит биит (бс.

Ргасћаббшб') датпит е1 ргејидкшт" апд Ргасћаббшб \^аб детапдјпд Ггот

Јоћаппеб а гегтћигбетеШ оГ 180 §о1деп диса15 апд раутеп! оГ соиП ехрепбеб

„рго био датпо е! ехрепб15 ГасНб 1ат УепесПб, циат Регапе, е1 рго еипдо е1

гедеипдо е1 б1апдо 1п ћобрЈсНб сит е^шб е1 босПб би1б"6.

\Ућа1 ћад саибед 1ћ1б аМетр4 1о бепд тегсепагјеб 1о Сургиб т 1402? А1 те

11те Сургиб \уаб ш1ед ћу Кјп§ Јапиб, \ућо ћад ђееп сго\упед т 1399 \У11ћ те

сго\уп5 оГ Суршб, Јешба1ет апд Агтеп1а. Аб ибиа1, 1ће 151апд кт§дот ^аб

р1а§иед ђу еуег-ргебеШ сопГНсгб \укћ Ше ИаПап тапНте герићИсб апд ђу соп-

б(ап1 ^иапе1б ђег\уееп Уетсе апд Оепоа. 1пдеед, ш Јипе оГ 1401, те УепеНап

бепаге ћад ргоћ1ђ11ед апу ригсћабе оГ тегсћапд1бе 1п Рата§иб1а ог е1бе\ућеге 1п

Суршб ћу апу УепеНап сЈНгеп. ТШб, 1П еГГес!, сои1д ћауе теап1 1ће сШоГГ оГ

соттегс1а1 ге1аНоп5 ђе1\уееп Уетсе апд 1ће 151апд, ћш к доеб по1 беет 1о ћауе

ђееп 1оо б1пс11у епГогсед Гог геабопб \ућ1сћ \уШ ћесоте У1бШ1е а НШе 1агег. Тће

УепеНапб ћад р1еп1у оГ §пеуапсе5 а§атб1 Суршб: поп-оћбегуапсе оГ ргеујоиб

а§геетеп1б, поп-раутеШ оГ дећ1б, д1бгеврес1 оГ УепеНап рпуПе§е5, е1с. 1п Аи-

{Шб1 оГ 1401 Уеп1се 5еп1 ап атђаббадог, „Јоћаппеб де Сапа1е", го Суршб ГО 1гу

Ед11оп, 1993, 121-122. В. КгеШ, Уепегја е ГАЈпаисо, т 51опа И Уепеиа, \о\. III (по1е 3 ађоуе),

56-58.

6 А8У, ЗеМепге аЧ ^шзИгга — РеИгшп, ђи«1а 7, ГГ. 8у-9.
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1о гезоке 1ћебе апсј отег ргоМетб, ћШ Мз еГГоПб шс! по1 ћпп§ апу робШуе ге-

би11б. бЈтИаг пнббјопб т бићбециегп уеагб шс! по1 Гаге ћеНег апс1 1ће УепеНапб а!

Нтеб еуеп 1ббиес1 огсЈегб Гог 1ће1г сШ/епб 4о 1еауе Сургиб — боте1ћт§ Ља1 \уаб

пеуег п§огоиб1у ипр1етеп1ес17.

Сургиб' шШсиШеб т тееНп§ УепеНап ехрес*аНопб апс! с1етапс1б \уеге

саибес! ћу те Гас1 1ћа1 к \уаб га 1ће Сепоебе роННса1 апс! ппШагу б1гап§1ећо1с1 а1

те Нте. Тћеге \уаб а Сепоебе датбоп га Рата§иб1а, \ућкћ ћас! кб о\уп 1гоић1еб.

1п Јапиагу 1402, МагбћаИ ВоискаШ, а1 гће Нте доуетог оГ Сепоа, беп1

МаПасшбе Ра11аУ1С1Ш 1о 1аке оуег те соттапс! оГ те Оепоебе §атбоп га

Рата§иб1а, аЛег 1ће ргеутиб соттапсЈег, Аптпу Сиагсо, сате ипс1ег бибркшп

оГ 1геабОП. Тће Сепоебе еуеп \уагпес1 1ће УепеНапб пос 1о 1гас1е \уИћ Сиагсо апс!

Сургиб. Тће УепеНапб герНеа- ша( — Н Сиагсо'б ге1аНопб \уНћ Оепоа сН<1 по1 1т-

ргоуе — Уешсе шоиИ ће \уННп§ 1о ргоШћН соп1ас1б ћеМееп Нб сШгепб апс!

Рата§иб1а, ћис по1 \\Шћ 1ће 1б1апс1 аб а \ућо1е. Сургаб шаб 1оо ЈтроНаШ Гог Уе-

пеНап 1гас1е апс1, бћоиШ 1ћеу ћауе 1о ауо1с1 Рата§иб1а, те УепеНапб \уои1с1 Гтс1

апотег роН ш Сургиб Гог тен соттегсе8.

1пс1еес1, Сургиб \^аб а бЈЈПпПсап! роП оГ са11 Гог те УепеНап Ј-еуапНпе

1гас1е. Уетсе \^аб §еига§ беуега1 уегу 1троНап1 аН1с1еб Ггот те 1б1апс1. Опе оГ

тет \уаб бак: ш 1399 те рпсе оГ Сурпо1 баН ћгои^ћ! 1о Уетсе \^аб Пхео" Ггот

1 '/4 с1иса( 1о 7 с1иса1б а „тошит", с1ерепсНп§ оп ^иаНгу. Кех! уеаг 14 \уаб с!е-

сјс1ес1 1о шроП а§ат баИ Ггот Сургиб апа" 1о рау 7 '/г сЈисасб а „тошит"9. би§аг

\уаб апоЉег аНкк 1троПес1 Ггот Сургиб, аб \^аб соИоп. Рог ехатр1е, га Јипе

1400, те „тис1а" Гог Веугои1ћ \уаб бирробес! 1о ћпп§ Ггот ТпроН апс! Ггот Су-

ршб соИоп апс! би§аг10. Оп те о1ћег ћапс!, сехШеб шеге атоп§ ехроПб 1о Суршб.

1п Рећшагу 1401 „рапп! ПогепНт" \уеге беп1 1о Рата§иб1а 1о ће боШ теге, ћи1

7 О. НШ, А Шиогу о/Сургш, \о\. II, СагађпЈее, А1 Ље ШЈуегзЈГу Ргем, 1948, 447-448.

8 ЉШет, 448-449. А Уепе11ап Јоситет 1гот 1410 Ши$1га(е8 ћо\у ћад 1ће 31(иа1Јоп ш Су-

рги$ ша$ еј§ћ( уеап; еагНег. 1( заув (ћа( а Уепе(јап ћас! (о 1еауе Рата^и$(а „ргор(ег а$5Јс1иит циоЈ

ћаћећа( гех (зс. С1рп) дЈе 13 тел51$ арпНз 1402... е( ађ (Нс(а <Не ивцие 1403 таН питциат 1УЈ(

аНциоо' пауј^јит ао Јп$и1а јп 8шат... уе1 Вагигит". АбУ, Зеп1епге, ћи$(а 18, (Т. 70-74. бее а1$о Ј.

АУ. Вагкег, Мапие1 II Ра1аео1о%из (1391-1425), Ки(вег$ 1Јп1Уег$1(у Рге$$, 1969, 229. ^апе, Уетсе

(по(е 3 аћоуе), 186. Р. Пнпе(, Х.а Котате уепШеппе аи Моуеп А%е, Рапб, Е. Ое Воссагд, 1975,

367. Р. КасЈпе, N0(6 5иг 1е (гаПс у6пе(о-сћурпо(е а 1а Дп ди Моуеп АЈ>е, јп ВугапЧпГзсће

РогвсИип^еп, Вапд V, Ат$(егдат, А. М. Наккег(, 1977, 321-322. А. ТепепН, II $сп$о де1 таге, ш

51опа Л Уепегка, уо1. XII, // таге, ед. ћу А. Тепеп(ј апд II. ТиссЈ, Коте, 1$(1(и(о де11а Епс1с1оред1а

1(аНапа, 1990, 42. С. Р1$(аппо, Сепоуез! а"Опеп1е, Оепоа, Стсо 1$(1(и(о Со1отћ1апо, 1990,

430-433. Р. Едћигу, ТИе Кт^Лот о/ Сургиз апа' гНе СгизаЈез, 1191-1374, Сатђпд{»е 1Јп1Уег-

$ј(у Рге$$, 1991, 209-211. М. Ва1агд, 1а 1оЧа соШго Сепоуа (по(е 3 ађоуе), 117-118.

9 Р. Тћте(, ОеИоегаИопз, то1. II, по$. 960, 963.

10 ЊШет, по. 1070. Р. Тћјпе(, Не^езШ Аез ЛШоегаНоп* Аи 5епа1 Ае Уетзе сопсегпап! 1а

Котате, то1. II, Рап$ - Тће Надие, ЕРНЕ богћоппе, 1959, по$. 985, 1090. Тгауе1 (о Сурги5 Ш

Јипе 1400. АбУ, 8еп1епге, ћив(а 6, ГГ. 43у-44. 1п Ос(оћег оГ 1402 а соп(гоуегву аго$е аћои( а $Мр-

теп( оГ §га1П5; теп(Јоп оГ „ћ15апс1а де N100513, ћ15апс1а де Рата§и$(а". Н 15 5(а(ед (ћа( „ђј$апс1а

733 '/г... Гасшп( уа1еге УепесПб диса(05 160 аип, 5а1то еггоге са1сиН". ЊШет, ђи$(а 7, ГГ. З-Зу. Оп

Уепе(јап (гаде Јп (ће ^еуап( т (ће еаг1у ПГ(ееп(ћ сепшгу, Јпс1ид1П§ јтропб оГ сегеа1$, $а1(, $и^аг,

соПоп, е(с, $ее Р. Тћ1пе(, Еа сп$е де$ (гаПс$ уеп1(јеп$ аи 1еуап( дап$ 1е$ ргет1еге$ аппее$ ди ХУе

$јес1е, 1П 51иаЧ т тетопа И РеЛеп^о МеШ, уо\. II, ^ар1е$, Ојагтјпј Ед1(оге, 1978, 59-72.
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„поп Гш( тодиб циод рапт ћаћеп(еб со1огез с1аго5 поп Гасшп( рго Шо 1осо", апд

50 1ћеу \^еге 5еп( (о бупа, \ућеге (ћеу \^еп( (ћгои§ћ а уапе(у оГггоиМеб11. Ођуј-

оиб1у, Сургиб \уаб (оо уа1иаћ1е Гог Уешсе (о ће Ш5ге§агс1ес1 ог аћапдопед.

Тће УепеПапб, оГ соигбе, \уеге ипћарру \У1(ћ (ће Оепоебе ргебепсе апс! га-

Пиепсе оп Сурги5. 1п (ће биттег оГ 1402 Воис1саи( \уа5 соп1епшп§ (ћа( Уешсе

\уаб 5епшп§ 5ћ1р5, 5о1шегб апс! х^еаропб (о Кт§ Јапиб — ап ассибаНоп (ћа( Уешсе

гејес(ед, ћи( т х^Шсћ (ћеге ша5 боте (ги(ћ. НеуеПће1е55, ћу Аи§и5( (ће Оепоебе

\уеге аћ1е (о бесиге (ће1г ровШоп оп (ће 1з1апс1. Аб 15 еабПу ипдег5(апдаћ1е, (ћа(

сћс! по( таке Уетсе ћарру апс! (ћт§5 §о( еуеп \уог5е т 5ер1етћег оГ 1402,

\ућеп Оепоебе 5ћ1р5 51аг1ес1 сар(ипп§ УепеПап опек т Сурпо! \уа(егб, а ргосебб

\ућшћ сопНпиед т (ће Го11о\\ап§ топшб. Уетсе рго(е5(ед т Оепоа апс!

Воискаи!, Гог Шб раП, 5еп( ап атћа55ас1ог (о Уетсе (о (гу (о 5тоо1ћ (ћт§5. Тће

Оепоеве соп(епдед (ћа( (ћеу шеге \^а§т§ \уаг оп Кт§ Јапиб ћесаибе оГ Шб т-

^гаШиде (о^агдб Оепоа апд аддед (ћа( (ћеу арргесЈа(ед (ће Гас( „(ћа( Уешсе \уаб

по1 5ирроНт§ апд \^ои1д по( бирроН Јапиб, апд ћоред (ћа( бће \уои1д регвеуеге

ш 1ћ15 соигее"12. Но\уеуег, Уетсе гевропдед ћу ге-а55ег(т§ (ће п§ћ( оГ УепеНап

бШрб 10 У151( СурПО! р0П513.

Тшб \уав, (ћеп, (ће Ггате\уогк \У1(ћт \уШсћ \уе тиб( ри( (ће циапе1 ћег\уееп

Ргасћаззшб апд Јоћаппеб. Тће а!(етр( (о бепд тегсепапез 1о (ће кт§ оГ Сургиб

оћУ1ои51у 1оок р1асе т Ос(оћег оГ 1402, ћесаиве (ће доситеп( 15 ге§15(егед оп

>Јоуетћег 6. Тћив, 11 Ге11 а( а Нте \ућеп Уешсе \уаб ипћарру \\а(ћ Оепоебе ас(м-

11е5 т (ће агеа, апд — деврке еагНег ргоћЈћЈНопб — та1п(а1пед 1ће п§ћ! оГ 115

5ћ1р5 1о до ћи51пе55 1П Сурпо! ћагћогв, ћи1 д1д по1 \уап1 1о §е1 ас11Уе1у 1ПУо1уед

ш те Сурпо1-Оепое5е сопШсг. Рог 1ће1г раЛ, 1ће Сепоебе \уеге рге1епд1п§ 1ћа1

Ше Уепе11ап десгее оГ Јипе 1401, Гогћ1дд1П8 ригсћавеб ћу УепеНап тегсћаШб јп

Рата§и51а апд е1бе\ућеге оп Сургиб, \уаб бШ1 1П Гогсе. Аб Гог Кт§ Јапиз, ће \^а5

аг \уаг \У1(ћ 1ће Сепоебе апд дјд, јпдеед, пеед тегсепапев, аИћоиећ те

Уепе11ап5 1П Бесетћег оГ 1402, \уеге (еШп§ 1ће Сурпо! епуоуб, ра551П§ 1ћгои§ћ

Уеп1се, 4ћа: те Оепоеве \уШ ће сопсШагогу апд 1ћа1 пе§о(1а(10П5 \уеге Ше ћевг

\уау 1о гебоке 1ће сопШсгв ће(\уееп 1ће Оепоеве 1П Рата§и5(а апд (ће к1П§14.

Ке(игаЈП8 по\у (о оиг доситеп(, ассибед ћу Ргасћаббшб оГ ћгеакт§ (ћејг

а§геетеп( (о бепд тегсепапеб (о Суршб, Јоћаппе5 герНед (ћа( 1( \уав (ше (ћа(

11 ЉШет, ои$1а 12, ГГ. 21у-23у. 1п Магсћ оГ 1ће хате уеаг „1>а11е $ер(ет саПагит цие $ип1

П5те 5ер(иа§1п(а" \уеге (о ће воШ т Сургиб апЈ 1ће ргосееЈз 1пуе$(ед 1п §а11еу$ заЈНпе (о ВеугоиШ.

ЉШет, ђи$(а 12, ГГ. 39у-40. Оп сћап^тв ћађј($ оГ(1ге$$ апо! оп 1трог($ оГ иге$(ет (ех(Ие$ т(о (ће

Иеаг Еа$( $ее Е. А$ћ(ог, ^'схрог(а(шп Је 1ех1Ј1е$ осс!о!еп(аих дап$ 1е Ргосће Опеп( ти$и!тап аи ћа$

Моуеп Аве (1370-1517), ш т тетопа Л Ре4еп%о МеШ, \о\. II, 303-377 (е$р. 312-314 Гог

Р1огеп(те (ех(Ие$). бее а1$о Р. б(бск1у, Соттсгсе е( пуаН(6 а Сћурге. ^е (гап$рог( с5и $исге раг 1е$

Уеп1(1сп$ Јап$ 1е$ алп6е$ 1440, д'арге$ цис1цие5 <!оситеп($ @епо1$ 1П ОпеШе е ОссИеМе 1га

МеЖоеуо еЛ Е1а МоЛегпа, $1иИ т опоге аЧ Оео РШаппо, \о\. II, еб. ћу I*. ВаНеПо, Ас^иј Тегте,

1Јшуег51(а дееИ бшш' ш Сепоуа, 1997, 1133-1144.

12 НШ, о. с, 450-451. Оп (ће Уепе(Јап$ апс! Сепое$е т Сурги$ $ее О. Јасоћу, С1(оуеп$,

$ије($ е( рго(бЈ»е$ с!е Уеп1$е е( Је Сепе$ еп Сћурге <Ји ХШе аи ХУе $1ес1е, јп О. Јасоћу, КесНегсНе!

зиг 1а МеАИеггапее ОНеШак а"и ХПе аи ХУе зИс!е, ^опЈоп, Уапогит, 1979, по. VI.

13 НШ, о. с, 452. бее а1$о ^апе, Уетсе (по(е 3 аћоуе), 199.

14 Тћјпе(, Ке%е51ех (по(е 10 аћоуе), уо1. П, по. 1085.
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„рег аН^иоб сопшбОб аогшш ге§15 СПрп" ће ћас! ћееп абкес! (о Гтд „аПциат

циапН(а(ет §епсшт апш{>епит" апс- (о (аке (ћет т(о 1ће кт§'з бетсе. II \уаб

а1бО (гие (ћа( ће ћас! ргоиПбеа (о РгасћаббШб „аН^иоа бНрепШит е( ргоујбтпет

рго 1рко е( босш ^иоб герепгеС апс! (ћа( ће ћас! ћас! „аПциат со1осиНопет" \уИћ

Ргасћа55Ш5 т (ћа( соппесНоп, ћи( „поп т Гогта циат сНск". 1п5!еас1, Јоћаппеб

ћас! ргопПбес- (о Ргасћаббшб 1о тГогт ћ1т т Реггага ог е1бе\ућеге \укћш е\ф1

с1ау5 \уће(ћег ог по( ће хуоиИ ће аћ1е (о еп§а§е РгасћаббШб апс! ћ15 сотратопб

„циоб (еп(аћа( ћаћеге".

\^ћеп 1ће УепеНап §оуегптеп( 1еагаес1 аћои( (Шб р1ап, к „пПбП рго

сот15515 аопПт ге§15 е( е1б тапс!ауИ циос! а"е Уепесиз пес рег пауј%шт

Уепе1огит аИциа %епз агтг^егит ех1гаћеге1иг пес сопЛисегеШг Сгргит

(саббит: аа с!атпит Јапиепбшт) јибНббЈпПб с!е саиб1б". \Ућеп Јоћаппеб ћеагс!

„с!е (аН ргесер1о сНсНб сопПбб1б", ассогШшЈ 1о Шб аеГепсе, ће тГогтеа

РгасћаббШб иншш (ћгее с1ауз 1ћа( „шс(а сопс1ис(а б1Уе У1а§шт ега( гес1ис(ат

(б1с!) ас! тсћПит" ћесаиве оГ 1ће аГогетепНопеа" геазопб апс! (ћа( Ргасћаббшб

бћоиШ ћагћог по ћоре т (ће та((ег. Јоћаппеб ас1с!ес1 (ћа( Ргасћаббшб \уаб по( еп-

НПесЈ 1о епјоу ће((ег сопсПНопб (ћап Јоћаппеб ћ1тбе1Г апа (ћа( Ргасћаббшб ћаа1

бигТегед по с1ата§е ш Нш сазе. Тћеге \уаб по пеес! Гог ћјт 1о соте 10 Уешсе аГ-

(ег Јоћаппеб ћас! поНПес! Шт (ћа( (ће (1еа1 \уаб оГГ, сопбециепНу „(Јатпит поп

ро(еб( раН ић1 датпит поп еб("15.

Тће „Јишсеб реННопит" ргос1исес1 а гатег атћјјшоиб уепНс(. В1бге§агсПп8

апу ро1Шса1 1трНсаНопб, аГ(ег Го11о\шп§ (ће ибиа1 ргосес1ше апс! ехапПшшЈ а11

аоситегКб апс! штеббеб, (ћеу с!ес1с1е(1 (ћа( Јоћаппеб бћоиШ рау (о РгасћаббШб

(ће атоип( оГ 25 §о1с1еп Јиса(б „рго ехрепб1б Шогит ос(о (Иегит цшћиб...

ехрес(аУ1( е( ехрес(аге аећећа( е( рго ехрешнб ^иаб ГесН т уешепсш Уепес1аб е(

еНат б(апс1о т 1ЈепесНб". Јоћаппеб ћад (о рау НПб топеу ипс!ег репа1(у оГјаП,

ћи( ће \уаб аћбо1уеа „а геНцио сНс(е реННотб бирепиб Гас(е рег сПсШт

Ргасћаббшт"16.

1( беетб ^иНе с1еаг Ггот (Мб ас( (ћа( (ће Уепе(1апб \уеге уегу ге1ис(ап( (о рго-

уоке (ће Оепоебе апс- (ћиб (о ћесоте раг( оГ (ћећ ч/ат шП1 Кјп§ Јапиб. А( (ће

бате (1те, (ће Уепе(1апб сопНпиес! с1а1тјп§ Гог (ћетбе1уеб (ће п§ћ( (о сапу оп

(гас!е \уНћ Сургиб. Уепе(1ап соттегс1а1 соп(ас(б \\а(ћ (ће 1б1апс1 1П (ће еаг1у уеагб

оГ (ће ПГ(ееп(ћ сепшгу \^еге соп5(ап( апс! ци1(е т(епбе, дебр1(е те Гас( (ћа(, т ас1-

дШоп (о (ће ргоћ1ћ1(10п оГ 1401, 1П АргП оГ 1403 (ће ,Де§1теп" оГ Сге(е ћас! Гог-

ћјс1с1еп а11 соп(ас(б ће(\уееп Сге(ап бћјрб апс- Сургиб (о ауо1с1 сопГНс(5 \уКћ (ће

Сепоебе17. ^еуег(ће1е55, 1псНу1аиа1б апд дгоирб оГ тегсћап(б (гауеИес! (о (ће 1б1апс1

апс! сагпес! оп (ћеИ ћибјпебб <1еа1б (ћеге. Уепе(јап „тиаае" §о1п§ (о Веугои(ћ апс!

ћаск а1бо 5(оррес1 оуег 1П Суршб апс! 1оас1еа (ћеге уапоиб тегсћапсПбе Гог Уетсе18.

15 АбУ, ЗеШепге, ђиб1а 7, ЈГ. 8у-9.

16 1Шет.

17 Тћте1, Ке^еИез, \о\. II, по. 1110.

18 1п Ји1у 1402, 1\уо еаПеуз $аШп{> &г ВеугоиШ «геге $ирро$ед 1о таке а 51ороуег јп Сургиз.

ЊШет, по. 1062 («ее ако по. 1090). Оп ше ЈтроЛапсе оГ Сургив Гог 1ће Уепе11ап соттегсе 5ее

Тћте1, 1л Котате (по1е 8 аћоуе), 329-330. Оп 1ће Сурпо! есопоту вее Ј. КЈсћагс!, 1Јпе есопотје

со1оп1а1е? Сћурге е1 8е5 геббоигсех а5гЈсо1е$ аи Моуеп Ај>е, ш Вугам. Ропсћ. (поге 8 аћо\х).
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АЊеПо ТепепН ћаб са1си1а1ес1 1ћа1 а! 1ћ1б Нте, 1ће „тис!ае" Гог А1ехапс1па сопбН-

1и1ес1 28%, апс! 1ћобе Гог Веугои1ћ 26% оГа11 УепеНап сопуоуб 1гауе1Нп§ 1о Ме-

шЧеггапеап апо* АПапПс роПб19. 8Ш1, 1ће бНиаНоп т Суршб шаб с1ап§егоиб апс!

1ће ге1аНопб ће1шееп Уетсе апс! Сепоа \уеге 1епбе апо" ипсепат20.

И 18 по! 5ифГ1б1П§, 1ћегеГоге, 1ћа! 1ће УепеНап §оуегптеп1 шс1 по1 \уап! 1о

ас!с1 1о 1!б ргоћктб ћу а11о\ут§ !ће гесшптеп! оГ тегсепапеб ш !ће ску оГ бат!

Магк Гог !ће ктј> оГ Сургиб21. Оиг сЈоситеп! 1ћго\Уб ас1с1Шопа1 Н§ћ! оп 1ће роП-

с1еб оГ 1ће УепеНапб а! 1ће Нте. И сопПгтб теН еГГог!б 1о таш!аш аб тисћ аб

роббЊ1е а пеи!га1 б!апсе аб Гаг аб 1ће сопГНс! ће1\уееп 1ћен регепша1 пуа1 Сепоа

апс! 1ће кт§ оГ Суршб \уаб сопсегпес!, ^ћНе а! 1ће бате Нте ргебегутј> 1ће

баГе!у оГ 1ћеЈг 1гас1е \уј!ћ Суршб апс! 1ће Ееуап! т §епега1.

Бариша Крекић

ДВЕ ЕПИЗОДЕ ИЗ ВЕНЕЦИЈАНСКОГ ПОЛИТИЧКОГ ЖИВОТА

У КАСНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

1. Наводећи случај Томаза Виара, команданта венецијанске флоте на

Јадрану који је 1337. оптужен у Венецији да је побегао из битке против

ђеновљанских лађа и да је изгубио неколико сопствених бродова — због чега

је осуђен на затвор у којем је и умро — аутор указује да су Венецијанци

кукавичлук на мору, непружање отпора или предају непријатељу врло оштро

кажњавали. Истовремено, капетани појединих бродова у флоти нису били

331-352. О. Ва11е5(гасс1, Сјрго е ГКаНа пе1 тесНоеуо. Тепи уессћј е пиоуј рег 1а $(опа, ип

гаррог(о, ш Ере/епЈа, уо1. XXII, 1~еико$1а, 1996, 33-55.

19 А. ТепепП, 1п(гос!и2Шпе, ш 51опа И Уепегга, уо1. III (по1е 3 аћоуе), 12, пош а1$о ш А.

ТспепН, Уепегја е П $еп$о с!е1 таге. $(опа <П ипа рп$та си1(ига!е с!а1 XIII а1 XVIII $есо1о, МПап,

Сиепш е А$$ос1аН 1999, 37. Оп (ће (гаГПс \уј(ћ Сурги$ $ее а1$о Касте, о. с. (по(е 8 аооуе),

319-320, 322-323. Ј. КЈсћагс!, 1.е (гапвроЛ ои(ге-тег Је$ сг01$е$ е( с!е$ ре1епп5 (ХПе-ХУе $1ес1е$),

т Ј. КЈсћагс!, СгоиаЛез е1 еш$ 1апп$ а"ОпеШ, А1с!ег$ћо(, Уапогит, 1992, по. VII. А. 1л1((ге11, Тће

Но$р1(а1ег$ оГ Кћо<1е$ СопГгоги (ће Тигк$, 1 306- 142 1 , ш А. 1лШге11, ТНе Но$р\1а1ег$ о/КћоЈез апА

ТНеГг МеЛНеггапеап УУогШ, А1<1ег$ћо(, Уапогиш, 1992, по. II.

20 Ргоћ1ет$ апс! ипсег(атНе$ ^ић (ће Сепое$е соп(шие<1 т 1403. 5ее Тћ1пе(, Ке%е$1е$, уо1.

II (по(е 10 аћоуе), по$. 1 108, 1 1 12, 1 121. Тће $ате, ОеПоегаИопа, \о\. II (по(е 3 аћоуе), по$. 1004,

1006, 1019.

21 1п Арп1 1403 а уоипе 5цишг оГ(ће Сурпо( ктј; ћас! (гап$рог(е<1 оп а Сге(ап $ћјр тегсепапе$,

ш(еп<1е<1 Гог (ће с!еГеп$е оГ (ће ктцЈот. Тће УепеНап @оуеттеп( Гогћас!е 1(5 С1(1геп$, ипс!ег (ће

епогтои$ репа1(у оГ2000 с!иса($, Ггот ћиуте ог еуеп ибшј; т апу \уау (ће $ћјр т цие$(Јоп. Тћ1гје(,

ОеИоегаИопз, уо1. II, по. 1020. А Н((1е 1а(ег, ш Јипе 1403, а тап ш 6ићгоуп1к (Ка@и$а) шап1еЈ (о

еп11$( а$ а тегсепагу Гог (ће кјп^ оГ Сурги$. То (ћа( еГГес(, ће *а$ \уа1(ш{> Гог (ће Уепе(јап $ћјр$ оп

шћјсћ ап епуоу оГ (ће кшј>, шћо ша$ епН$ип§ шегсепапе$ (тауће (ће 5ате опе \ш(ћ шћот

Јоћаппеб ћад пе80(ја1ес!?), ша5 (гауе1Нп§. Но\уеуег, (ћо$е $ћјр$ А\А по( $(ор ш ОићгоупЈк. Тће тап

(ћеп »еп( (о $еНма ап<1 ГтаПу (о \Уа11асћ1а. В. Кгекј^, пиогоупЦс (Ка%и$е) ег 1е 1*еуаМ аи Моуеп

А%е, Рап$ — Тће Наеие, ЕРНЕ-богћоппе, 1961, по. 518.
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кажњавани ако су напустили битку следећи пример команданта. Међутим,

кукавичлук је кажњаван и када се радило о приватним лађама и капетанима.

Тако строг став Венеције не изненађује, имајући у виду њене поморске

интересе и важност одржавања веза са њеним колонијалним царством.

2. Почетком XV века дошло је у Венецији до судског спора између

плаћеника Фракасиуса из Болоње и Венецијанца Ивана. Фракасиус је

оптужио Ивана да је ангажовао њега и 85 других плаћеника, који су се

налазили у Ферари, за службу кипарском краљу Јанусу, па није одржао своју

реч. Аутор кратко анализира врло комплексну политичку ситуацију у то

време на Кипру, где су се сукобљавали интереси краља, Ђенове и Венеције.

Из венецијанских аката се види да је влада у то доба забранила да се из

Венеције или на било којем венецијанском броду возе плаћеници за Кипар.

Иван се бранио наводећи управо ову забрану, а венецијански суд је ипак

досудио Фракасиусу 25 дуката као накнаду за време док је чекао Иванову

одлуку. Аутор наводи и случај једног Дубровчанина који је желео да иде као

плаћеник на Кипар, па није отишао, јер се венецијанске лађе нису зауставиле

у Дубровнику. Након тога он је отишао у Србију па затим у Влашку.

Необично енергичне венецијанске мере против слања плаћеника кипарском

краљу могу се тумачити жељом Венеције да сачува неутралност у сукобима

на острву и око њега, у интересу венецијанске трговине са Кипром и са

Левантом у целини.
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КесиеИ аез (гауаих <1е ГЧмтЈГШ а'егаае5 ћугаШшеб, XXXVIII, 1999/2000

ШС 949.7 1 1 (094. 1 )" 1 3":396(=86 1 ): :687(09 1 )(497. 1 1 )-055.2

МАК1Е МУ5ТА20Р01Љ01Ј-РЕ1,ЕКГО01Ј (А(ћепе$)

1А РЊА)\01ЕКЕ 5ЕКВЕ А ј!А РК001ЈСТ10К АКТ15АКАЕЕ

(тШеи с1и Х1Уе 8.)

1ЈагПс1е N0 64 аи 2акотк 5При1е "(Јие 1а ШалсНеге гез(ее зоИ Нђге (ои( сотте

1е рге(ге". Оап$ 1а ргезете е(иае оп р1асе се1 агИс1е аап$ 1е соп(ех(е $оио-есопотјцие

с!е 1а §егоЈе аи Х^е $.; с5е тете, оп ехатте 1а зииаНоп ае 1а ГПапсНеге зегће еп

сотрагајзоп ауес 1а зииаНоп аез уеиуез сћеГ$ дс ГатШе а Вугапсе е( аапз 1е$ уШез

оспсктакз е( оп еззаје <\е ргеазег еп циој сопзЈзиК $а Нћепе еп $е геТегаШ аих сИзро-

$ј(10п$ аи 2акотк сопсегпат 1е ргс(ге.

1^е 2акошк, 1е Сос1е с1ез 1лмз с!и (заг ЕНеппе Оисћап (1331-1355), сопНеп(

еп(ге аи(гез ГагНс1е бшуап(: „(}ие 1а Шапшеге гез(ее уеиуе зо1( Пћге (ои( сотте

1е ргегге"1. Се((е ћгеуе сНзрозШоп ргезеп(е ип т(еге( рагНсиПег е( (оисће

сег(атз ргоћ1етез сГогсће есопопПцие е( зос1а1, цш с1етапс!еп( ип ехатеп

зреиаК А по(ег с1ез 1е с1ећи( цие се( агНс1е ез( Гитцие с1и 2акошк сопсегпе

ипе Гетте2 еп Пајзоп тете ауес ип сеггат теНег. Роиг ипе теШеиге арргосће

с1и зије(, П зегаИ иШе с1е гарре1ег ћпеуетет сег(атб рот(з сопсегпат 1е Сос1е е(

зез зоигсез, атз! цие 1а 51(иаНоп есопопП^ие с1е 1а 8егћ1е а Героцие еп ^иезНоп.

1 Се( агПс1е роПе 1е N0 64 аапз 1ез циа(ге р!из апсјепз тапизсп(з: 51. 1>Јоуакоу1С\ 2акотк

Сага Оизапа, сага 5грзко%, 1349 I 1354, Ве1егаае 1898 (тпв. ае Рпггеп); N. КааојсЧб, Хакотк

Сага 81е/апа пизапа. Ве1§гаае 1953 (тпз. ае Рпггеп); М. ВејЈОУЈС, Хакотк Сага 51е/апа Оизапа.

КпјГ%а I. Зт&И I АитзМ Кикори, Ве^гаЈе 1975 (тп8 с!е 51ги§а е( аи Моп( А(ћо5) ауес 1а

(гааисНоп Ггап^ајзе: р. 225-250 (N0 64: р. 233); V. Насгјргоагопитз, 1г^<рауод Ло^оау

атократород ЕерВшд ка\ 'ЕХХабад. X) Кшбгкад #о/*а>у(= ИПеппе Оисћап (заг с5е 1а бегћЈе е( ае

1а Огесе. 1*е Соае ае8 1лнб), А(ћепе5 1983 (тп5 Ји Моп( А(ћо5, еп (гааисПоп вгесцие); Б.

Во§аапоу1(5 — В. Кг8(1(5, Г>изћап'з СоЛе. ТНе ВШпса Тгапзспр1, [ВећЈпае] 1994 (тпб <1е ВЈ5(г1са).

Роиг 1а рге5еп(е егаае ј'ај рп5 еп сопзЈасгаПоп 1а 1ес(иге Јез тп8 Ле Рпггеп (Р), Је 1'А(ћо8 (А) е( Ае

В13(пса (В), ци1 ргезеп(еп( еп(ге еих сеПаЈпеб пиапссб циап( а 1а циаНПсаНоп 6е 1а (јззегапде.

2 А Гехсер(10п еујдеттет ае 1а иагше, тааз аапз се саз-1а 1е соп(ех(е е( 1е ћи( зоп(

(НПегетз. биг ГагПс1е N0 64 еп еепега1 уои А. 5о1оујеу, "2акотк сага 5(еГапа Ои$апа 1349. 1

1354. {»оатс", Веоцгаа 1980, р. 226. 0;иап( а топ (ћете с!есои1ап( Је се( аггк1е уојг М. РШроун!,

"51ГО(а киЈеЏпЈса", Хћогпјк М5 га ЈгиЈгуепе паике 5 (1953) р. 40-47; О. Ош1<5-Кпе4еУ1(!, "Ро1о2ај

Јепе и Вићгоупјки и XIII 1 XIV уеки", Веор-аа 1974, р. 2, 120. 5иг 1е рге(ге е( за НћеЛе аапз се( аг-

Нс1е уојг О. ОшЈб-КпегеуЈб, "Рп1ов ргоибауалји зуе8(епб(уа и згесшјоуекоупој бгћџј", ОоЛЈпЈак

РНогоГзкое Гаки1(е(а и Коуот 5ааи 11/1 (1968) р. 51-61.
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1х 2акошк, геш§е зоиз Гогдге е( ПпШаНуе ди (заг Оисћап, ез( ип (ех(е

јипшцие де {*гапде уа1еиг, ^ш геПе(е 1а зНиаНоп зос1а1е е( есопогшцие де 1а

беНле аи XIVе 8.3, с'ез( а шге аи (етрб де 1а р1из §гапде еЧчПиНоп Је8 з(гас(игез

е(аНциез, ди деуе1орретеп( есопопнцие е( Је Гех(епзтп (ет(опа1е с1и рауз. Ј-е

Сос1е сопбНгие ипе зоигсе рптШуе, Јопс аитепНцие, роиг Гегиде с!е 1а зоаеЧе

зегће е( роиг 1еб ге1аНопб с1е ГЕ(а( ауес 1ез дјуегз §гоиреб босјаих, атб1 цие роиг

Гесопогте е( 1еб ге1аНопб есопогшциез. Еа д1зрозШоп еп циезНоп ез( (гапзгшзе

раг 1оиб 1еб ашлепз тапизсгкз. Раг сопзециеп( П п'у а раз с1е дои(е еп се цш

сопсете ба уегасНе е( боп аитепНсИе.

СјиагП аих зоигсез с1и 2акошк, гарре1опб цие 1еб тПиепсез ехегсеез биг 1е

дгок бегће ргоУ1еппеп1 с!е сћуегб (асгеигб. Сотте N. Кадојб1с5 Га ћ1еп боиН^пе,

"1е Сос1е с!е Бисћап <1о11 егге егшНе еп гарроН ауес 1е дгоИ з1ауе, ћугапНп е1

се1ш с1е ГЕигоре сеп(га1е"4. Еп егТе(, ПпПиепсе с!еб тзНгиНопз ћухапНпез, с!и

дгок е( ди буб(ете јипшцие ћухапНп биг 1е 2акотк ("и( (гез §гапде: еп раШсиНег

1ез сћзрозШопз сопсегпаги Пдео1о{Не еЧаНцие, 1еб рппшрез с1е 1а 1оуаи(е, 1а

У1§иеиг с!е 1а км, 1а Гој сћгеНеппе е( ГЕ§Нзе, е( с1апб ипе сеНате тебиге 1а

ргоседиге јигЈсНцие зшуеп( с!еб тоде1ез ћугапПпб, адар(еб еујдеттеш аи дпм(

соиитПег е( а 1а геаНЧе ћ1б(опцие с1и рауб. Еп тете (етрб, оп у ге1еуе

сПтроггаШеб тПиепсеб осадепгакб биНои( зиг ГесопопПе е( 1е соттегсе, еп

сопбециепсе с!ез еИокеб ге1аНопз соттегс1а1еб ауес 1ез ОсидеШаих е( <Је

Гехрепепсе ргоуепап( с!еб (гакеб епгге ГЕ(а( бегће е1 1еб уШез тагсћапдез с!е

ГЕигоре. АтзЈ, сеНатез сИзрозШопз геПе(еп( 1ез поиуеИез сопдШопз

есопопН^иез.

Сотте П еб( ћјеп соппи, с1ери1б 1а зесопде тоШе ди ХШе е( биНои( аи

ХГУе з. ип дгапд еззог есопогш^ие, ди ебзепНе11етеп( а Гехр1о1(аНоп деб ттеб

е( а Ге1аћогаНоп деб те(аих б'еб( ргодш( еп беННе. Себ сопдШопб гауогаћ1еб оп(

аШге Пп(еге( дез Гас(еигб есопопП^иез е(гап§егз, дез уШез е( дез зоаеЧез

тагсћапдеб еигорееппез, д'аи(ап( р1иб цие ГершзетеШ дез т1пеб еп Еигоре

осс1деп1а1е а гепди де р1из еп р1иб §гапде 1а детапде раг 1ез тагсћеб еигореепз

дез ргодиНз тјпјегз зегћез е( еп раП1сиПег де Гаг§еп(; се1а а сотпћие а зоп (оиг

а Пп(епз1Пса(10П де Гехр1о1(а(10п тт1еге еп бегћ1е5. Еа сопзециепсе 1ттедЈа(е

де се((е асНуНе е(аИ 1е де>е!орретеп( гарјде дез уШез е( дез тагсћез гешопаих,

3 СГ. М. КоЛгепбЈс, "ОиЈапоу 2акопиЧ као одгаг 81уатози 5Уо§а угетепа", 21>огп\к и саз(

5в51е $1о%оШпЦсе Хакотка Сага Оитпа, Ве1§гас5е 1951, р. 27-44.

4 С(. N. КаЈоЈбЈс;, "ОиЈапоу 2акопЈк ј ујгаппзко ргауо", 2оогтк и са$1 $е$1е $1о%о<Шпј1се

Ћакотка Сага пизапа, р. 45-77. биг ГшПиепсе с!и с5гоЈ1 ћугап1т П у а ипе 1ге5 псће ћЈћИоегарћЈе:

сС. 8р. Тгојапоз — б. багкјс, 'О Ка)б1ка<; тоО Гт^срауои До\)аау ка\ тб Ри^аут^уб бгкаго" (= ^е

СоЈе с5'Е11еппе Оисћап е( 1е с!го11 ћугап1т), Ви^бупо ка\ Еер(На каха тоу 1А ' ашуа, 1п5Пги1 де

Кесћегсћев Вугапипез, А1ћепе5 1996, р. 248 поге 1.

5 Оезапка КоуаСеУ1<5-Кој16, "\л с!^уе1орретеп1 есопотјцие с5е5 а§§1отега(1оп5 игћајпев 5иг

1е 1ет1оЈге ас(ие1 де 1а Уои8051ауЈе с!и ХШе аи ХУе 51ес1е", Ас1ез Ли Не Соп^гех ШегпаЧопа! а"е

ЕхиДев Ли 5иА-Е$1 Еигорееп, А1ћепе$ 1970, 1. II, А(ћепе$ 1972, р. 170. СГ. аи881 Оезапка Коуабеујс,

"Оапб 1а бегћје е( 1а Во5П1е т6сН^уа1е: 1е$ тшев с?'ог е( с1'аг§еп(", Аппа1е$, 15е аппее, N0 1, Рап5

1960, р. 251: "Н е5( ро58ш1е ^ие 1а Јетапде д'агееп(, а1ог5 а5$ег Гог(е 8иг 1е8 тагсћеб еигореепб, ај(

ри шд1гес(етеп( догшег ипе 1три1$!оп аи деуе!орретеп( деб тЈпеб де бегћје е( де Вовше. ^а 1ш-

5оп ез( р1иб цие ргоћаћ1е. ^еб Ва1кап5 оп( јоиб ип г61е де гетр1асстеп(".
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аиш цие 1а сгеаНоп сЈе поиуеаих сеп(геб соттеппаих еп ргохЈтКе деб ттеб.

Раг Гт1егтеаЧа1ге дез уШез е( дез роПз сЈи П((ога1 адпаНцие, с!е Са((аго (Ко(ог)

е( зиг(ои( с1е К.а§изе фиђгоутк), 1ез ргодш(з тЈшегб еп(гегеп( сЈапб 1е сн"сш( сЈи

тагсће еигорееп, се ^ш а етгате аибб1 ГегЛгее с1апб 1е соттегсе т(егпаНопа1

д'аи(геб ргодиПб сЈи рауб, еп рагНсиНег аев сегеа1ез е( сЈе 1а ргодисНоп аП1запа1е6.

Рагпи себ ргодипз 1е (ех(Пе Ги( ип с1е р1иб 1трог(ап18 агНскз ди соттегсе

т(егђа1катцие, (гез гесћегсће раг 1еб тагсћапдб еигореепз е( р1из зрес1а1етеп(

раг 1еб езра§по1з. 1х Гак цие 1еб рппсјраих а1еНегб осадеп(аих де Геродие бе

НтИаЈепг ргезцие ехс1из1Уетеп( а 1а зојепе7, бегаК реи(-е(ге ипе аез гајзопз

роиг 1а детапде с1е р1иб еп р1иб аи§теп(ее деб Нззиз бегђеб.

Р1асее дапз се соп(ех(е есопоппцие 1а д1зрозШоп ди 2акошк сопсегпаШ 1а

Шапд1еге асцшегг ипе ЈтроПапсе рагНсиПеге. II еб( еујдет ци'П пе б'а§П раз ип

де пТтроПе цие11е Гетте ШаН дапб боп тШеи ГатШа1 ои ђјеп роиг 1ез

ђезошз де зоп таГгге, пшб д'ипе регбоппе цш раЛ1С1ра1г а 1а ргодисПоп

агизапа1е. ба тепНоп ргес1зе дапб 1е Соде еб( ехрНсађ1е, е(ап( доппее

ПтроНапсе, деја боиН{тее, дез Нззиз зегђез роиг 1ез тагсћез еигореепз. \л

ШагиНеге ез( сагас(епзее дапз 1ез тапизспгз сотте уеиуе8, се цш 81§пШе

^и'е11е п'е(ак р1из зоиб 1а рго(ес(тп д'ип ћотте, 1е^ие1 аигаК 1е дгок де 1а

гергезеп(ег деуап( (ои(е аи(оп(е е( де Гапе а боп сотрге 1оШе детагсће, сотте

с'е(а11 1е саб роиг 1еб Геттеб тапеез. 1-а ШагиЛеге еп циезНоп ауак

ргоћађ1етеп( 1е дгок де Гапе е11е-тете (ои(ез 1еб детагсћез е( 1еб (гапзасНопб

сопсегпат зоп (гауаП, сотте с'еЧан 1е саз а Вугапсе е( еп Осадет а 1а тете

еро^ие.

Еп еГГе(, 1а сотрага1зоп ауес 1ез саз ашдојшез ргеуиз раг 1а 1ешз1а(шп

ћугапНпе ди (етрб ез( (гез тзггисНуе. 8е1оп 1ез доситеп(8 ђугапНпз де 1а

ргегтеге тоШе ди Х1Уе з.9, 1а раузаппе уеиуе е(ак 1е§а1етеп( сопз1дегее

сотте сћеГ де за ГатШе, соп(ганетеп( а 1а Гетте тапее ^ш пе П§иге јапшз

еп (е(е д'ип тепа§е. Бе тете, 1а раузагте уеиуе јошззак д'ип з(а(и( зос1а1

ргес1з е( ауак де дгокз е( д'ођН§а(10пз гесоппиз раг 1е Лзс. ЕИе ауаП аибб1 1е

дго1( де ргорпе(е е( е(а1( гебропбађ1е роиг 1е уегбетеп( дез 1трб(з; се1а поиб

регте( де бирробег ^и'е11е ауаК е§а1етеп( 1е дго1( де Га1ге деб (гапбас(10Пб

соттегс1а1еб песеббајгеб роиг Гехр1о1(а(1оп де ба ГоПипе. II еб( ^а1етеп( а((еб(е

раг 1еб ас(еб де 1а јипб-ргидепсе ђугатте де 1а тете ероцие цие 1а уеиуе теге

6 СС. Мапе ^ув^агорои^ои-Ре^екЈЈои, "\л 4еуе1орретеп( есопот1цие Јез ВаШапз

Осс1(1еп(аих е1 1е г61е ие ГЕигоре сеп(га1е е1 0сс1с1еп(а1е (ХПе-ХУе 85.), Ф1ЛЕЛЛН^ ЗШсНез т

Нопоиг о/ Кооеп Вгоуитп%, Уешве 1996, р. 310.

7 Роиг 1а Гађпцие е( 1е соттегсе Ле 1а 801е еп Осс1иеп( уои- а (Пге (Гехетр1е б. Сауасс^осћј

(6д.), 1м хеш т Еигора, АШ XXIV 5е11. & РгаЛо, 1993. Еш(ћ Еппеп, Ргаиеп јт М1Г(е1а1(ег, 4е 6А.,

МипЈсћ 1991, 5ш1ои( р. 160 8^. (роиг Со1о§пе), 164 8Ц. (роиг Рапв), ои П у а аи581 теп(!оп де8

ћгапсће: соттегс1аих, те(1ег5 е( аг(15ала(5, (ЈерепЈап! де Ге1аћога(1оп ие 1а 501е, ауес ипе псће

ђЉИортрћЈе.

8 СГ. 1а 1ес(иге Ас$ ПШ8 Ае Ргшеп (Р), Ае ГАшов (А) е( с!е ВЈзШса (В), ашвј цие 1е

соттеп(а1ге согге8роп<1ап(.

9 Уогг Ал^Нчие 1.ати, Реазам 5оае1у т 1ће 1м1е ВугапНпе ЕтрГге. Л 5оаа1 апЛ Оето-

%гартс бшЈу, Рппсе(оп, Неж Јегвеу 1977, р. 92 5Ц.



354 Мапе Му8(агорои1ои-Ре1е1идои

де ГатШе а\аИ 1е дпл( <1е §егег бапб геб(пс(шп 1а ГоПипе де беб епГап(б10, е(

тете оп у ге1еуе де гагеб саз ои е11е ехегсаК ди соттегсе11.

Тгеб 51§П111саНуе ез( е»,а1етеп( 1а сотрагајзоп ауес 1а зкиагшп дез Геттез

еп Осс1деп(, ои, та1§ге 1е тогсеИетеп! роННцие, оп гетагцие ипе итГогтНе

дап5 1е з(а(и( деб уШеб, ршбцие ГесопопПе е( 1е8 сопдШопб есопопи^иеб е(а1еп(

р1и8 ои тотз раг(ои( рагеШез. Ог, П рагаГ( еп §епега1 цие 1ез Геттез

асциега1еп( сеЛатб дгоНб аргез 1а тотХ а"е 1еиг тап, дгоИб ^и'е11ез п'ауа1еп( раз

<1е боп У1Уап(, ршз^и'е11еб бе (гоиуа1еп( боиб ба рго(ес(шп. А рагНг с!и ХИе б., 1еб

боигсеб осадеп(а1еб теп(шппеп( с1еб Геттеб, тапеез ои р1иб боиуеп( уеиуеб,

цш ехегса'еп( (1и соттегсе с1апб 1ез уШеб ои еп(ге(епа1еп( деб ђоиН^иеб, агеНегб

с1е (1бба§е дапз 1а р1ираП деб саб; еНез е(а'еп( ат81 сопз1дегеез сотте сгшуепб

(с/уеу) е( јошзза1еп( дез дгокз цш еп десои1а1еп(. Бапз 1е тШеи ђоигј>ео1з с!е 1а

р1ираН де дгапдез уШез осс1деп(а1еб 1еб Геттеб, е( биПоШ 1ез уеиуеб, ауа1еп( 1е

дгоИ де соп(гас(ег е( д'е(ге тетђгез сЈез софогаНопз. 1^е ГаН цие 1ез ргеппегез

софогаНопз д'аН1запз Нђгез а((ез(еез еп Осс1деп( зоп( сеНез с!еб Нззегапдз е( с1ез

Нззегапдез еб( ђ1еп тдшаНГ с!е ПтроНапсе с1е се теНег. Оп док зоиНјтег ^ие 1а

раг(1С1ра(10п а ипе софогаНоп доппаН а беб тетђгеб 1е дгоП с!е раПЈсГрег аих

1ЉеПб8 де 1а уШе12.

II рагаГ( с1опс цие 1а ШашНеге бегђе, е(ап( деуепие уеиуе, јои1бза1( с1'ип

б(а(и( апа1о§ие. Се цш 81|тШе цие 1ез гедас(еигз ди 2акотк п'оп( Га1( ^ие

содШег ипе геаШе ди тагсће, 1трозее раг 1еб ех1§епсез есопопп^иез, е( с1оп( 1е

тоде1е ргоуепаН дез ге§1етеп(з апа1о§иез с1и дгок ћугапНп е( деб уШез

осс1с1еп(а1ез.

1х 2акотк деЧегтте ^ие 1а Шапдшге еп циезНоп егак ипе регзогше Нђге.

Роиг сотргепс1ге еп цио1 сопз15(а1( сеНе НђеНе Н зегак иШе Је гарре1ег

ђпеуетеп( сеПатб рот(б б(шс(иге1б с!е 1а 50С1е(е бегђе а се((е ероцие. СеИе

бос1е(е ргебеп(а1( ђеаисоир <1е соп(гасНс(1опб, ршз^и'е11е сотргепаК 1а соех1з-

(епсе с!ез §гоиреб е( с!ез буб(етез зосш-есопопициез сНШгеп(з, ГаН цш доИ егге

аНпђиее а 1а (гадШоп, а 1а сопјопсШге Мбшп^ие е( бипои( аих поиуеПеб сопсН-

(Јопб есопот1циез. Еп егГе(, П у ауаК еп бегђје с1'ипе раП 1еб агсћоп(еб-§гапдб

ргорпе(а1геб гопсЈегб, 1а'Гсб е( есс1еб1абНциеб, е( 1ез дотаЈпеб бе1§пеиг1аих ауес

де рагециеб-раубапб дерепдап(б е( д'езс1ауез, доп( Гог§ап1за(10п гарреИе 1е

геште 1*еода1; е( д'аи(ге раП 1ез раузапз 1пдерепдап(5-си1(јуа(еигз Нђгез, ци1

ауа1еп( аизб! 1е дго1( ћегедКаГге д'ауо1г ипе (епе еп р1е1пе роббеббшп (ђа§(1па).

10 Уо1Г Е1еи(ћепа Рарауаппј, 'Н УоџоХоу(а х&у ^ккХгргаотис&у бгкаоттЈргшу тђд

Рх>^а^Т1Уђд ка\ џетар^^аутмђд лергббо^ ае в&џата лергоиошкоИ бгка^оу, В'. Тб о1коуеуешко

бгкаш (= 1*а јипз-ргидепсе (1е8 (Г1ђипаих есс1е51аб(цие8 о!е 1а реподе ђугапппе е( ро5(-ђугап(1пе

сопсетап( 1е дго1( 4е ргорп&е. II. ^е ОјгоИ ГатШа1), (. II, А(ћепе$-Кото(ш1 1997, 5ипои( р. 160

» /Ш.

12 Уогг еп ИМ Е6\Љ Еппеп, Ргаиеп т МШеШгег, зиг(ои( р. 143-195, ои ГаШеиг ехатше

еп о!е(а11 (ауес ипе псће ћЈћНобгарћЈе) 1а р1асе 5ос1а1е деб Геттеб, е( еп раЛЈсиНег де5 уеиуев,

1еиг5 дгоЈ(5 е( 1еиг5 ас(1У1(е5 соттегсЈа1е8 е( аг(18апа1е8 а Героцие еп цие8(10п (1250-1500), еп

теПаМ Гассеп( 8иг 1е сав де ^гапдеб уШе8 де ГЕигоре Сеп(га1е е( Осс1деп(а1е; роиг 1е дгоН де

сЈ(оуеп (сМз) уојг 8ш1ои( ЉШ., р. 180-181. СГ. 1дет, Ргаи ш дег 1шПе1а1(егИсћеп

5(ад(ее5е115сћап Еигораз", НапзисИе СехсШсНШаиег 98 (1986), р. 1-22.
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А сб(е де себ §гоиреб боздаих, 1е 2акошк тепНоппе деб уШеб е( гЈез уП-

1а§е8 тдерепдаШб, доп( 1еб ћаћПап(5 еЦиеп( деб регбоппез Нђгез. II ез( теп

соппи ци'а се((е ероцие, ауес 1е деуе1орретеп( есопопп^ие ди рауз е( 1а

репе(га(Јоп дез Гас(еигз есопопп^иез оссјдепгаих, сеггшпез уШеб вегђеб оп(

соттепсе а Гогтег деб иш(еб есопогшциеб тдерепдаШеб. II еб( еЧчдеШ ^ие ди

рот( де уие адппшбтгаНГ 1ев уП1еб-сеп(геб соттеплаих арраПешиеп( аи

зу5(ете адгшш5(гаПГ <Је ГЕ(а(, ауес (ои(еб 1ез ођП§аНопб цш еп десои1а1еп(, е(

дерепдагеШ с1и §оиуегпеиг-гергебеп(ап( сЈе ГЕ(а(, арре1е ке/аНја13. Ма1б себ сеп-

(геб соттегааих ауа1еп( 1еиг ргорге епте, бос1а1е е( есопогшцие, ауес 1еиг

5(гис(иге е( 1еиг ас(т(е соттеплак е( аг(15апа1е е( Пб још55а1еп( с1'1трог(ап(8

рпуПе§е5, цие Гесопопне с!и рауз е( 1ез т(еге(б роНН^иеб 1ез оп( јтробеб,

боиуеп( бШУаШ с!еб тоде1еб оссШеШаих. 1,еб ћаћИаШб (1е себ ишЧез

соттепиакб, бегђеб ои е(гап§ег5, тагсћапдб, агНбапб, оиупегб ои раубапб,

е(а1еп( с!еб регзоппез Ићгеб; Пб јошббаЈеШ с1'ип б(а(и( ргм1еие, сопПгте раг дез

с1оситеп(5 оШс1е1з аззига1еп( 1еиг тдерепдапсе раг гаррог( а 1а дгапде

ргорпе(е Гопсшге. II ез( ђ1еп имНсаиГ цие 1е СосЈе арреНе 1еб ћаћПаШб с1еб уШеб

%гас1атп (сНоуепб), с'еб(-а-сћге П етркНе ип (егте апа1о§ие а секи сЈе стз цш

сагас(еп5ак 1еб ћађкап(б с1еб уШеб осадеШакб. 1/ас(т(е бсопоппцие еп бегђје

аи Х1Уе б1ес1е регте( сЈе зирробег цие 1ез сћуегб (гауаих роиг 1а ГађпсаНоп с!еб

иззиб, е(ап( доппе 1а с1етапс1е аи§теп(ее раг 1еб тагсћеб еигореепз, аига1еп( е(е

ћ1еп деуе1орре, сћбробап( сЈез а(еНегб р1иб ои тотб ђ1еп ог§атбеб ауес ип сег-

(ат потђге сЈе Нббегапдеб ои сЈе ШапсНегез. Б'аШешб 1е Нбба^е е(аК (оијоигз ипе

ргеоссирапоп (гадШоппеИе с1ез Геттез е(, циапд 1ез С1Гсопб(апсеб Гоп( регппб

ои јтрове, П б'еб( еуо1ие еп теНег. СерепгЈап( оп пе заигаН сЛге 81 НбзегашЈз е(

НззегашЈез е(ајеп( а1огз ог§атзе8 еп согрогаНоп, сотте с'е(аК 1е саз еп

ОсидеШ.

С'ез( с1апб 1е садге сЈи б(а(и( рпуПе<Не сЈез уШеб цие Гоп док р1асег 1е

(ето1§па§е сЈи 2акошк цие 1а ГПапшеге е(ак ипе регбогте Нђге. §1 Гоп ји§е

с!'аргеб 1еб саб апа1о§иеб еп Еигоре Сеп(га1е е( Осс1сЈеп(а1е, ои 1а раг(1с1ра(10п

аез ћађ1(ап(б, соттегсатз е( аг(1бапб, аих ас(1У1(6з сЈе 1а уШе ргезирроза1( ^и'Пз

е(а1еп( <1еб регзогшеб Пђгез, <1еб сПоуепб (с/уе^), е( ци'Пз јои15ба1еп(

аи(ота(1циетеп( сЈез НђеЛеб <Је 1а уШе, оп роигга1( бои(ешг ^ие 1а НђеПе сЈе 1а

ШапсНеге бегђе е(аН <Нгес(етеп( Нее а ба раП1С1ра(тп а 1а рго<1ис(10п аП1бапа1е

<1е 1а уШе ои е11е У1уај( е( (гауаШаК.

Ма1б, 1е 2акоп1к сотраге ба НђеПе ауес се11е <1и рге(ге. Роиг <1е(егттег 1е

соШепи <Је се((е ИђеПе, 1еб <Нбро51(10П5 Пи 2акопЈк сопсегпап( 1ев рге(геб (РЗ 1 ,

65/А38-39/ В32-33) бот ђјеп е1о^иеп(еб. Еп еГГе(, 1е Со<1е бНри1е сЈе Га^оп

ехрНс1(е цие 1еб рге(геб ауа1еп( 1е <Јго1( сГаУоН ипе (егге ћеге<Н(а1ге еп р1ете роз-

зебзјоп (ђаб(1па) е( ци'Пз е(а1еп( а1огз <Јез регзсппе Иђгез.14 0'аШеигб, <Је Ге(и<1е

сЈи Соде П геббоП с1а1гетеп( цие 1е дго1( д'аУо1г ипе ђа§(1па ргебирробаП (оијоигб

1а НђеПе регбоппеНе. Ое р1иб, 1е Соде ргеуо1( ^ие Гоп доЈ( сопседег ип 1о( де

(егге ехетр(ее д'1трб(5 аих рге(геб цт п'ауа1еп( раб ипе ђа§(1па. Ое рк1. ', 1е

13 СГ. КАВ 63, с1и 11сге егес <1е ке/аН.

14 Уолг с1-<1е55и5, п. 2.
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2акошк ајоиге ци' "аисип ргегге пе реШ раз цшиег зоп такге (§озродаг)" ег

ци'еп геуапсће "81 1е ргеЧге роззеде ипе ћазЧта 1е такге де 1а гешоп п'а раз 1е

дгок (1е 1е сћаззег, ршз^и'П ез1 ипе регзоппе Нћге". Сез тезигез аззигеп! д'ипе

раП аи ћ?.з с1ег§е ип тоде де У1е <Иј>пе де за ГопсНоп е1 д'аи1ге раП еп 1ш

деТепдат де цшиег зоп робхе е11ез аззигеп! 1а сопшшке Ји зегујсе геНјпеих аих

е^Пбеб 1оса1ез. II ез1 ргоћаћ1е ^ие дапз 1е саз с1е погге ГПапшеге ех1з1а1еп1 1ез

тетез сопдШопз, с'еб1-а-шге ^ие сеПе Нћегге 1ш доппак 1е с1гог1 д'ауок ип ре1к

1о1 с1е гегге еп р1ете розбеббкт, цие регбоппе пе роиуак 1а сћаббег с1е боп ггауаН

е1 ци'еп геуапсће се11е-С1 пе роиуак раб ^икгег 1е Неи ои еПе ујуак е1 ггауаШак.

Је поге ци' а сеПе ероцие, рош с1еб гајзопз роННциеб е1 бошо-есопопнциеб, доп1

Гапа1убе 1С1 п'еб1 раб <1е топ ргороб, оп гетагцие ипе §гапде тоћкке е1 ипе

1епдапсе с!е Гике биНоиГ раг 1ез §гоиреб босјаих тгепеигб е4 с'еб1 роиг сеИе га1-

боп цие ГЕ1а1 ргепак сеПатеб тебигеб роиг етресћег зе рћепотепе цш рпуак

1е рауз о"ип рогепНе1 ћитат кпроггапг15.

\л сНброб1(10п ди 2акотк биг 1а ШагкНеге топгге с1акетеги ПтроПапсе

^ие 1*ЕШ аипћиак а се §епге де 1гауаП е1 1а розбЉПке цие сеие аН1бапе ауак,

боиб сеНатеб сопдШопб, с1'ехегсег "Нћгетепг" боп теНег, Гак цш 1ш доппак

сеНатб дгокб. Ј^а ^иебНоп ебг де бауок б1 еп бегћЈе а сеие еродие 1еб Геттеб поп

тапееб ауа1еп1 1а роззтПке с1'ехегсег аизз! ип аиие теНег, а раП 1е Нбза§е, р. ех.

1е соттегсе, е1 дапб се саб-1а ^иеПе еЧак 1еиг р1асе дапз 1а ргоседиге ргодисНуе.

II геззоП с!е се ћгеГ ехатеп, ћазе биг 1ез гехгез јигкНциез е1 1еб доситегиз,

цие 1а зоаеЧе бегће, сотте еп §епега1 гои1е зос1еЧе еигорееппе аи Моуеп А§е,

п'еЧак раб 1ттиаћ1е: е11е а соппи ипе еуо1иНоп сопНпие е1 а еЧе ар1е а б'ас1ар1ег

аих ех1§епсеб с!и гетрб. Ј_а р1асе допс <1е 1а Гетте бегће ргебепгак ипе сеПаше

Шп"егепс1аНоп бе1оп 1ез сксопзгапсеб, атб1 циЧте еуо1иНоп цш с1ерепс1ак с1ез

сопсННопб бОсЈо-роНН^иеб е( геропда1( аих пбсеззкез ег аих ехцЈепсез де

Гесопотје.

Марија Нисшазопулу-Пелекиду

СРПСКА ПРЕЉА У ЗАНАТСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

(средина XIV века)

Члан 64 Душановог Законика установљује: „Преља („кудељница")

удовица да је слободна, исто као и свештеник". Овај члан је од нарочитог

интереса за економски и социјални поредак.

15 Уо1г Гоеи\те соПесНГ Ш%гаНоп т Ва1кап Њ$1огу, Ве1§га<је 1989, 1ев аг(1с1е$ Ае Т)х.

Ога^ој1оУ1(5 (р. 61 В. Кгек16 (р. 67 К. батагсШб (р. 77 8^.). Роиг 1е$ саизез (1е сеИе гиј(е

уои- аиззј Мапе ^у51а2орои1ои-Ре1ек1дои, И б^цхоурачикт! катаотаал ааико>у к^упрш\ тшу

Кеутргксбу ВаХ.кау1(оу (15о<;-16о5 а1.) (= \.л зПиаПоп ^то^гарћјцие де сег(аш$ уШеб ди сеп!ге

дев Ва1кап8 (15е-16е ».), В^^аупака 18 (1998), р. 35.
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У питању је јединствена одредба Законика која се тиче жене у вези са

једним одређеним занатом. Јасно је да се овде не ради о било којој жени која

преде у сопственој породичној средини за њене потребе, него о жени која је

учествовала у занатској производњи. Аутор покушава да постави делатност

њену у социјално-економске оквире средине XIV века, који је у Србији

представљао период значајног економског развоја и тесних веза са

трговачким градовима Запада. Чињеница да су српске тканине биле врло

тражене на европским тржницама дозвољава претпоставку да је производња

тканина као занат била развијена по радионицама у трговачким центрима.

Преља је овде окарактерисана као удовица тј. као жена без заштите

мушкарца. Супротно од удате жене коју представља њен супруг, преља

удовица је вероватно имала право да сама води све послове у вези са својим

радом, као што је у исто време био случај са удовом-главом породице у

Византији или у великим градовима Запада, где су жене уопште, а посебно

удовице, сматране за т\>ез, имале право да упражњавају неки занат или воде

трговину.

Према сведочанству Законика, преља је требало да буде слободна као

свештеник. Ова слобода је несумњиво проистицала из економске активности

везане за њен рад. Наиме, градови као трговачки центри уживали су у Србији

овог времена извесне привилегије и образовали препознатљиве економске

заједнице. Њихови становници, Срби или странци, трговци, занатлије,

најамни радници или сељаци били су лично слободни и у Законику

окарактерисани као грађани. Упоређивање ове слободе са свештениковом

можда значи да је удова имала право на (малу?) количину земље у потпуној

својини (баштина), да нико није могао да је одвоји од њеног рада, а да с

друге стране она није могла да напусти место где је живела и радила, као

што је био случај са свештеницима према одредбама Законика (Р 31, 85 / А

38-39 / Б 32-33), који се односе на ниже свештенство.

Закључујући, може се сматрати да место жене у средњовековном

српском друштву, које се у XIV веку налази у полету, показује извесну

еволуцију у складу са друштвеним и економским условима и потражњом на

тржишту.





Зборник радова Византолошког института XXXVIII, 1999/2000.

КесиеП о"е5 1гауаих о"е 1'1пз1шИ (Гешаез ђугапипез, XXXVIII, 1999/2000

УДК 949.5.04:949.71 П3":281.961:281.911

МИЛОШ БЛАГОЈЕВИЋ

О СПОРНИМ МИТРОПОЛИЈАМА

ЦАРИГРАДСКЕ И СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

У освојеним областима од Византије цар Душан углавном није нарушавао за-

течену црквену организацију. Једино је територију између Струме и Месте, са ми-

трополијама у Серу, Мелнику, Зихни, Драми и у граду Филипи, ставио под јурис-

дикцију Српске патријаршије. Био је то разлог на основу којег је цариградски па-

тријарх Калист одлучио цара Душана, српског патријарха Јоаникија и све српске

архијереје из заједнице православних хришћана

Када је васељенски патријарх Манојло I Сарандин хиротонисао Саву

Немањића за првог српског архиепископа (1219), том приликом издао је и

посебну исправу у којој се поред осталог каже: „поставих овога кир Саву као

архиепископа свим српским и поморским земљама, и као свога вазљубљеног

сина шаљем га у сву васељену, што је област мога светитељства правоверне

хришћанске вере, да има област по моме начину над свим градовима и зе-

мљама, над митрополитима и епископима и поповима и ђаконима по божан-

ственим правилима, свакога по достојању и све учити у име Оца и Сина и

светога Духа, и као мене тога сви послушајте који сте у Христу правоверни

хришћани."1 Из овог опширног цитата, и поред китњастих речи, јасно се ви-

ди како је архиепископ Сава после хиротонисања отпослат да врши апостол-

ску мисију искључиво у држави Немањића, односно у „српским и помор-

ским земљама". Уводећи у употребу „српске и поморске земље", Доментијан

је титулатуру српског архиепископа саобразио титулатури српског краља

Уроша I, по чијој је жељи половином XIII века и написао житије св. Саве.2

Узимајући у обзир ову чињеницу као и садржину горњег цитата, може се

слободно рећи да се духовна власт српског архиепископа простирала „над

1 Доментијан, Животи св. Саве и св. Симеона, превео Л. Мирковић, Београд 1938; Ђ. Да-

ничић, Живот светога Симеона и светога Саве, написао Доментијан, Београд 1865, 220. За лите-

ратуру и проблеме у вези стицања самосталности Српске цркве види: Б. Ферјанчић, Автоке-

фалност Српске цркве и Охридска архиепископија, Сава Немањић — свети Сава. Историја и

предање, Београд 1976, 65-72.

2 О разлозима који су утицали на обликовање краљевске титуле у доба краља Уроша I ви-

ди: Историја Црне Горе, књ. 2, том I, Титоград 1970, 12, 13 (С. Ћирковић).
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свима градовима и земљама" државе Немањића, а посебно над свим митро-

политима, епископима, поповима и ђаконима. Из тога следи даље закључак

да је јурисдикција српског архиепископа била омеђена политичким граница-

ма тадашње српске државе.

У тренутку издавања горе поменуте исправе, Српска аутокефална црква

још није била ни организована. Вративши се из Никеје у Србију, архиепи-

скоп Сава је приступио овом сложеном послу, па је, поред осталог, целокуп-

ну државну територију поделио на једанаест епархија. На челу прве и најва-

жније епархије налазио се српски архиепископ са седиштем у Жичи, док су

се на челу преосталих 10 епархија, односно епископија, налазили владике

или епископи. Биле су то следеће епископије: Зетска, Хумска, Рашка, При-

зренска, Липљанска, Хвостанска, Будимљанска, Дабарска, Моравичка и То-

пличка.3 Број епископија није повећаван све до пред крај XIII века, тачније

до времена када је краљ Драгутин стекао Мачву, Београд, Соли и Усору, а

нешто касније Кучево и Браничево, док је краљ Милутин на југу запосео кра-

јеве у северној и западној Македонији. Захваљујући овим тековинама, Срп-

ској архиепископији прикључене су на северу Браничевска и Мачванска епи-

скопија, односно Београдска митрополија, а на југу Скопска и Дебарска епи-

скопија.4 Прикључивање поменутих епископија недвосмислено показује да

се са ширењем политичке власти српских владара истовремено проширивала

и јурисдикција Српске православне цркве. Овај је поступак био у суштини

усклађен са одредбама из исправе васељенског патријарха Манојла I Саран-

дина, према којима је српски архиепископ вршио своју апостолску мисију у

„српским и поморским земљама", које су оивичене политичким границама

државе Немањића. Проширивање јурисдикције Српске православне цркве на

прелазу из XIII у XIV век извршено је у основи на рачун Охридске архиепи-

скопије, тако да није угрожавало интересе Цариградске патријаршије.5

Околности су се нагло измениле после брзих освајања Стефана Душана

1342-1345. и 1348. године извршених на рачун Византије, пошто су се тада у

оквирима његове државе нашли многи крајеви који су били под духовном ју-

рисдикцијом Цариградске патријаршије. Према створеној пракси у доба краља

Милутина, с разлогом се могло очекивати да ће све православне епископије и

митрополије у освојеним областима бити прикључене Српској православној

цркви. Расположива изворна грађа као да на први мах упућује на такав закљу-

чак, па је због тога увек опрезни К. Јиречек и написао: „Митрополити цари-

3 М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, Београд 1985,

13-33.

4 М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве, 35-60. Нису узете у обзир оне

епископије у унутрашњости српске државе које су настале деобом старих епархија (Ба&ска,

Ибарска).

5 Приликом оснивања Охридске архиспископије припадале су јој епископије у Београду,

Браничеву и Скопљу, док је Дебарска епископија основана нешто касније, вероватно деобом

Охридске епархије. Више о томе: С. Новаковић, Охридска архиепископија у почетку XI века,

Глас СКА 76 (1908) 37-47; И. Сн%гаров\>, Истори* на Охридската архиепископил, том I, Софин

1924, 192.



О спорним митрополијама Цариградске и Српске патријаршије 361

градске патријаршије беху одасвуд протерани и на њихово место постављени

српски епископи".6 Овај закључак оспорио је Г. Острогорски и констатовао:

„Потчињење освојених земаља Пећкој патријаршији било је несумњиво једна

општа мера, а смењивање грчких црквених поглавара и њихова замена срп-

ским црквеним старешинама једна честа појава. То не значи међутим ни да су

у освојеним областима сви митрополити Цариградске патријаршије изгубили

своја седишта, ни да је освојена територија стварно у целини прешла под ју-

рисдикцију српске патријаршије".7 Из наведеног цитата јасно се види како и

Г. Острогорски сматра да је дошло до осетног проширења јурисдикције Срп-

ске патријаршије, али се сада поставља питање — у којим освојеним области-

ма. Према његовим истраживањима, највећи део територије, који се касније

нашао под влашћу деспота Угљеше, био је још у доба цара Душана потчињен

Српској патријаршији.8 Сада се само по себи намеће питање — шта је било са

преосталим великим областима као што су Епир, Акарнанија или Тесалија.

Одговор на постављено питање захтева додатна објашњења, па и о уво-

ђењу митрополитског система у Српској православној цркви. У науци је већ

утврђено да се већи број митрополита и митрополија помиње у изворима тек

после Душановог крунисања за цара и уздизања српског архиепископа Јоа-

никија на достојанство патријарха.9 Све се то догодило у пролеће 1346. годи-

не, па поводом тога цар Душан каже у Лесновској хрисовуљи како по мило-

СТИ БОЖЈОЈ: „ПОДВИГОХћ <*Нк КОДЛКВћСКћ! НА ЦЛОћСТВО, И Д9Х^ПИСКС,ПИК) нл

пдтоТдошћство и епископин: нд митоополитћствл".10 Наведени цитат пружа не-

двосмислено објашњење да се митрополије организују тек са оснивањем па-

тријаршије, што је опет омогућавало Српској цркви да у свој састав укључи

и већ постојеће митрополије у освојеним византијским областима. Овај по-

ступак није могао остати непримећен од стране Цариградске патријаршије,

али је њена реакција уследила са знатним закашњењем, што представља не

мало изненађење.11 У науци је добро познат податак да цариградски патри-

јарх Калист: „одлучи цара са патријархом и његове архијереје"12 из заједни-

це православних хришћана, највероватније ујесен 1350. године. Раскол до

којег је дошло између Цариградске и Српске цркве свестрано је проучаван,

тако да о томе постоји обимна литература, па се на томе не треба дуже задр-

жавати.13 О самом расколу изречени су бројни и поуздани закључци, који се

6 К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1952, 222.

7 Г. Острогорски, Серска област после Душановс смрти, Бсоград 1965, 131.

8 Г. Острогорски, Серска област, 104-107, 131.

9 М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, 61-78.

10 С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњсга века, Београд 1912, 677.

11 Г. Острогорски, Серска област, 129.

12 Архиепископ Данило, Животи краљева и архиепископа српских, Превео Ј1. Мирковић,

Бсоград 1935, 289; 73. Даничић, Животи краљева и архиепископа српских, Написао архиепи-

скоп Данило и други, Загреб 1866, 380.

13 Из многобројне литературе о расколу и измирењу Цариградске и Српске патријаршије

упозоравамо на следеће студије: В. Мошин, Св. патријарх Калист и Српска црква, Гласник Срп
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слободно могу преузети. За казну екскомуникације српског цара, патријарха и

свештенства, Г. Острогорски сматра да је изречена с политичким циљем, како

би подупрла контраофанзиву цара Јована VI Кантакузина, али је она прома-

шила непосредни циљ, пошто је цар Душан брзо стабилизовао своју власт на

југу државе. Остале су ипак последице које су се осећале пуних 25 година.14

Цар Душан није потценио казну „одлучења", па је настојао да је откло-

ни још за живота. О свему томе као и о узроцима екскомуникације даје зани-

мљива обавештења Данилов Настављач, који за цара Душана каже:

„оставивши прародитељску власт краљевства, зажелевши царско достојан-

ство, венча се на царство. И после овога остави од прародитеља и светога Са-

ве предано му архиепископство од патријарха цариградског, постави себи

насиљем патријарха Јоаникија. Затим са саветом овога одагна цариградске

митрополите који су по градовима његове области, и настаде не мала беда. А

тадањи патријарх царствујућег града васељенски кир Калист, посла и одлучи

цара са патријархом и његове архијереје. Када је ово било, покаја се цар, и

заиска разрешење за ово зло, и није могао наћи „сдид вдди и годдовк".15 На

основу казивања Даниловог Настављача могло би се заиста закључити да је

казна екскомуникације изречена због тога што се цар Душан крунисао за ца-

ра, што је архиепископ Јоаникије уздигнут за патријарха и што су из освоје-

них области протерани сви грчки митрополити. Овако поједностављено обја-

шњење више се не може прихватити, поготово што су узроци и последице

раскола, као и измирења цркава, свестрано осветљени. У науци је поуздано

доказано да су многи епископи и митрополити који су били по народности

Грци остали на својим положајима за време цара Душана, па и после његове

смрти.16 Патријарх Калист није могао пронаћи ваљане разлоге да казни Сте-

фана Душана због тога што се прогласио за цара и што је освојио многе гра-

дове, пошто је то у Византији била уобичајена појава код свих претендената

на царски престо. Ово се не би могло узети као разлог већ и због тога што је

цар Душан био дубоко одан православљу, па је подједнако потпомагао и

грчке и српске манастире.

Правну основу за изрицање екскомуникације Д. Богдановић тражи и

проналази у канонским прописима: „који строго забрањују присвајање туђих

епархијских права, узурпацију туђих катедри (шуазш, ^лфаоц) и који пред-

виђају у таквом случају одређене строге санкције све до одлучења".17 Имају-

ске православне цркве 27 (1946) 192-206; Г. Острогорски, Серска област, 1 29-1 37; Д. Богдано-

вић, Измирење српске и византијске цркве, О кнезу Лазару, Крушевац 1975, 81-91; М. Петро-

вић, Повеља — писмо деспота Јована Угљеше из 1368. године о измирењу Српске и Цариград-

ске цркве, ИЧ 25-26 (1978-1979) 29-51; Сања Мешановић, Још једном о Калистовој анатеми,

ЗРВИ 29-30 (1991) 221-232; Ж. Јанковић, Нове карактеристике досадашњег писања о цркве-

ном спору из XIV века, Гласник Српске православне цркве 71 (1990) 80-81.

14 Види нап. 13.

15 Види нап. 12.

16 В. Мошин, Св. патријарх Калист, 196; Г. Острогорски, Серска област, 106, 107; М. Жи-

војиновић, Судство у грчким областима Српског царства, ЗРВИ 10 (1967) 205, 206.

17 Д. Богдановић, Измирење српске и византијске цркве, 87.
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ћи у виду ове и друге чињенице, М. Петровић је закључио да приликом из-

мирења Српске и Цариградске патријаршије међу најтежим питањима „које

је требало решити није било проглашење Јоаникија за патријарха и Душана

за цара, већ сукоб јурисдикција двеју цркава у Серској области".18 Имајући у

виду ове и друге закључке саопштене у историографији, лакше ће се пронаћи

објашњење због чега цар Душан није добио разрешење: „сана ради и

градова" и на шта се овај израз односи.

Реч „сднћ" често се среће у српским средњовековним изворима и обично

се односи на одређено достојанство, које има посебно име или назив.19 Уз

сваки „сан" иду одређена овлашћења, права и обавезе, тако да то никада није

празна титула, већ одређено звање које се често преводи као „чин". Прили-

ком превођења Синтагме Матије Властара на српски, односно словенски је-

зик, грчке речи: сх!;1<х, сх^соца, бфанкшу преведене су као „сднћ". У самој

Синтагми Матије Властара постоји посебан одељак чији наслов гласи: „\»

цфћковнмхћ сднов-кхк", после чега следи набрајање најистакнутијих достојан-

ственика „велике цркве".20 Први по редоследу је „велики економ", други

„велики сакеларије", трећи „велики скевофилак", док се ђакон нашао тек на

четрнаестом месту.21 Наведени примери упућују на закључак да се свако до-

стојанство у цркви може дефинисати као посебан „сан", укључујући и најви-

ше достојанство. Према једном запису, св. Сава српску земљу: „великмллћ ло-

Хигео-кискммк сднолм> почктк", односно великим архиепископским достојан-

ством одликова.22 На сличан закључак упућују и поједине одредбе Душано-

вог законика. У једном његовом члану било је предвиђено следеће: „И по

свим црквама да се хране убоги, како је прописано од ктитора. Ако их неко

од митрополита или од епископа или од игумана не усхрани, да се одлучи од

'сана'."23 На основу цитиране одредбе може се слободно закључити да досто-

јанство митрополита, епископа или игумана представља посебан „сан". Свим

епископима, укључујући митрополите и архиепископе, а такође и презвите-

рима, припадао је и „учитељски сан", пошто су они били у стању да дају поу-

ке о правој вери.24

18 М. Пешровић, Повеља — писмо деспота Јована Угљеше из 1368. године, 43.

19 Ђ. Даничић је протумачио значење речи „сднћ" уз помоћ латинске речи ш§ш1а$, упозо-

ривши и на неколико примера из књижевности који то потврђују (73. Даничић, Рјечник из књи-

жевних старина српских III, Београд 1864, 78).

20 С. Новаковић, Матије Властара Синтагмат, Београд 1907, Ј-ХХХУ-1ЈСХХУ11.

21 О компетенцијама економа, сакеларија, скевофилакса и осталих достојанственика па-

тријаршије и митрополије, више: М. Живојиновић, Судство у грчким областима Српског цар-

ства, 207-238.

22 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд 1902, 17, бр. 38. Према Тео-

досијевом писању, прот Свете Горе понудио је неколико пута Сави, још као обичном монаху, да

прими свештеничко достојанство, односио „сднк свшјтјнствд" (73. Даничић, Живот св. Саве, Бео-

град 1860, 76). Д. Богдановић је „сан свештенства" превео као „свештенички чин" (Теодосије,

Житије светог Саве, Превео Л. Мирковић, превод редиговао Д. Богдановић, Београд 1984, 76).

23 Законик цара Стефана Душана, Струшки и Атонски рукопис, изд. САНУ, Београд

1975, стр. 170, 171.

24 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, 17, бр. 38.
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Приљежним трудом и радом могло се напредовати из нижег у више зва-

ње, односно уздићи са нижег на виши „сан".25 Дешавало се међутим и да не-

ко изгуби стечено звање због какве велике грешке у служби, као што је злоу-

потреба положаја и примање мита.26 Игуманима манастира Св. Ђорђа Скоро-

постижног код Скопља упућена је опомена која гласи: „Аште ли се нднде

ИГО\ГЛЛЕН1> КОИВО СОуДИВћ, ДЛ ИЗВОћЖЕТћ се слнд".27

Термин „сан" често је употребљаван и када су у питању достојанства

световних лица, укључујући и она највиша. Према надгробном натпису игу-

мана Јоаникија у Пологу, српски архиепископ Јоаникије и бугарски патри-

јарх Симеон благословише Стефана Душана у Скопљу „нд цдоћски сднћ";28

другачије речено, они су га крунисали на царско достојанство. Према томе,

„царски сан" подразумева на првом месту достојанство и титулу цара са

свим владарским прерогативима. Из других средњовековних извора може се

видети да се поменути израз могао односити на било којег владара, без обзи-

ра на назив његовог достојанства. Према архиепископу Данилу II, српски

краљ Владислав је носилац „сднд цдонскддго",29 мада постоји и „сднћ

кодлкгвћскм".30 Када је краљ Милутин дао Зету на управу свом сину Стефану,

одликовао га је сваком чашћу „сднд цдоћскддго".31 У овом случају Стефан не-

ма никакву титулу, изузев титуле „господина", али га је зато српски краљ

овластио да господари Зетом као прави владар. У Раваничкој повељи кнез

Лазар каже како се усрдно трудио да подиже цркве, као што су то пре њега

чинили благочестиви цареви, па га је због тога Бог узнео на престо и украсио

„цдоствпа сдншлл",32 односно владалачким достојанством. За његовог сина

Стефана Лазаревића посебно се наглашава: „митдчћскммћ же сдншмћ

бкодшдЕТћ се. великм же кнЕЗћ ОтЕфднћ ил\Ен$ЕТћ се".33 Наведени примери не-

двосмислено показују да се под „царским саном" непосредно подразумева

владалачко достојанство цара, а посредно свако владалачко достојанство као

што је краљ, кнез или само „господин", тачније — без посебне титуле. Према

писању Стефана Првовенчаног, када је цар Манојло I Комнин срео Стефана

Немању, задивљен његовом мудрошћу: „цдоћскммћ сдиол\ћ почћтћ и и ддо'лли

одзличнћ1л\и", што значи да га је одликовао или почаствовао владалачким до-

стојанством и различитим даровима.34

25 73. Даничић, Животи краљева и архиепископа српских, 239, 283; Архиепископ Данило,

Животи краљева и архиепископа српских, Превео Л. Мирковић, 181, 215.

26 С. Новаковић, Законик Стефана Душана цара српског 1349 и 1354, чл. 13, стр. 17, 157;

Законик цара Стефана Душана, Струшки и Атонски рукопис, чл. 13, стр. 166-169.

27 С. Новаковић, Законски споменици, 616.

28 Г. Томовић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974, 65, 66 бр. 47.

29 73. Даничић, Животи краљева и архиепископа српских, 5.

30 С. Новаковић, Законски споменици, 677.

31 73. Даничић, Животи краљева и архиепископа српских, 124.

32 С. Новаковић, Законски споменици, 769; С. Мандић, Болоњски препис Раваничке пове-

ље, Манастир Раваница, Београд 1981, 257.

33 В. Ћоровић, Силуан и Данило II, Прилози, Слово кнезу Лазару, Глас СКА 136 (1929) 98.

34 В. Ћоровић, Житије Симеона Немање од Стевана Првовенчаног, Светосавски зборник

2, Извори, Београд 1939, 20.
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„Сан" није увек био „царски", већ је то могло бити неко одређено досто-

јанство или звање у српској држави. Боравећи на двору цара Душана, кнез Ла-

зар је био украшен или удостојен: „сћишмћ великммћ стАвил'чћскћ1л\ћ", односно

постављен је за ставилца.35 На двору српских владара било је и других достојан-

ственика са различитим титулама и звањима, па се о њима говори као о

„сановитим" (сћновитмллћ), а таквих је било и на двору бугарског цара.36

На основу целокупног разматрања о употреби термина „сан" може се

закључити да су уз помоћ овог термина истицана и црквена и световна до-

стојанства, па и она највиша, тачније носиоци одређених звања и титула. За

свако владарско достојанство, како најниже тако и највише, коришћен је из-

раз „царски сан", док је за поглавара Српске православне цркве истицано да

је украшен „великим архијерејским саном". Полазећи од ових чињеница мо-

же се ближе одредити шта је имао у виду Данилов Настављач када је напи-

сао да до разрешења раскола за време цара Душана није могло доћи „сана ра-

ди и градова".37 Уопштена употреба термина „сан" у цитираном изразу ис-

кључује сваку могућност да је Душанова титула цара представљала формал-

ноправни разлог за екскомуникацију, као што то није представљала ни титу-

ла српског патријарха. Пошто су термин „сан" и градови стављени у исту ра-

ван, онда се с разлогом може помишљати само на највиша црквена достојан-

ства у освојеним византијским градовима. У науци је поуздано утврђено да

је српски патријарх хиротонисао митрополите Србе који су долазили на чело

појединих митрополија у освојеним областима, као што је то био случај са

серским митрополитом Јаковом.38 На такав начин некадашње митрополије

Цариградске патријаршије улазиле су у састав Српске православне цркве.

Управо због тога оне представљају срж сукоба, а уједно и формалноправни

основ за екскомуникацију српског цара, патријарха и свештенства.39

Сада се с разлогом поставља питање о којим освојеним областима је реч

и које су митрополије у питању, због тога што су се освојене територије спу-

штале дубоко на југ све до Коринтског залива, а на запад до обала Јонског

мора, док су у правцу истока допирале до Христопољских кланаца и долине

реке Месте. У науци је одавно познато да се у оквирима државе цара Душана

налазила целокупна територија Охридске архиепископије, као и да је Охрид-

ска архиепископија сачувала своју аутокефалност.40 За тадашњег охридског

35 В. Ћоровић, Силуан и Данило II, Прилози, Слово кнезу Лазару, 86. 0 ставилцу више:

Р. Михаљчић, Ставилац, ИЧ 24 (1976) 5-21; М. Благојевић, Државна управа у српским средњо-

вековним земљама, Београд 1997, 31-37.

36 В. Ћоровић, Силуан и Данило II, Слово кнезу Лазару, 86.

37 Види нап. 12.

38 Међу првима је без сумње хиротонисан митрополит Јаков. Више о томе: М. Летровић,

Повеље — писма деспота Јована Угљеше из 1368. године, 36, 37; Г. Острогорски, О серском

митрополиту Јакову, Зборник Филозофског факултета Х-1 (Београд 1968) 219-226; Б. Ферјан-

чић, Византијски и српски Сер у XIV столећу, Београд 1994, 95-100.

39 Види нап. 17; Г. Острогорски, Серска област, 130; М. Петровић, Повеља — писмо де-

спота Јована Угљеше, 36-39.

40 К. Јиречек, Историја Срба I, 222, 264, II, 72, 73; И. С>&гаровЂ, Историл на Охридската

архиепископил, 317-324.
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архиепископа поуздано се зна да је тесно сарађивао и са царем Душаном и са

српским патријархом Јоаникијем. Половином XIV века подручје Охридске ар-

хиепископије било је неупоредиво мање него приликом оснивања (1019), али

још увек довољно велико да спречи ширење јурисдикције Српске патријарши-

је у правцу југа преко линије: Струга-Охрид-Прилеп-Струмица.41 Имајући у

виду ове чињенице, тешко се може поверовати да је Српска патријаршија сте-

кла нове епископије и митрополије које су се налазиле јужније од подручја

Охридске архиепископије, а конкретно у Епиру, Акарнанији и Тесалији.

Велики верски центар за целу Тесалију налазио се у Лариси, где је било

седиште митрополије потчињене Цариградској патријаршији. У одређеном

периоду и према једном бројању, митрополиту Ларисе било је потчињено

чак 25 епископа,42 приближно колико охридском и српском архиепископу за-

једно у доба краља Милутина. На челу веома угледне и моћне митрополије

Ларисе, у периоду између 1340. и 1363. године, налазио се непрекидно ми-

трополит Антоније. Према истраживањима Б. Ферјанчића, митрополит Анто-

није је „променио низ политичких господара: прво је то био севастократор

Јован Анђео (1342-1348), који је управљао Тесалијом у име Јована Кантаку-

зина; затим су се један за другим ређали српски цар Стефан Душан

(1348-1355), деспот Нићифор II Анђео (1356-1359) и најзад Симеон Палео-

лог (1359 — с. 1370), за чије владе Антоније добија високу функцију васе-

љенског судије".43 Имајући у виду чињеницу да је митрополит Антоније

успешно пребродио све политичке промене и да је задржао свој угледни по-

ложај, с разлогом се може рећи да су на својим положајима остали и сви ње-

гови суфрагани, односно многобројни епископи потчињени митрополиту Ла-

рисе. Б. Ферјанчић није пронашао ниједан податак који би указивао да је цар

Душан дирао у црквену организацију Тесалије, па се на основу тога може за-

кључити да митрополија у Лариси за време цара Душана није претрпела ни-

какве битније промене. Поштовано је затечено стање и све је остало по ста-

ром. Слично би се могло рећи и за подручје суседног Епира и Акарнаније.

На основу ових чињеница са сигурношћу се може закључити да јурисдикција

Српске патријаршије у правцу југа није прелазила линију: Стру-

га-Охрид-Прилеп-Струмица.

Српска црква није могла да прошири своју јурисдикцију ни на подручје

Солуна, због тога што овај град никада није био под српском влашћу, па је

митрополит Солуна сачувао свој положај, а са њим и један број његових су-

41 И. Снегаров пише да су у састав Охридске архиепископије улазиле следеће епархије:

Охридска, Струмичка, Костурска, Деволска, Главеничка, Канинска, Пелагонијска, Могленска,

Сланичка, Гревенска, Влашка (И. Сн&гаровт>, нав. дело, 195). Ова се констатација односи на

крај XIII века. У то доба или нешто касније најјужније епархије Српске архиепископије, које су

се граничиле са Охридском, Пелагонијском (битољском) и Струмичком епархијом, биле су

Скопска и Дебарска епархија. Види: М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве у

средњем веку, 48, 49, 55, 56, 59.

42 У доба Андроника II митрополит Ларисе имао је 25 суфрагана, а 1371. године 16 пот-

чињених епископа, што још увек представља велики број. Посебно о томе: Б. Ферјанчић, Теса-

лија у XIII и XIV веку, Београд 1974, 212, 255.

43 Б. Ферјанчић, Тесалија у XIII и XIV веку, 256.
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фрагана. За епископа града Јериса поуздано је доказано да је за све време

српске власти био потчињен цариградском патријарху, што се у начелу одно-

си и на аутономну Свету Гору. Овај велики верски центар православља нала-

зио се у оквирима државе цара Душана и признавао је његову власт, али се

„ни из чега не види да је српској патријаршији била икад потчињена Света

Гора, ни епископија Јериса под коју је Света Гора спадала".44 Овој констата-

цији Г. Острогорског нема се шта додати. Полазећи од чињенице да је за вре-

ме цара Душана и касније постојала аутокефална Охридска архиепископија,

затим недирнута организација велике митрополије у Лариси, потом да посто-

је митрополија у Солуну која је потчињена Цариградској патријаршији и

аутономна Света Гора, која је љубоморно чувала и поштовала све што је ви-

зантијско, лако ће се закључити да је за ширење јурисдикције Српске патри-

јаршије преостао релативно мали простор, смештен између долина Струме и

Месте.

Поуздано је у науци утврђено да су на поменутом простору српски цар

и патријарх постављали Србе за митрополите, што је имало за последицу

укључивање оваквих митрополија у састав Српске православне цркве. Међу

новим митрополитима српског порекла најистакнутије место припада сер-

ском митрополиту Јакову. Коментаришући његово постављење, Г. Острогор-

ски примећује: „ускоро, а може бити и непосредно после пада Сера (25. IX

1345), Душан је довео за серског митрополита свог старог пријатеља и сарад-

ника у кога је могао имати поверење".45 О великом поверењу најбоље говори

чињеница што је Јаков пре хиротонисања за митрополита у својству првог

игумана руководио градњом Душановог манастира Св. Арханђела код Призре-

на и што је организовао манастирско властелинство. Као митрополит Јаков је

уживао посебан углед и поштовање, не само у граду Серу већ и у суседним епи-

скопијама и митрополијама. Б. Ферјанчић је с разлогом приметио да је Јаков као

„серски митрополит имао реалну предност над поглаварима других епархија у

југоисточним крајевима државе цара Стефана Душана, па и над митрополитом

града Зихне",46 тако да је „био на неки начин надређен околним епископима и

митрополитима" у Зихни, Јежеву и Кесаропољу.47 За епископа Кесаропоља то

је сасвим извесно, пошто је он био суфраган серског митрополита.48

Јурисдикција Српске патријаршије није се протезала само на митропо-

лију у Серу, односно на епископије у Кесаропољу и Јежеву, већ је по свој

прилици обухватала и митрополију у граду Мелнику. Феремски епископ Ки-

пријан, по народности Грк, био је суфраган митрополита у Мелнику,49 али га

је не без разлога Душан узимао у заштиту, још као краљ.50 За Кирила митро-

44 Г. Острогорски, Серска област, 131.

43 Г. Острогорски, Серска област, 104.

46 Б. Ферјанчић, Византијски и српски Сер у XIV столећу, 99.

47 Б. Ферјанчић, нав. дело, 100.

48 М. Живојиновић, Судство у грчким областима Српског царства, 206, нап. 42.

49 Г. Острогорски, Серска област, 104, нап. 3.

50 А. Соловјев — В. Мошин, Грчке повеље српских владара, Београд 1936, 24-27.
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полита у Мелнику „није јасно да ли је српског порекла јер се потписивао

грчки", примећује М. Јанковић.51 За нашу анализу то и није од примарног

значаја, већ да ли се налазио под јурисдикцијом српског патријарха. Будући

да је митрополит Кирило уживао подршку и цара Уроша и царице Јелене,

могло би се претпоставити да је и он био Србин, а свакако да је био потчи-

њен српском патријарху.52 Сада се већ назиру контуре оне области освојене

од Византије која је доспела под јурисдикцију Српске цркве. Била би то у су-

штини територија између долина Струме и Месте, али пошто је тамо постоја-

ла и митрополија у граду Зихни, може се поставити питање — коме је она би-

ла потчињена.

На основу посредних обавештења могло се наслутити да је и она при-

кључена Српској цркви, али се о томе у изворима могу пронаћи и поузданија

обавештења. У једној простагми коју је цар Душан издао манастиру Св. Ана-

стасије код Зихне потврђује се најпре да манастир: „поседује старо селиште

код Зихне, названо Острина, на основу старих исправа".53 Потом се у издатој

исправи манастиру са свим поседима потврђују широка имунитетска права,

да би се на крају предвидело још и следеће: „А дужан је и дворанин наш го-

сподин Ђорђе логотет да штити (их) и да не дозвољава узнемиравање било

чега од поменутих обитељи".54 Помињање логотета Ђорђа са обавезом да

штити манастир од узнемиравања „општих кефалија" и „локалних жупана"

захтева додатна објашњења.55 Издавачи простагме А. Соловјев и В. Мошин

обратили су дужну пажњу на употребу именице бефеубеоок; (заштита) и

глагола бефеубеиш (бранити, пружити заштиту). Упозорили су да је имени-

ца латинског порекла и да: „стоји у вези са западно-европским имунитет-

ским термином с!е5еп8Ш (= типсЈеоигсНит, 1ш1ш), који је означавао нарочи-

ту заштиту од стране краља према имунисту, који се предао под краљево

51 М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, 77. М. Живоји-

новић констатује да изузев града Сера: „У осталим духовним центрима сви познати епископи и

митрополити друге половине XIV века изгледа да су били Грци" (М. Живојиновић, Судство у

грчким областима, 205).

52 На интервенцију царице Јелене цар Урош је маја 1356. године даровао цркву Св. Нико-

ле Стошког мелничком митрополиту Кирилу. Подсећамо да је царица Јелена својевремено ин-

тервенисала да цар Душан потчини цркву Св. Николе под Кожљем серском митрополиту Јако-

ву, за којег је извесно да је Србин (види нап. 38). Поред благонаклоности цара Уроша и царице

Јелене, митрополит Кирило уживао је подршку и српских властеличића Витомира и Станише,

који су његовој цркви даровали винограде (С. Новаковић, Законски споменици, 308, 309). Све

ово упућује на закључак да је мелнички митрополит Кирило уживао поверење цара Уроша, ца-

рице Јелене, а свакако и цара Душана, као и да је уживао подршку српских властеличића у

Мелничкој митрополији, вероватно због тога што је сам био Србин. Његов грчки потпис не

представља поуздан доказ да је био Грк. Његова лојалност српској држави и Српској цркви не

подлеже никаквој сумњи, без обзира на националност.

53 А. Соловјев — В. Мошин, Грчке повеље српских владара, 176, 177.

54 А. Соловјев — В. Мошин, нав. дело, 177. У оригиналу цитирана одредба гласи: б(реГ*.Е1

бе код б о1кегос, абтђ киршс, ГЕШругос, б ХотоОеЧгк; бЕфЕУбЕиЕП' кса оФк еоу 61еуох*.Е1у и хб

т\)Хбу е^ аитшу бт| тшу блХшвешшу цоушу.

55 О кефалијама и „општим" кефалијама у Византији исцрпно: Љ. Максимовић, Византиј-

ска провинцијска управа у доба Палеолога, Београд 1972, 10, 71-100 (види и нап. 101).



О спорним митрополијама Цариградске и Српске патријаршије 369

окриље".56 Поменути издавачи скренули су пажњу на поједина мишљења

према којима дефензија нема значај „правног појма", већ означава фактичко

пружање заштите. Сва су ова објашњења занимљива и корисна, али пошто је

у питању српски владар и српска власт, онда би објашњење за дефензију тре-

бало потражити и у српској дипломатици, тачније у повељама и хрисовуља-

ма. За ову прилику требало би обратити пажњу на оне случајеве када се ло-

готет појављује у улози заштитника или извршиоца одређене правне радње.

Захваљујући већ објављеним истраживањима и бољем познавању ком-

петенције логотета, то се сада с лакоћом може учинити. Према одредбама

Душановог законика могао је „Црквама да облада господин цар, и патријарх,

и логотет, а други нико".57 Садржина ове одредбе добро је позната и на више

места коментарисана, али треба ипак приметити да су у питању цркве и ма-

настири под јурисдикцијом Српске патријаршије. Једино се тако могу обја-

снити права српског цара, српског патријарха и логотета да одлучују о цр-

квеним пословима. Достојанство „великог логотета" уведено је у државну

управу у доба Душановог уздизања за цара и српског архиепископа за патри-

јарха. Као члан централне државне управе, логотет је по службеном положа-

ју био заштитник или извршилац, односно „милосник", правне радње којом

се одређеној цркви или манастиру поклањају земљопоседи и дају или потвр-

ђују имунитетска права, а такође и када се једна црквена установа са свим

поседима потчињава другој и угледнијој цркви или манастиру.58 Извршиоци

или заштитници одређене правне радње називају се у српским повељама

„милосници",59 где се често помињу, па је за њих створена кратка и посебна

формула која обично гласи: „П толдоу ллилостникћ", односно „Л тол\о\( кнстћ

милостникћ" или „И томоу ви милостникк".60 Приликом превођења српских

исправа на италијански, поменута формула је гласила: „Е1 с!е ^иез1о Го ехеси-

1ог", а у једном случају: „Е с1е циеб1о ехесШог 81а 1о§оГе1 МапшГ'.61 Имајући у

виду наведене чињенице, лако ће се наслутити да је цар Душан у своју про-

стагму која је издата манастиру Св. Анастасије код Зихне унео један елеме-

нат из српске дипломатичке праксе. У питању је садржина формуле о мило-

56 А. Соловјев — В. Мошин, Грчке повеље српских владара, 418.

57 С. Новаковић, Законик Стефана Душана цара српског, чл. 25, стр. 26, 161; Законик ца-

ра Стефана Душаиа, Струшки и Атонски рукопис, стр. 170, 171. Према Атонском рукопису, по-

менути члан гласи: „Цокквлми д« швл«д« господинк ц«$ћ. и п«то?«ох>> и лшгшфгтк. « инк никто",

а у преводу: „Црквама да влада Господин цар, и патријарх, и логотет, а други нико". Мишљења

смо да глагол „владати" није најсрећније изабран, па је због тога у основном тексту остављен

глагол „обладати", што је у складу са оригиналом.

О надлежностима логотета потпуније: С. Новаковић, Служба логотета (или великог лого-

тета) у старој српској држави, Београд 1886; М. Благојевић, Државна улрава у српским средњо-

вековним земљама, 167-185.

58 М. Благојевић, Државна управа у српским средњовековним земљама, 183.

59 О „милосницима" као извршиоцима и заштитницима одређене правне радње исцрпно:

М. Благојевић, нав. дело, 99-155.

60 Прве две формуле о милосницима коришћене су у доба Српског царства, да би у доба

обласних господара претрпеле извесне промене. Посебно о томе: М. Благојевић, нав. дело, 132.

61 М. Благојевић, нав. дело, 138, 139.



370 Милош Благојевић

снику, за коју је дато потребно објашњење на грчком језику. Поверавање за-

штите манастирских права Св. Анастасије код Зихне логотету Ђорђу пред-

ставља уједно и сведочанство да је он заиста управљао одређеним црквеним

пословима и на подручју митрополије у Зихни. Пошто је велики логотет

имао права „да облада" црквама на поменутом подручју, онда су још већа

права припадала српском патријарху. Из тога даље следи закључак да се ми-

трополија у Зихни налазила под јурисдикцијом српског патријарха Јоаники-

ја, а такав је случај био са митрополијом у Серу и митрополијом у Мелнику.

На основу својих истраживања М. Јанковић је закључила да су српском па-

тријарху били још потчињени митрополити градова: Драме, Филипа и Хри-

стопоља,62 што изгледа извесно за прва два града која су се налазила под не-

посредном управом Душановог братучеда кесара Воихне.63

Досадашње разматрање је показало да се територија између долина

Струме и Месте, коју је Стефан Душан освојио од Византије, налазила под

јурисдикцијом патријарха Јоаникија. Сада се само по себи намеће питање да

ли је постојала непосредна територијална веза између старог и новог под-

ручја Српске патријаршије. Одговор на постављено питање треба дати због

тога што су епархије са седиштем у Струмици, Морозвизду и Велбужду раз-

двајале старе српске епархије од новостечених митрополија. Све три еписко-

пије улазиле су у састав Охридске архиепископије приликом њеног оснива-

ња, па би због тога подручје Охридске архиепископије спречавало ширење

јурисдикције Српске патријаршије, не само у правцу југа, већ и према југои-

стоку, где су се налазиле већ помињане митрополије Мелника, Сера и Зихне.

Излаз из насталог стања морао се што пре пронаћи, због тога што је терито-

ријална веза била неопходна. Решење је нађено на тај начин што је основана

нова српска епископија са седиштем у манастиру Леснову, који је подигао

деспот Јован Оливер.64 Епископија је основана на државном сабору (1347)

где су били присутни: цар Душан, патријарх Јоаникије, охридски архиепи-

скоп Никола, скопски митрополит Јован, царица Јелена, краљ Урош, деспот

Јован Оливер, митрополити, епископи и властела.65

Прва четворица и деспот Јован Оливер имали су одлучујућу реч при-

ликом оснивања епископије у Леснову. Радило се о једном сложеном и осе-

тљивом питању. Новооснована епископија била је потчињена одмах Скоп-

ској митрополији, која је још као епископија ушла у састав Српске право-

славне цркве за време краља Милутина.66 Ово и не би био неки крупнији

догађај да Лесновској епископији није потчињена стара и запустела еписко-

пија са седиштем у Морозвизду, са истоименим насељем и целом епархи-

62 М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве, 77.

63 С. Ћирковић, Област кесара Воихне, ЗРВИ 34 (1995) 175-184.

64 О Злетовској епископији исцрпно: М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цр-

кве, 63-72, 123-127, 161, 191-193.

65 С. Новаковић, Законски споменици, 677; Г. Томовић, Повеља манастира Леснова, ИЧ

24 (1977) 86-88.

66 М. Јанковић, Епископије и митрополије Српске цркве, 48, 49, 60.
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јом.67 За епископију у Морозвизду поуздано се зна да је улазила у састав

Охридске архиепископије још приликом њеног оснивања, као и да су у њен

састав улазили жупе и крајеви као што су: Славиште, Пијанец, Малешево,

Злетово, Козјак и Лукавица.68 Са припајањем старе и запустеле епископије у

Морозвизду епископији у Леснову, а потом потчињавањем Лесновске епи-

скопије Скопској митрополији, издвојена је једна епархија из оквира Охрид-

ске архиепископије и прикључена Српској патријаршији. Све је то учињено

на легалан начин и уз пристанак охридског архиепископа Николе. Овим чи-

ном истовремено је остварена и непосредна територијална веза између ста-

рих и нових епархија Српске православне цркве, пошто се жупе Пијанец и

Малешево простиру у непосредном суседству долине средњег тока Струме,

где се налазила и митрополија Мелника. Према томе, оснивање Лесновске

епископије није проистекло ни из какве намере да се удовољи сујети моћног

деспота Оливера, већ искључиво због тога да се успостави територијална ве-

за између старих и нових епархија Српске патријаршије.

На основу целокупног излагања може се закључити да су спорне тери-

торије између Цариградске и Српске патријаршије биле неупоредиво мање

него што се то обично претпостављало. Спорне су биле једино митрополије

на територији између долине Струме и долине Месте, конкретно митрополи-

је: Мелника, Сера, Зихне, вероватно Драме, Филипија, па и Христопоља, које

су се налазиле под јурисдикцијом српског патријарха. У свим преосталим

областима освојеним од Византије није нарушаван затечени црквени поре-

дак. Једна од основних претпоставки за успостављање јурисдикције Српске

патријаршије била је континуинирана територијална веза између њених

епархија, како старих тако и нових. Тамо где тога није било, постојеће право-

славне епархије, које су се налазиле у областима освојеним од Византије,

остале су и даље у саставу своје матичне цркве, првенствено Цариградске

патријаршије или Охридске архиепископије. Духовна власт српског патри-

јарха Јоаникија уживала је снажну подршку цара Душана и његовог управ-

ног апарата. Царев велики логотет могао је заиста да „облада" црквама, како

у „српским" тако и у „грчким" земљама, односно у „Краљевству" и

„Царству", уколико су поменуте цркве биле под јурисдикцијом српског па-

тријарха. Захваљујући снажној подршци цара Душана и његове управе, Срп-

ска патријаршија је стекла неколико угледних митрополија на простору из-

међу Струме и Месте које су раније биле у саставу Цариградске патријарши-

је. Присвајање ових митрополија био је основни разлог што је дошло до рас-

кола између Цариградске и Српске патријаршије.

67 С. Новаковић, Законски споменици, 677.

68 И. Сн&гаровЂ, Историл на Охридската архиепископил, 174-176.
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МНоз В1а%ојеуГс

5ТЈК 1.Е5 МЕТКОРОПЕ5 ОВЈЕТ5 ОЕ ПТ1СЕ ЕЖКЕ 1.Е5

РАТК1АКСАТ5 БЕ СОК5ТАОТГШРЕЕ ЕТ ОЕ 5ЕКВ1Е

Сотте се1а еб1 рагГакетепт аТТебте раг Ггп54опо§гаргие, еп 1350 1е ратпагсће

с1е СопбтапТторк, СаШбТе, а ехс1и Гетрегеиг бтеГап ГЈибап, 1е ратпагсће бегће

ЈоашкЏе ет тоиТ 1е с1ег§е бегће с!е 1а соттипаите деб сћгеНепб оНћодохеб. Еа

ргопошпаТшп сГипе Те11е бапстшп а аШгее Гаттешшп с!е потћгеих сћегсћеигб с!е

боПе цие Гоп роббеде ипе ћоппе сотшббапсе с!е5 ГаИб Неб а сеТ еуепетепт. Ееб

гесћегсћев оп1 потаттеп! регнПб д'етаћНг 1ез сНуегееб гајбопв ауапт сопсоиш а 1а

ргопопсЈаНоп де сеие бапстшп. Еа р1и5 ЈтроНапте ггадшбак ипе геастшп Гасе а

1а бићогдтаПоп аи ратпагсаТ де бегћте деб тетгороНеб де СопбтаптторЈе 5е

ТгоиуаЈепТ дапб 1е5 ТетТоНеб а!огб епкуеб а Вугапсе раг 1а беНпе. Ма1§ге Тоит П

гевте епсоге а ескНсН с1е циеНеб тетгороНеб Н 5'а§15баИ ехастетепТ.

5е1оп Горшшп аднше јиб^и'а ргебепТ оп репбаИ ^ие тоиб 1еб теТгороНтеб

§гес5 ауајепт еТе гетр1асеб раг деб бегћеб, се ебТ дебопгшб соптебте раг 1а

5С1епсе. Бапб се тгауаП М. В1а§ојеУ1С ргоиуе ^ие дапб 1а тајопте с!е5 ТетТоНеб

согш,шб, те1б 1а ТћеббаНе, ГЕрНе ои ГАкагпаше, 1а ћјегагсћје есс1е51абНцие еп

р1асе п'опт раб етб ћои1еуегбее. Ет оп бауак деја ^ие 1е бтатит аитосерћа1е де

Гагсћеуесће д'Осћпд, 1ецие1 бе тгоиуаП, дапб ба ТоТаШе, а Гштепеиг деб ГгопН-

егеб де Гетрјге де бтеГап Оибап, п'ауа1т раб ете гепПбе еп ^иебНоп. Беб сћап§е-

тептб р1иб бегшћкб аррагајббепт итциетепт биг 1е ТетТоНе сотрпб ептге 1е

бтгутоп (бтгита) ет 1е Иебтоб (Мебта), ои 1еб тетгороНеб де уШеб де МеНнк,

бепеб еТ 21ћпе, ет уга1бетћ1аћ1етепт Бгата ет РћШрр1, атбј цие 1еигб биГГга-

§аптб бе бопт гетгоиуеб р1асеб боиб 1а јипдштшп ди ратпагсће бегће. Ептге 1еб ап-

сјеппеб ет 1е5 поиуеИев тетгороНеб де ГЕ§Пбе бегће ип Неп теттопа1 дкест а еТе

етаћН раг 1а сгеаТшп ди поиуе1 еуесће де 21етоуо ^ш еп§1оћа1Т е§а1етепТ Гап-

с1еп еуесће де Могохујгд, ршб а ете дНестетепт боит1б а 1а тетгороНе де 5ко-

рје. Сопсегпапт Геуесће де бкорје оп баИ ауес сеП1Тиде цие дбја дери1б 1е дећиТ

ди Х1Уе б1ес1е П епггак дапб 1е садге де ГЕ§Н$е оПћодохе бегће. А сеИе ероцие

е§а1етеп! 1а сотреТепсе ди "§гапд 1о§о1ће1е", тетћге тПиепт де ГадпПшбтга-

Т10П септга1е де ГЕтат, б'б1епда11 биг Гепбетћк ди теттоНе р1асе боиб 1а јипдЈс-

Тшп ди ратпагса! де 5егћ1е.
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БРАНИСЛАВ ТОДИЂ

НАТПИС УЗ ЈОВАНА ОЛИВЕРА У НАОСУ ЛЕСНОВА

Прилог хронологији лесновских фресака

Натпис крај ктитора Јована Оливера на фресци у манастиру Леснову био је

интерполиран, по добијању његовог деспотског достојанства после 1346, због чега

у њему постоје противречности. Његов портрет, као и остале фреске у цркви (осим

нартекса), настали су 1342-1343. године, док је још носио титулу севастократора.

Постоје наговештаји да је ову титулу добио баш наведених година од цара Јована

Кантакузина, који се тада налазио у Србији.

Натпис крај портрета ктитора манастира Леснова, Јована Оливера, на

северном зиду наоса цркве, заокупља пажњу историчара и историчара умет-

ности већ преко стотину година због обиља података који помажу бољем

разумевању времена краља и цара Стефана Душана, али и због датовања ле-

сновских фресака. Премда је много пута био објављиван, овде још једном до-

носимо његов текст, по последњем и најтачнијем читању, пропраћеним кал-

ком, ради лакшег праћења нашег излагања: д^ћ ©двћ х($ист)овћ ишднћ шливЕОћ

ПО Л\(и)л(о)СТИ в(0ЖИЕ)и И Г(0СП0ДИ)НД Л\И КСј(д)лЛ СТЕ$(Д)НД ВИ^ћ 8 СОћБЛЕЛ\ћ

ВЕЛИКМ ЧЕЛНИКћ ПОТ(о)л\ћ ВЕЛИКИ СЛ8ГД ПОТ(о)л\ћ ВЕЛИКМ ВОЕВОДД ПОТ(о)л\ћ

ВЕликћ! СЕвдстокодт[о]о[ћ и или д] %& в*боное ел\8 поодвотдник по м(и)л(ос)ти

Б(о)ЖИЕИ И ВЕЛИКћ! ДЕСПОТћ ВСЕА СОћБСКИК ЗЕМЛЕ И ПОЛЛООћСКИН- И $ЧЕСТНИКћ

гоћколлћ.1 Јован Оливер је свој лик у ктиторској композицији обележио са-

свим необичним натписом за ово место,2 у којем је изложио свој хијерархиј-

ски успон од великог челника до деспота, приписујући то милости Божјој и

милости краља Стефана. Забуну су изазвали баш то краљево спомињање и

две последње Оливерове титуле (севастократора и деспота), које му је могао

доделити само цар, па су слика и натпис, да би били усклађени, датовани по-

сле априла 1346. године. Противречности у натпису су објашњаване разно-

1 С. Габелић, Манастир Лесново. Историја и сликарство, Београд 1998, 112, цртеж 7 (за

ранија издања натписа в. нап. 153).

2 Својим почетком он више наликује интитулацијама у повељама, нарочито оним у који-

ма се наводи исцрпна генеалогија владара (С. Станојевић, Студије о српској дипломатици, II.

Интитулација, Глас СКА 92 /1913/ 143-149); набрајање звања више је одлика записа, уп. ССЗН,

IV, бр. 6853.
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лико, почев од тога „цие Гоп аћ Гак еггеиг аапз 1а Ши1а(иге ае Оизап",3 до

претпоставке да је у натпису наведена „и она титула, наиме деспотска, чије

се добијање ускоро и са извесношћу очекивало".4 Верујемо, међутим, да би

неспоразуми били мањи кад би се више поверења поклањало давном запа-

жању о пресликавању натписа, на шта упућују и његов изглед и његова са-

држина.

Наиме, Ђ. Бошковић је још 1938. уочио да је натпис био ретуширан:

старији текст је био исписан прецизним словима танким слојем беле боје, а

млађи натпис изведен мање брижљиво, дебелим рељефним словима; уз то,

линије првобитног и новијег натписа нису идентичне.5 Пошто се овај други

слој боје налази на словима целог натписа, то значи да је он изведен одјед-

ном.6 Не може се, међутим, прихватити мишљење да је „читав овај натпис,

једном касније, подебљан"7 из следећих разлога: други слој боје не прати до-

следно старији, реч „всејен" у седмом реду померена је удесно,8 а у истом

реду, пре поменуте речи, преостао је полуглас из старијег натписа,9 док је

цео натпис компонован тако да испуни слободан простор између вертикалне

бордуре и Оливерове фигуре, због чега су редови збијени, а они последњи

искошени, како би се исписао сав потребан текст. То се сигурно не би десило

да је натпис у непознато време само освежаван, без измене његове садржине.

Садржај натписа још боље показује да је у међувремену у њему интер-

венисано, што су запазили скоро сви истраживачи који су се њиме бавили.10

3 N. I*. Окипеу, Г^езпоуо, 1^'ап ћугапПп сћег 1е5 81ауез, II. КесиеИ Тћ. 115реп$к1ј, 1/2, Рапв

1930, 259.

4 С. Габелић, нав. дело, 33.

3 73. Бошковић, Неколико натлиса са зидова српских средњовековних цркава, Споменик

СКА 1,ХХХУП. Други разред 68 (1938) 11, сл. 9.

6 Исто, 1 1. Да је цео натпис из истог времена верују и В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у

Југославији, Београд 1974, 212; С. Габелић, Нови податак о ссвастократорској титули Јована

Оливера и време сликања лесновског наоса, Зограф 1 1 (1980) 60-61 ; иста, Манастир Лесново,

32-33; И. М. Ђорћевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 97,

272, нап. 86 (по њему, натпис, први путизведен 1346, убрзо је био пресликан, кадје Оливер до-

био деспотско достојанство, а заједно с њим и портрет ктитора, што се не може прихватити). Б.

Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1960, 165, прихвата да

је натпис ретуширан и претпоставља „да није настао одједном, него да су поједини делови на-

кнадно додавани".

7 С. Габелић, Једна локална сликарска радионица из средине XIV века и Дечани. Лесново

— Марков манастир — Челопек, Дечани и византијска уметност средине XIV века, Београд

1989, 368, нап. 3; исШа, Манастир Лесново, 33, нап. 152.

8 С. Габелић, Једна локална сликарска радионица, нав. место.

9 73. Бошковић, нав. дело, сл. 9. Он се види и на добрим фотографским снимцима; С. МИ-

1е1 — Т. Уе1тап$, Ј-а ретШге Моуеп а§е еп УоиЈ>о51ауЈе, 4, Рап5 1969, р1. 14, п%. 30.

10 N. I. Окипеу, ор. си., 259; Ђ. Бошковић, нав. дело, 1 1; 73. Стричевић, Једна хипотеза о

титуларном имену српских деспота XIV века, Старинар н. с. 7-8 (1956-1957) 1 19-120; Б. Фер-

јанчић, нав. дело, 164-165; Г. Томовић, Повеља манастира Леснова, Историјски часопис 24

(1977) 89, нап. 16; С. Габелић, Нови податак, 61; иста, Манастир Лесново, 33; И. М. Ђорђевић.

нав. дело, 272, нап. 86; Византијски извори за историју народа Југославије, VI, Београд 1986,

382, нап. 90 (С. Ћирковић — Б. Ферјанчић).
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То се огледа како у његовој композицији (понављање израза „по милости

Божјој" два пута), тако и у противречности што се у њему помиње краљ Ду-

шан, док Јован Оливер носи и титуле севастократора и деспота, које је могао

добити само од цара. Овај несклад је различито разрешаван. Ако, засад, оста-

вимо по страни старије претпоставке, по којима је Оливер ова два достојан-

ства добио у време краља Душана (дакле, пре 1346), било од српског краља

било од византијских царева, а на основу родбинских веза,11 навешћемо овде

само објашњење професора Ферјанчића, пошто је оно прихваћено у науци.

По њему, натпис тачно наводи Оливеров успон на титуларној лествици, и

баш он сведочи да је Оливер све титуле добио од Душана, чије је име поме-

нуто на почетку, дакле и севастократорску и деспотску, које би му овај доде-

лио најраније 1346. Он се, ипак, оградио речима да је натпис проблематичан,

ретуширан и да „садржи неколико врло нејасних детаља".12 Овакво објашње-

ње било је допуњено запажањем да натпис говори о успону Јована Оливера,

а не Душана, па је то учинило излишним истицање Душанове царске титуле

поред оних звања које је доделио Оливеру тек после 1346. године.13 Сматра-

ло се, такође, да је Оливеров севастократорски портрет једно време био без

натписа, све док овај, убрзо, није добио деспотски чин,14 или је, пак, он од-

мах означен с деспотском титулом, чије се добијање очекивало.15 Писац по-

следње монографије о Леснову ипак упозорава: „Нелогичност натписа није

добила задовољавајуће разрешење у истраживањима, а она и надаље остаје

као таква".16

Мада у писаним изворима нема потврда кад је и од кога Јован Оливер до-

био севастократорско и деспотско достојанство, покушаћемо да се приближи-

мо решењу кад је насликан у наосу Леснова и какав је натпис пратио његов

портрет. Полазимо при томе од непобитне чињенице да је ктитор Леснова ов-

де приказан као севастократор, о чему говоре његова одећа, инсигније и оста-

так севастократорске титуле у соклу испод арханђела Михаила, коме приноси

храм.17 С том титулом он се помињао и у натпису на, сада изгубљеном, метал-

ном украсу хороса. Уколико је ово достојанство добио од цара Душана, онда

би се заиста старије лесновске фреске могле датовати између 1346. и 1347. го-

11 С. Новаковић, Византијски чинови и титуле у српским земљама Х1-ХУ века, Глас СКА

ЦСХУШ (1908) 239; Ј. Радонић, О деспоту Јовану Оливеру и његовој жени Ани Марији, Глас

СКА ХС1У (1914) 95-101; N. Окипем, ор. сп., 225; 73. Стричевић, нав. дело, 120; Р. М. Гру-

јић, Који је српски деспот умро као великосхимник Јован Каливит, ГСНД 5 (1932) 236. Њихова

мишљења је критички претресао Б. Ферјанчић, нав. дело, 162-164.

12 Б. Ферјанчић, нав. дело, 164-165; уп. исти, Севастократори и кесари у српском цар-

ству, ЗФФБ 11-1 (Споменица Јорја Тадића) (1970) 257-259; Византијски извори, VI, 382 (С.

Ћирковић — Б. Ферјанчић).

13 Г. Томовић, нав. дело, 89, нап. 16.

14 С. Габелић, Нови податак, 61.

15 Иста, Манастир Лесново, 33.

16 Исто.

17 Иста, Нови податак, 54-61, сл. 1-2, 8; иста, Манастир Лесново, 32-33, 113-116, сл.

65-66.
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дине, кад се Јован Оливер већ помиње с деспотским достојанством.18 Томе

би једино сметало навођење и његове деспотске титуле у натпису.

Напред смо, међутим, показали да је лесновски натпис несумњиво ин-

терполиран и да га треба опрезно користити. Најпре треба рећи да су били у

праву сви они који су тврдили да је данас видљив текст исписан одједном,

али исто тако и Ђ. Бошковић (који, заправо, наводи Мијеово усмено саоп-

штење), Ђ. Стричевић и Б. Ферјанчић,19 претпоставком да његов садржај ни-

је настао одједном, већ да су неки делови накнадно додавани. Судећи по тра-

говима старијег натписа, он је такође био дугачак, и заузимао је отприлике

простор као и новији. Његов садржај је, без сумње, дословно пренет у други,

млађи натпис, уз један нов додатак, онај о Оливеровој деспотској титули. Ка-

да је настао тај првобитни натпис, заједно с ктиторовим портретом, може се

и тачно утврдити: судећи по његовом завршетку (всја совбскик и

помсфћскик и ВчЕстникћ гоћкомћ), било је то између 1343. и 1345. године (ма-

ло касније ћемо видети да се то десило баш 1343). Наиме, проучавање дипло-

матичке грађе поуздано је издвојило ово кратко раздобље у успону краља

Душана ка царском достојанству, у којем српски краљ својој титули додаје

„грчке земље и пределе", односно помиње да је „честник Грком".20 Строго

18 Година 1347. је забележена у повељи цара Душана Леснову, али с трећим индиктом,

што одговара 1350. години (С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века,

Београд 1912, 681). Без обзира на то да ли се више верује години или индикту (што за нас овде

није од значаја), остаје као сигурно да је Јован Оливер наведен као деспот и 6. августа 1349. го-

дине у накнадно подигнутој и осликаној лесновској припрати (С. Габелић, Манастир Лссново,

33-34, цртеж 4, с ранијим издањима натписа у нап. 163).

19 Ђ. Бошковић, нав. дело, 11; 73. Стричевић, нав. дело, 1 19; Б. Ферјанчић, Деспоти, 165.

Решењу се највише приближио Стричевић (нав. место) речима „да се по садржини — а не по

времену настанка — натпис састоји из два дела", али се његово тумачење Оливеровог добијања

деспотске титуле од Јована Кантакузина не може прихватити, између осталог и због Оливерове

ссвастократорске представе у ктиторској композицији.

20 Повеља манастиру Хиландару о дару струмског властелина Рудла, 28. марта 1343. или

1345 (В. КогаМеу, Ас(е5 <Је СћПапЈаг. Ас(ез б1ауез, Византиискии временник 19 /1912/, Прило-

жение, 481): кодлћ и сдмодоћжћцћ вскг> совскмихћ и помооскмихћ ?*мл1» и чћстникћ гочкмимћ

стодндмћ; повеља Св. Петру и Павлу на Лиму, 25. октобра 1343 (А. В. Соловјев, Кад је Дечан-

ски проглашен за свеца? Краљ Душанова повеља Лимском манастиру, Богословље 4 /1929/

296): кодлћ . . . вссхћ соћвских ^«'а1> и помоо'ских и гоћчких; повеља Хиландару о поклону прото-

севаста Хреље (на основу познијег фалсификата), 1343-1345 (В. КогаМеч, Ас1е$ сЈе СћНапсЈаг,

459): кодлћ и сдмодоћжћцћ вскхћ совскћжхћ '<смлћ и чктћникћ гоћчћскимћ стоднлмћ; повеља Хи-

ландару о поседима Св. Николе у Врању (1343-1345) (ПКЈИФ 7 /1927/ 109): колл в«хћ

соћп'скихћ н помоо'скихћ ^смћлћ и чктћник г'оћкомћ; даровна повеља хиландарском пиргу Хру-

сији, 1. јануара 1345 (С. Новаковић, Законски споменици, 487): кодлћ сдмодоћжћцћ вскхћ

соћвских ^»мл|1 и чктникћ гоћЧћскћ1Мћ столнлмћ; трећа дечанска хрисовуља, 1343-1345 (П. Ивић

— М. Грковић, Дечанске хрисовуље, Нови Сад 1976, 278): коллћ вскх совских н помооскнх -<Јмлћ

н по-кд-клћ гс*ћчскнх и Бћлћгл9'скихћ; повеља Богородици Перивлепти у Охриду, јесен 1345 (С.

Новаковић, Законски споменици, 672); коллћ вскхћ соћПћскнхћ и помооћскихћ и г^ћчких ^млћ;

Душаново писмо Млечанима, 15. октобра 1345 (5. Циохс, ^1$(ше о оЈпо5аЈ1ћ јгте<1и Ји^по§а

б1ауеп$гуа 1 М1е(аске гериђНке, II, 2а§геђ 1870, 278): §(ерћапиз Ое\ §га(ја 8егђ1е, Сћ11гшше, 2еп-

(е, АЈђаше е( тап(1те ге§1оп15 гех, пес поп Ви1§аг1е ипреги раПи поп тошсе рагпсерз, е( Геге (о-

(1и5 ЈтрегИ Коташе (Јотшил); натпис крај портрета краља Стефана Душана у Св. Ћорђу у По-

лошком, 1343-1345 (Ц. Грозданов — Д. Ћорнаков, Историјски портрети у Полошком, I, Зограф
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омеђено пространим освајањима Македоније и Албаније почетком 1343. и

заузимањем Сера у септембру 1345, овакав додатак Душановој титули не по-

јављује се ни пре ни после тога. Премда се у Леснову он налази уз Оливеро-

ву, а не Душанову титулу, то је без већег значаја, јер је титула властеле, као

и највиших црквених достојанственика, пратила владареву.21 Поред других,

то најбоље потврђује баш пример Јована Оливера: у повељи манастиру Св.

Димитрија у Кочанима (пре 1340/41) потписао се као „Јован велики слуга

Оливер српскије земље и поморскије", а у једном запису у рукопису \Уик 6 у

Државној библиотеци у Берлину (XIV век) забележена је смрт великосхим-

ника Јована Каливита, некада „великог деспота свих земаља српских", најве-

роватније такође Јована Оливера.22

Пошто је несумњиво да је Јован Оливер насликан као севастократор, а

то је подвукао и исписивањем титуле у соклу испод арханђела Михаила у

ктиторској композицији,23 док завршетак нове титулатуре упућује само на

време између 1343. и 1345, првобитан натпис уз његов лик могао је да гласи:

д^ћ одвћ х(оист)овћ ишднћ шливЕОћ по л\(и)л(о)сти б(ожие)и и г(осподи)нд л\и

Ко(д)лД СТ|ф(д)иД БИ^ћ 8 СОћБЛЕЛХћ ВЕЛИКћ! ЧЕЛИИКћ ПОТ(о)Мћ ВЕЛИКИ СЛ$ГД

ПОт(о)Мћ ВЕЛИКћ! ВОЕВОДД ПОТ(о)мћ ВЕЛИКМ СЕВДСТОКОДТ[о]о[ћ] ВСЕА СОћБСКИК

^емле и помооћскик и КчЕСтникћ гоћкомћ. Такав натпис, ма колико необичан за

ктиторске композиције, састављен је по угледу на владарске интитулације:

започиње обраћањем у првом лицу („аз"), с атрибутом „раб божји", девоци-

јом „по милости божјој" и додатком „и господина ми краља Стефана", којим

се истиче не само поданички однос према владару, већ и легитимитет титула

које је Оливер добио вољом или сагласношћу српског краља. Истицање вла-

дареве милости било је изгледа обавезно у самосталним повељама властеле,

о чему сведочи и поменута Оливерова повеља манастиру Св. Димитрија у

14 /1983/ 62-63): краХц кси аитократгор ласис, ГеррЧас, ка! ларабаХаасиас, ка1 Тоц^шу. Нај-

садржајније расправе о значају и важности овакве Душанове титуле: М. Динић, За хронологију

Душанових освајања византијских градова, ЗРВИ 4 (1956) 6-10; Љ. Максимовић, Грци и Рома-

нија у српскоЈ владарској титули, ЗРВИ 12 (1970) 64-65; Г. Суботић, Прилог хронологији де-

чанског зидног сликарства, ЗРВИ 20 (1981) 118 и нап. 31; С. Ћирковић, Србија уочи Царства,

Дечани и византијска уметност, 9-11; С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањи-

ћа. Дипломатичка студија, Београд 1997, 82-86.

21 М. Југовић, Титуле и потписи архиепископа и патријараха српских, Богословље 9 (1934)

253-272, посебно 255-256; Историја српског народа, I, Београд 1981, 532 (М. Благојевић).

22 ССЗН, II, бр. 4602; С. Новаковић, Законски споменици, 662-663; Р. М. Грујић, нав. де-

ло, 233-237; Ћ. Стричевић, нав. дело, 128 и слика на страни 129; С. Габелић, Манастир Лесно-

во, 29, 35-36. Сличне ингредијенте титули у XIV веку имају севастократор Влатко у Псачи

(„севастократор все српске земље Владко"), велики кнез Војислав („раб Христа Бога Стефан а

зовом велики кнез Војислав всеј србској и греческој и поморској земљи") и протовестијар Тома

(„раб божји Тома а зовом Борислав велики? протовистијар всеје српскије и грчскије земље"),

уп. Ђ. Сп. Радојичић, Севастократор Влатко и његов новац, Старинар 13 (1938) 71-73; М.

П(анић) С(уреп), Заштита Сопоћана. Гробни натписи, Саопштења РЗЗСК 1 (1956) 26; Г. Томо-

вић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974, 74, сл. 58; С. Мандић, Велика

господа све српске земље и други просопографски прилози, Београд 1986, 66-72, 108-1 17; М.

Благојевић, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997, 52, нап. 65.

23 С. Габелић, Нови податак, 54-61.
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Кочанима, издата десетак година раније, чија је интитулација врло слична

почетку лесновског натписа: „По милости Божјој, и по милости господина

ми краља Степана, ја слуга велики Оливер".24 Уосталом, и у Душановим по-

вељама редовно се истиче да краљ својом милошћу потврђује властели одре-

ђене привилегије, њихове поклоне и слично.25 Затим се у натпису у наратив-

ном облику („бих у Србљем") набрајају сва висока достојанства која је Оли-

вер носио, стално се успињући на хијерархијској лествици моћи и звања, од

великог челника до великог севастократора,26 а њихов редослед се подвлачи

речцом „потом". Само уз последњу, севастократорску титулу, коју Оливер

носи у том тренутку, појављује се и додатак „све српске земље и поморскије

и (у)честник Грком", уобичајен у то време у владарској титулатури. Сматра-

мо да Оливер при набрајању својих титула не додаје случајно оно „бих у Ср-

бљем", већ да тиме подвлачи да је све то (велики челник, слуга итд.) био у

Срба, у српској земљи, што је изгледа понајпре било потребно због севасто-

краторског достојанства, пошто су остала, добијана од краља, била уобичаје-

на у српској титулатури.

Добро је познато да Јован Оливер није могао добити ово достојанство

од краља Душана, па је у науци преовладало мишљење да се то десило најра-

није 1346. године. Његова слика у Леснову, севастократорска титула у соклу

и првобитни натпис поред слике, настао 1343-1345, не потврђују ову прет-

поставку. Професор Ферјанчић је с правом истакао да „не постоји ниједан

документ који наводи Јована Оливера са достојанством севастократора".27 С

титулом великог војводе помиње се последњи пут 1342. у једном запису,28 а

1347. у Душановој повељи Леснову већ носи деспотско достојанство.29 У

раздобљу између ових двеју година о Јовану Оливеру нема помена у дома-

ћим изворима. О њему током 1342. говоре Нићифор Григора, укратко,30 и,

много опширније, Јован Кантакузин,31 али ни један ни други не наводе њего-

ву титулу, вероватно не случајно.

24 Ћ. Стричевић, нав. дело, 128. Сличан је почетак интитулације и у једној повељи Гргу-

ра и Вука Бранковића из 1365: „по милости Божјој и господина ми превисокаго цара Стефана

Уроша", С. Новаковић, Законски споменици, 442.

25 Уп. С. Станојевић, нав. дело, 153; Историја српског народа, I, 375 (М. Благојевић); М.

Благојевић, нав. дело, 59 и даље.

26 О Оливеровим титулама у овом натпису в. Лексикон српског средњег века (изд. С.

Ћирковић - Р. Михаљчић), Београд 1999, 72-73 (А. Веселиновић), 74 (Р. Михаљчић), 74-75 (М.

Благојевић), 661-662 (Б. Ферјанчић), с најнеопходнијом литературом. Епитет „велики" уз сева-

стократора додат је вероватно по аналогији са српским титулама, исто, 71-72 (Р. Михаљчић);

за другачије мишљење, С. Мандић, нав. дело.

27 Б. Ферјанчић, Севастократори и кесари, 258.

28 ССЗН, I, бр. 74-76.

29 С. Новаковић, Законски споменици, 676-681.

30 №серћоп СгеЈ>огае Вугап(та Ш$(опа, II, еа. X. Исћорепш, Воппае 1 830, 637-639 (даље:

Сгев- Н) (Византијски извори, VI, 232-235).

31 1оапги5 Сап(асигеш ех1трега(оп5 ћ1$(опагит Нђп IV, ^гаесе е( 1а(ше, II, ед. I,. Зсћорепиз,

Воппае 1831, 259-260, 269, 290-293 (даље: Сат. II) (Византајски извори, VI, 380-386, 398,

407-412).
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Пошто је између 1343. и 1345. Оливер био насликан и обележен као се-

вастократор, поново искрсава питање порекла ове његове титуле. Међу они-

ма који су му тада могли доделити то достојанство треба искључити царицу

Ану Савојску и бугарског цара Ивана Александра, јер није познато да је Јо-

ван Оливер имао везе с њима, било непосредне било посредне. Као једина

могућност остаје цар Јован Кантакузин, али он сам у својим сећањима, напи-

саним много година касније, о томе ништа не говори. Имајући, међутим, на

уму пристрасан карактер његовог списа, у којем бивши цар настоји да себе

прикаже у што повољнијем светлу и као чувара царских обичаја, тако нешто

тешко да можемо и очекивати. Случај родопског великаша Момчила, коме је

Јован Кантакузин дао титулу севастократора 1344, упозорава, међутим, да је

он сигурно додељивао високе титуле и пре свог уласка у Цариград 1347. го-

дине. Тај свој поступак у вези с Момчилом, једини који помиње, Кантакузин

правда прилично неубедљиво реакцијом на потез цариградске владе.32 Због

тога постављамо питање — није ли цар-узурпатор у, за њега, најтежим окол-

ностима, у Србији 1342-1343, могао да прибегне додељивању високих титу-

ла најутицајнијим особама око српскога краља, ради њиховог придобијања

за себе? А најмоћнији је био баш Јован Оливер. Кантакузин каже да тоу бт>

уатштатоу е!уса тсбу ТрфаХобу ЛцЗероу соуоцаацЕУОУ ... тсоу аХХсоу тсоу еу

теА.Е1 цаХшта соу б биуатсотато^, тако да због Оливеровог џгуаХа бтјуао0а1

лара ТрфаХоц, сооте ка! аитоу КраА.лу лроакрог>Е1У бббсобЕ1У.33 Григора и

Кантакузин су сагласни да је Оливер, поред краљице, био главна подршка

цару у преговорима с Душаном током пролећа и лета 1342. године.34 Том

приликом, вероватно током августа, утаначена је и удаја Оливерове кћери за

млађег Кантакузиновог сина Манојла. Морамо се опет запитати зашто је ам-

бициозном Јовану Оливеру било стало до овог орођавања с царском породи-

цом и да ли је то било само ради пуког престижа и части, као што то предста-

вља Јован Кантакузин. Блиско је помисли да би тиме био испуњен један од

формалних услова (сродство) за додељивање севастократорске титуле срп-

ском велможи.35 У доста подробном опису ових разговора о браку царевог

сина и Оливерове кћерке, Кантакузин истиче посредничку улогу српског

32 Кантакузин вели да је Момчилу претходно царица подарила достојанство деспота, па

му је он тек потом доделио севастократорску титулу, што је овај тобож више ценио (тт|у ое{Ја-

атократорос, агпбс, ларе1хето аЏа\), Сап1. II, 432. По свему судећи, било је обрнуто, јер је се-

вастократорско достојанство ниже од деспотског, уп. Византијски извори, VI, 256, нап. 99, 465,

нал. 345 (С. Ћирковић — Б. Ферјанчић), где се придаје поверење Кантакузиновим речима, али и

поставља питање како је Момчило пристао да прими нижу титулу од већ добијене деспотске.

Ово додељивање севастократорског достојанства Момчилу од стране Кантакузина уопште не

региструје Нићифор Григора.

33 Сап1. II, 259, 269, 291 (Византијски извори, VI, 380, 398, 409); уп. 5. Ферјанчић, Стефан

Душан и српска властела у делу Јована Кантакузина, ЗРВИ 33 (1994) 189.

34 Сгев. II, 638-639; Саш. II, 257-276 (Византијски извори, VI, 233-234, 380-406).

35 На тај начин би умногоме био поновљен случај из времена Михаила VIII Палеолога,

кад је цар оженио свог нећака Андроника Тарханиота кћерком тссалијског господара Јована I

Анђела, и том приликом његовом тасту доделио титулу севастократора (5. Ферјанчић, Севасто-

кратори у Византији, ЗРВИ 11 /1968/ 181).
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Севастократор Јован Оливер, Лесново, наос, 1343

(натпис интерполиран после 1346)

краља и његову сагласност, што значи да Душан и овде чини милост свом

властелину, допуштајући му орођавање с византијским царем.36 Том прили-

ком или убрзо после тога могао је Кантакузин да додели севастократорску

титулу Јовану Оливеру, коју је овај носио и после разлаза Јована Кантакузи-

на и Стефана Душана, јер је она стицана доживотно.37 Титула му је сигурно

36 Сап(. II, 290-292 (Византијски извори, VI, 407-410). Изгледа вероватно да овај брак

никад није био остварен и да се остало само на веридби, не само што се принц Манојло оженио

Изабелом од Лузињана 1348, већ и што Кантакузин наглашава да усмени брачни уговор нису

пратиле заклетве и друга средства обавезивања. Кантакузиново казивање о преговорима око

брака Оливерове кћерке заслужује пажљивије истраживање, посебно оно место где се исказује

нов однос Оливера према цару: он се придружује цару и постаје његов боОХос,, спреман да увек

ради у његову корист, а све то уз краљеву сагласност.

37 Ово не би било први пут да севастократора и деспота буде у Србији и пре 1346: осим

Стефана Немањића (који је то достојанство добио вероватно од цара Алексија III Анђела, а ко-

је внзантијски извори прећуткују), у једној повељи Стефана Дечанског (1326) спомиње се неки



Натпис уз Јована Оливера у наосу Леснова 381

била додељена уз знање и одобрење краља (можда и формално посредовање,

као код веридбе његове кћерке), дакле, краљевом „милошћу", као што ће то

Оливер истаћи и у натпису у Леснову. Разуме се, ово је претпоставка, засно-

вана на индицијама и карактеру Кантакузинове историје, усклађена с пода-

цима лесновског натписа, коме се не може одрећи вредност историјског по-

датка. Без ње је неуверљиво свако тумачење лесновског натписа и севасто-

краторског портрета Јована Оливера које не уважава слику и текст, нарочито

његову хронолошку слојевитост.

Посредну потврду о Оливеровом добијању севастократорске титуле

крајем 1342. или почетком 1343 (између договора о браку његове кћери с

Кантакузиновим млађим сином, вероватно у августу 1342, и коначног разла-

за Јована Кантакузина са српским краљем у пролеће 1343) пружа и поменути

запис писара Станислава у минеју бр. 62 бивше београдске Народне библио-

теке.38 Тај рукопис Станислав је исписао по налогу великог војводе Оливера

у манастиру Леснову 1342, две године после завршетка храма, који велики

ВОЈВОДа СћЗДД ИС Т1М1ЛИВ И СћВфћШИВћ и пописд и всдкими девфотдми 8КфДСИВћ.

Податак о осликавању цркве 1342. заслужује поверење, пошто су овакве бе-

лешке увек тачно регистровале подизање или осликавање неке цркве.39 Сто-

га нема разлога за сумњу да је лесновски храм, завршен 1340/41 (вероватније

1340),40 почео да се живопише 1342, у време настанка овог записа. Мада

Станислав говори о пописивању као већ завршеној радњи, тешко је у то по-

веровати: величина лесновске цркве упућује да су фреске у њој биле извође-

не у две сезоне, дакле у летњим месецима 1342. и 1343; прве године, када

Станислав пише своју белешку, вероватно су били осликани само виши де-

лови цркве.41 У том тренутку Јован Оливер још носи титулу великог војводе,

коју ће убрзо заменити севастократорском.

деспот Драгослав, у писму папе Бенедикта XII (16. септембар 1336) споменут је, без имена, и

један севастократор, а у Душановој повељи охридској Богородици Перивлепти (1345) помиње

се познати севастократор Керсак; сви су они, без сумње, своје титуле добили од византијских

царева, уп. Б. Ферјанчић, Севастократори и кесари, 256-257, с изворима и старијом литерату-

ром. То још више оснажује претпоставку да је Јован Оливер добио ово достојанство од цара Јо-

вана Кантакузина, што би потврђивали лесновска фреска и првобитни натпис крај н>е.

3« ССЗН, I, бр. 75.

39 Уп., на пример, ССЗН, бр. 5704, 6555, 6734, 7087-7089. Слично је и у наративним из-

ворима (и овде помињемо само сачуване и проверљиве примере): Живот светога Саве, написао

Доментијан (треба: Теодосије) (изд. 73. Даничић), Београд 1860, 139, 141 (Жича); Живот свето-

га Симеона и светога Саве, написао Доментијан (изд. 73. Даничић), Београд 1865, 226, 228 (Жи-

ча); Живот краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило и други (изд. 73. Да-

ничић), Загреб 1866, 75 (Градац), 369 (Богородичина црква у Пећи), 570 (припрата у Пећи); Жи-

тије Симеона Немање од Стевана Првовенчанога (изд. В. Ћоровић), Светосавски зборник, књ.

2, Београд 1939, 43 (Хиландар); Антологија старе српске књижевности (изд. 73. Сп. Радојичић),

Београд 1960, 117 (Раваница).

40 С. Габелић, Манастир Лесново, 28.

41 Тешко је поверовати да је велика црква у Леснову осликана у току једног лета, а још

теже да је почела да се живопише непосредно по подизању (Г. Томовић, нав. дело, 89, нап. 16).

Тачна би била већ исказана претпоставка (С. Габелић, Манастир Лесново, 32) да је тада, 1342,

посао око осликавања цркве био само започет. С. Габелић, свакако најбољи познавалац леснов-
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Живописање је свакако завршено следеће, 1343. године, у летњим месе-

цима, када су изведене и фреске у најнижој зони наоса. Тада је настао и Оли-

веров портрет у ктиторској композицији на северном зиду, који га приказује у

севастократорској одећи и са севастократорским венцем, а у тада исписаном

натпису Оливер је поносно навео сва висока звања кроз која је прошао, за-

кључно са севастократорским. У соклу су исписана имена његове жене Ане

Маре и његово са севастократорском ознаком, а у исто време је поручен и дода-

так металном хоросу (који је, иначе, израђен још док је Оливер носио титулу

великог војводе) с ктиторовим новим, севастократорским достојанством.42

Неколико година касније, 1346. или 1347, Јован Оливер је, сада од цара

Душана, добио нову и највећу титулу деспота.43 Најмоћнији Душанов вла-

стелин пожурио је да ту промену забележи и крај свог портрета у наосу Ле-

снова.44 Изгледа из техничких, али и формално-садржајних разлога, ова ти-

тула није могла да буде једноставно додата постојећем натпису: за дужи

текст вероватно није било места између бордуре и фигуре ктитора, дописани

текст би лако био уочљив, као што би и ингредијенти титуле морали бити по-

новљени или би остали само уз оне раније. Свакако је због тога одлучено да

се старији натпис избрише, допуни новим податком на крају набрајања Оли-

верових достојанстава, а задржи ранији завршетак титуле, с поменом свих

српских и поморских земаља и Грка, па је све то наново исписано на месту

ранијег натписа. Због расположивог простора добио се нешто згуснутији

текст и изгубила правилност редова. С друге стране, остварена је само при-

видна јединственост текста, јер се у њему јасно разазнаје уметнути део, који

уместо речи „потом" почиње везником и (или д), и наставља: т,л в*боное ем$

поодботдник по миаости божиеи и вЕликм дкпотк. По уобичајеној формули,

ског живописа, изгледа невољно прихвата датовање фресака после 1346, а све због помена

Оливерове севастократорске титуле, уз ограду — „ахо је, како се мисли, Јован Оливер добио се-

вастократорско достојанство од српског цара" (С. Габелић, Једна локална сликарска радионица,

368, нап. 3), односно „уколико је севастократорска титула добијена од цара Душана" (иста, Ма-

настир Лссново, 33). Другачијим датовањем лесновских фресака (1342-1343) доводи се у склад

и хронологија рада неких њихових мајстора у дечанској припрати (1343-1346/7) и тако решава

проблем с којим је била суочена Смиљка Габелић (Једна локална сликарска радноница, 368).

42 О остацима лесновског полијелеја в. С. Габелић, Старине манастира Леснова, Зборник

на Македонија, н. с. 2 (1996) 107-108; о његовим деловима с именима и титулама ктитора и ње-

гове жене О. МШе1, ЈЈашпеп ап вегђе. 1,е$ е^Нзез, Рап5 1919, п%. 11; Ђ. Бошковић, Белешке са

путовања, Старинар 7 (1932) 91, сл. 11.

43 Истина, ни о овом Оливеровом достојанству не постоје подаци када га је и од кога до-

био, али се узима као несумњиво да је реч о цару Душану, Б. Ферјанчић, Деспоти, 162-165.

44 Не може се тачно рећи када се то збило, одмах по добијању деспотског венца, прили-

ком осликавања припрате (1349) или, што је мало вероватно, још касније (уп. Ђ. Бошковић, Не-

колико натписа, 1 1). Палеографија натписа и његове филолошке одлике нису од веће користи,

јер се у Леснову текстови са сличним одликама срећу и у наосу (1342-1343) и у припрати

(1349), при чему не можемо усвојити мишљење С. Габелић (Манастир Лесново, 153) да га је

извео писар или сликар који је исписивао натписе уз неке светитеље и текстове на њиховим

свицима у наосу и олтару (св. Јоаким Осоговски, св. Амфилохије, св. Ђорђе и др.), јер су на

овима и на натпису уз ктитора сасвим различита нека карактеристична слова, на пример д, ш, н

или м (исто, сл. 23, 62, цртеж 12).
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Оливер у њему истиче да је постао деспот због верне службе владару и мило-

шћу Божјом, па је тако дошло до удвајања девоције с почетка натписа.45 По-

што старији текст није мењан, задржани су стара краљевска титула Стефана

Душана и завршетак тада већ анахроне Оливерове (севастократорске) титуле

из времена великог освајања грчких земаља и градова. На тај начин је доби-

јен интерполиран текст натписа, с противречним подацима, који — разлучи-

вањем првобитног садржаја од познијег додатка — наводи не само на преи-

спитивање неких питања из српске историје средине XIV века, већ омогућа-

ва и тачнију хронологију лесновских фресака.

Вгатз1ау ТоаЧс

ТНЕ Ш5СКЈРТ10Н №ХТ ТО ЈОН*1 01ЛУЕК

ЕМ ТНЕ ^АОб ОР ЕЕ5ШУО

А СоттЉиНоп 1о 1ће Сћгопо1о§у оГ Лезпоуо Ргезсоез

Тће твспрНоп р1асед пех1 (о 1ће роПгаН оГ те Гоипдег ог* Еезпоуо, Јоћп

ОИуег, оп 1ће поНћ \уа11 оГ 1ће паоб, ћаз аИгас(ед сопб1дегаћ1е аиепПоп ш бсћо-

1агбШр ћесаизе оГ сеНат сотгадкНопб. Тће то8( 1тропап1 оГ тет 18, 1ћа( ш 11

аге тепНопед Кт§ б(еГап Бшап апс1 Јоћп ОНуег \уПћ а11 те ПИеб \уШсћ ћас!

ћееп ассогдед 1о те 1аПег, епдт§ \укћ тобе оГ те (ј;гапд) бећаб1окга1ог апс!

(§гапд) деброг. бтсе тебе дЈдпШеб сои1д ћауе ћееп §гап1ед оп1у ћу ап етрегог,

те тбспрНоп апд ОНуег*8 ропгаИ (аб \уе11 аз отег ггезсоеб ш те паоб апс! те

аИаг) \уеге да(ед 1о 1ће еросћ аПег Оибап'б согопаНоп аб Етрегог ш АргП 1346.

Нолуеуег, 1ће Шбсгерапсу ћег\уееп те рЈсШге — Геа1ипп§ Јоћп ОПуег аб

бећаб1окга1ог (\ућо \уаб деб1§па(ед аз бисћ ш (ће тедаШоп ћепеат 1ће с!опог'б

сотробШоп, апс! а1зо ш (ће бићбециеп(1у ргосЈисес! десогаНоп оГ (ће сћогоб) —

апс! (ће шбспрНоп, т игћгсћ (ћјб та{ша(е 1б геГепед (о ћу (ће (Шез оГ бећаб1о-

кга1ог апд (ћа( оГ (ће дебро( аб \уе11, гетатед ипехр1атед.

Тће ргоћ1ет 1б гебо1уед т (ће сотрапбоп оГ агсћаео1о§ка1 апд д1р1отаНс

да(а, 1.е. (ће (ех( апд (ће р1с(иге. Тће тбспрНоп \уаб ипдоић(ед1у т(егро1а(ед аГ-

(ег 1346 ог 1347, \ућеп Јоћп ОПуег ћесате дебро(. П теапб (ћа( т (ће оп§та1

тбспрНоп апд 1ће раш(ш§ ће \уаб де51{>па(ед оп1у аб бећаб(окга(ог, (о§е(ћег \укћ

ћЈ5 ргеУ1оиб (Шев (§гапд сеШк, §гапд бегуаШ, §гапд дике). Тће Нте \^ћеп (ће

твспрНоп апд (ће Ггебсоеб т (ће сћигсћ \^еге таде 18 геуеа1ед ћу ћЈб (Ше, т

\ућ1сћ тепНоп 18 таде оГ а11 беНиап апд соа8(а1 1апдб апд раП1а1 ш1е оуег

Огеекб. бисћ ап аддЈПоп арреагед ш 5егћ1ап (1(1еб оп1у ће(\уееп 1343 апд 1345.

А соШетрогагу доте5(1с боигсе \Уои1д 5и§§е5( 1ћа1 1ће Ггебсоеб \уеге раЈШед јп

45 О владаревој милости и правоверном поработанију в. М. Благојевић, нав. дело, 67-72

(ту и о сродним изразима у Душановој повељи Леснову из 1347. године).
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1ће соигзе оГ 1342 апс1 1343, апд 1ћа1 ОНуег ћесате 5ећа51окга1ог а1 1ће епд оГ

1342 ог дЛ 1ће ће§тпт§ оГ 1ће Го11о\ут$» уеаг.

боигсев соШат по геГегепсе аб 1о \ућо ассогдед ОНуег дш дјјтггу. И ои§ћ1

1о ће ћеНеуед 1ћа1 11 \уаб §гап!ед 1о ћјт ћу 1ће Етрегог Јоћп Катакоигепоб, \ућо

бојоитед т бегћ1а а1 та! Нте, т 1ће то51 списа! репод ш ћјб роПНса1 сагеег. 1п

ш$ \^15ћ 1о 1аке 1о ћЈ5 51де Ои5ап'5 то51 ро\уегГи1 Геида1 1огд, т \ућкћ ће ћад 5ис-

сеедед (а5 сопПгтед ћо1ћ ћу Оге§огаб апд Кап1акои2епо5 ћпп5е1Г), 1ће Ет-

регог-шигрег ргоћаћ1у ассогдед ћјт ше (Ше оГ 5ећа51окга1ог. Тће 5ате 1к1е \таб

§гатед 1о гће Геида1 1огд оГ Кћодоре МотсПо гХ а 1а1ег да1е. Тће Гогта1 јибНПса-

Ноп сои1д ће Гоипд ш 1ће тагпа§е оГОПуеЛ даи§ћ!ег 1о те ЕтрегоЛ боп Мапие1.

Кап1акоигепо5 дое5 по1 тепНоп §гап1т§ те 1Ше 1о ОНуег, ш Ше 5ате таппег а5

ће 15 бПеп! аћои! боте оГ ћ15 асНопз, ог ће дер1с!5 Шет т а ГауоигаМе Н§ћ1 Гог

ћ1Ш5е1Г. Ношеуег, дш сћит 15 тд1гес11у соппгтед ћу ОПуег'5 рјсгиге т

Еебпоуо апд 1ће твспрПоп пех! 1о И, ехесШед ш 1343.

Апег ОПуег ћад ћесоте девро! (1346-1347), 1ће твспрНоп \уак ге\уп11еп,

1ће пе\у Т1е оГ 1ће Гоипдег ћаут§ ћееп тсогрога!ед т 1ће о1д 1ех1. Рог 1ћЈ5 геа-

5оп 11 соШатб соп1гад1с1огу дага, \ућјсћ сап ће ехр1атед оп!у ћу сћгопо1о§Јса1

дМвтп оГ 115 соШеШ тго гшо раПб: тов! оГ и сате т1о ех15!епсе т 1343, апд

ше аддед хесНоп сопсегат^ ше деброНс гШе т 1346, ог аКег 1ћа1 уеаг.
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КесиеЛ (Јез 1гауаих <1е ПпзППи о"ешс)е5 ћугагИЈпев, XXXVIII, 1999/2000

УДК 949.71 1(093.2/.5)"13/14":348.73(093.2=861):930.272(497.11)

ДУШАН И. СИНДИК

ПОВЕЉА ЋЕСАРА УГЉЕШЕ1

У овом раду расправља се о три међусобно повезана питања: 1. аутентичност

садржине повеље, 2. хронологија повеље, 3. да ли је Угљеша, син севастократора

Влатка, приказан на фресци у цркви Св. Николе у селу Псачи, идентичан са

аутором повеље.

При крају своје расправе Повеље севастократора и кесара, академик

Божидар Ферјанчић, чијој светлој успомени се овом приликом приклањамо,

последњи пут се осврнуо на повељу ћесара Угљеше2.

Повеља ћесара Угљеше, једина сачувана од српског достојанственика

тако високог ранга, више пута објављивана и коментарисана, привлачила је

пажњу истраживача како због цркве Св. Николе у Врању и других имања по-

клоњених Хиландару, тако и због њеног аутора, о којем се ни данас не зна

превише3. А оно мало што се о њему зна буди знатижељу, јер указује да се

ради о занимљивој личности којој треба дати одговарајуће место када се рас-

правља о пресудним догађајима српске прошлости крајем XIV и у првој че-

твртини XV века. Судећи по до сада познатим изворима, није сигурно да ли

ће то увек бити могуће4.

1 Током последњих тридесет година прихваћен је изговор титуле кесар. Ја сам се овде

определио за изговор ћесар зато што ми се у овом акту писање кјесар чинило ближе средњове-

ковном изговору.

2 Б. Ферјанчић, Повеље севастократора и кесара, ЗРВИ 23 (1984) 105-117; посебно 116,

нап. 50 (даље: Ферјанчић, Повеље). Уп.: Ферјанчић, Севастократори и кесари у српском цар-

ству, Зборник Филозофског факултета 11-1 (Београд 1970) 267.

3 Повељу су објавили: Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, лето-

писи, типици, поменици, записи и др., Споменик 3 (1891) 33, уз напомену да је датум дописан;

Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912, 460-461

(извод), дат. око 1400, с образложењем даје Угљеша 1402. пришао деспоту па је повеља мора-

ла бити издата пре те године; В. КогаМеу, Ас1е5 Ае СћПапЈаг II, Ас1е5 б1ауе5, Византиискии вре-

менник 19 (1915) Приложение № 80, 560-561.

4 Најважнија оггшта дела о ћесару Угљеши: К. Јиречек — Ј. Радонић, Историја Срба 2, Бео-

град 19522, 339-340; 73. Сп. Радојичић, Црква Св. Николе у Врању, Старинар 13 (1938); Р. Михаљ-

чић, Крај Српског Царства, Београд 1975, 73-75; Историја српског народа, 2, Београд 1985, 21, 34,

55, 68, 83, 86, 1 15, 331. Биографски подаци о Угљеши су крајње оскудни и заснивају се на претпо-

ставкама о датуму фресака, а нешто сигурније на подацима Константина Филозофа и повељи која

је предмет овог прилога. Чини се да нема реалног основа за претпоставку V. К. Ре1коуЈса, О ропге-
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Као што је одавно познато, овом повељом ћесар Угљеша поклонио је

манастиру Хиландару цркву Св. Николе у Врању са селом, цркву Св. Николе

у Лучанима са селом, као и село Трновац. Сама повеља привлачи пажњу зато

што је то једина повеља не само ћесара Угљеше него и једина повеља носи-

лаца ове високе титуле у нас. Главна питања о којима се још увек расправља

у науци када се говори о ћесару Угљеши а нарочито о његовој повељи су сле-

дећа: 1. да ли је садржај повеље која се налази међу српским актима у Архи-

ву манастира Хиландара под бр. 81 (= А 6/14, са преписом XIX в.) аутенти-

чан; 2. хронологија наведене повеље; 3. да ли је Угљеша, средњи син сева-

стократора Влатка, приказан на фресци у цркви Св. Николе у Псачи, иденти-

чан са аутором повеље? Сва ова питања су међусобно повезана.

Али да видимо пре свега шта нам пружа сачувани старији текст ове ис-

праве. Он је написан на пергаменту ширине 270-280 шш, дужине 376 шш,

црним мастилом, полууставним писмом прве четвртине XV века у 28 редова.

Десна ивица је искрзана, па је и текст делимично оштећен. Реконструкција

оштећеног дела текста, који се овде у прилогу објављује, почива делом на

препису монаха Никандра из XIX в. (р. 1-20), а делом на идентичним дело-

вима санкције повеље деспота Стефана (р. 21-28, према: Хил. бр. 77 = А

2/4). На почетку се налази крст, тј. симболична инвокација, после које следи

аренга (р. 1-4). Интитулација — ... дзћ влдгов-Цни кгесдоћ Оуглнгшл, у ствари

је почетак нарације (р. 5-9), која је формулисана као логичан наставак побо-

жних књижевних размишљања дародавца изречених у аренги. Из нарације

сазнајемо да је ћесар Угљеша, подстакнут тим размишљањима, осетио искре-

ну потребу да обдари „велику лавру" Хиландар. Дар је усклађен са општим

државним приликама, које ограничавају његове могућности, па он прилаже

колико може. Из диспозиције (р. 10—20) види се да те могућности и нису тако

мале као штс би се могло закључити из његових речи: елико ви лли мошно3.

Угљеша је, као што је наведено, поклонио две цркве Св. Николе, односно по

једну цркву у селима Врање и Лучани са атарима тих села и село Трновац.

Како је било уобичајено у старијим повељама, и овом приликом је наглаше-

но да су села поклоњена са својим границама и правима. Оно што овде при-

влачи посебну пажњу јесу имунитети, тј. ослобађање од великог броја феу-

далних обавеза у корист манастира Хиландара. Споменута села су ослобође-

на од свих обавеза дотадашњем световном феудалцу ћесару Угљеши, тј. од

свих малих и великих работа, од свих данака малих и великих, градозидани-

ја, повоза, поноса и иномистра. Њима није могла управљати ниједна све-

товна власт, ослобођени су од свих заповести световних власти. Били су

1јта 12 Рзасе, №гоЈпа 51аппа 5У. 20, клј. VIII, ђг. 3 (2ај>гео 1929) 202, према којој је Угљеша,

због неизвесних родбинских веза добио име по деспоту Јовану Угљеши, а још је нереалнија не-

документована тврдња М. Кашанина, Српска књижевност у средњем веку, Београд 1975, да се

Константин Филозоф после смрти деспота Стефана Лазаревића повукао у област ћесара Угље-

ше, што је прихваћено и у Историји српског народа 2, 331 (Д. Богдановић). Можда би реалније

било очекивати Константиново повлачење у неки од румунских манастира којима је деспот

Стефан давао поклоне. — Син ћесара Угљеше, чије име није записано, сахрањен је у манастиру

Љубостињи. Уп.: Гордана Томовић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд

1974, 93-94, са старијим издањима и литературом.

5 Овај израз, као жеља за исказивањем скромности дародавца, може да буде опште место

(топос).
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дужни да слушају само оно што им заповеда манастир. Такве имунитете,

колико је из сачуваних докумената познато, у старије време, до Стефана Де-

чанског, давао је само владар, а од времена краља Стефана Душана и најви-

ши државни чиновници, као што је био Јован Оливер, још као велики слуга, а

касније и носиоци високих титула или сродници царске породице (нпр. Деја-

новићи)6. Одмах после диспозиције налази се духовна санкција. Пример

санкције ове повеље (р. 20-24) убројан је у нашој историографији у оне које

имају српски мотив7 зато што се у овом акту, као и у бројним другим актима,

у њој директно спомињу св. Симеон Мироточиви и св. Сава. Ова двојица

српских светитеља спомињу се и у санкцијама других српских средњовеков-

них повеља, али никада као светилници = светионици (лучоноше?). Овај

епитет се ретко среће у повељама, а чешће у књигама. У Копоринском лето-

пису св. Симеон Немања описан је као: поћвћ! св4тил'никћ тое ^емл№8. Важно

је истаћи да је санкција Угљешине повеље готово идентична са санкцијом у

повељи деспота Стефана (Хил. бр. 77 = А 2/4), па је стога изгледало упутно

да се овде њихови текстови објаве упоредо.

Хил. 81

N11 и шбиундд Х9ИС0В*А,€М|> А*

пои[оЕУЕ]мћ и сћ молбок« и ^дпо-кфЕШЕМћ

его же и^волитћ Б(ог)ћ по ми-к

г(о)СПОДСт[вОВд]тИ ^ЕМЛ№К> МУТУћСТВД ми

или с(и)нћ или вноукћ или кто ШД ООДД

НДШЕГО БЛИЖНИ ИЛИ ДДл'нИ

ДфЕ ДОћ^НЕТћ ОД^ООИТИ СИ№ ДД ОД^ООИТћ

г(оспод)ћ Б(ог)ћ б'сд до[болд н-го]

ндуинднига и зд-к и вћ воуд<оу>фЕМћ

в-кц-к. И дд моу № по(-к)у(и)стдд м(д)ти

Б(о)жТд штмћст[ницд] Вћ д(ћ)нћ стод-

ш(ћ)ндго испитднТд. И ДД НЕ НМДТћ

оууЕСтик- сћ великмми ндшими [св-к]тил-

НИКћ1 И ХТИТ°9И МУООТОУЦЕМћ СУМЕШ-

ном(ћ) и дохТеоЕшм(ћ) Сдвок>; нд ни[)Јћ

же] ндше оуповднТе, нћ имдтћ ждо-кви сћ

вскми иже од^ооише в(о)ж(ћ)ствнд и

дп(о)с(то)л[скд] и штућскд пс/кддниа.

Пм(и)нћ.

Хил. 77

Нћ и шбиундд хоисово\(Л№Мћ Ад пои"

ОЕУЕМћ И Сћ М0ЛБО1О И Сћ ^ДП$-кфЕНН№Мћ

н?го же и^волитћ Б(ог)ћ ц(д)оствовдти

СоћБСКОК) ЗЕМЛК-10 ПО НДС(ћ) ИЛИ БОДТћ

или с(и)нћ или вноукћ ИЛИ КТО МУТ оодд

НДШЕГО БЛИЖНИ ИЛИ ДДЛННИ ИЛИ ПДКћ1

го^ЈЈћ одди ндши^ћ и тоуждћ НДШЕГО ПЛЕ-

МЕНЕ, СИ^ћ вск^ћ ^ОЛИМћ ИМЕНЕМћ г(0-

спод)д идшего 1(со)у Х(оист)д сиге ие од^о-

ОИТИ НДМИ ^ДПИСДИНОКј И ПОИЛОЖЕННО№ Нћ

ПДУЕ ИСПЛћНГДТИ ико тдковоуждЕ мћедоу

у..№ ако же имТи шт мћздоддтЕлга

Б(0Г)Д. ЛфЕ КТО ДОћ^НЕТћ ОД^ООИТИ СИ№

дд од^ооитћ г(оспод)ћ Б(ог)ћ И ВСД ДОБОДД

кго ндуинднига и ед-к и вћ воудоуфЕМћ

в-кц-к. И дд моу № по-ку(и)стдд м(д)ти

Б(0)ЖИ1Д ШТМћСТНИЦА Вћ д(ћ)Нћ стодшнд-

го испмтднига. Дд не имдтћ о\(уести№ сћ

великмими идшими св-ктил'ник<и> и

КТИТООИ МУОШТОУЦЕМћ СУМЕШНОМћ И

до^ЈеоЕшмћ Сдвок), нд ни^ же ндше оупо-

вдник, ић дд имдтћ ждо-кви Сћ вскми

ИЖЕ ОД^ООИШЕ Б(о)ж(ћ)сТВИДД И

дп(о)с(то)лћскдд и шт(ћ)ућскдд по-кдд-

нига. Аминћ.

6 Сш. Новаковић, Законски споменици, 453, 458.

7 Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, 10 Санкција, Глас СКА 100 (1920) 43,

нап. 17.

8 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Ср. Карловци 1927, 66. Захваљу-

јем академику С. Ћирковићу што ми је указао на овај податак.
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Као што се види, на оним местима где се ради о истом топосу, разлике

су минималне. Санкција Угљешине повеље је нешто краћа, али је упадљиво да

се и овде, као и у интитулацији, пазило да се не иде против ауторитета врхов-

не власти. Угљеша пише о „земљи отачаства" а деспот о „Српској земљи".

После санкције, на одговарајућим местима налазе се датум и потпис.

Ова кратка анализа дозвољава и одређене закључке.

1. Примерак повеље који је сачуван до наших дана није оригинал. Он

већ на први поглед показује да су датум и потпис дописани неколико векова

касније. Још пре више од педесет година запажено је да су ти, иначе веома

важни делови сваког средњовековног акта дописани у првој половини XIX

века9. По том мишљењу, сачувани примерак је старији препис. Данас се, на

основу преписа више српских повеља, бројних записа на полеђинама већег

броја докумената, као и најмање три рукописне књиге10, што се све налази у

Архиву манастира Хиландара, са сигурношћу може рећи да су и датум и пот-

пис дописани руком монаха Никандра, који је све наведене послове обавио

приближно између 1835. и 1849. године. Без поузданог одговора остаје пита-

ње шта је подстакло тог вредног монаха, можда првог по имену познатог ар-

хивисте хиландарског, да на овом акту запише датум 10. јул 1423. године, као

и да допише потпис. Да ли је монах Никандар имао пред собом, поред сачува-

ног примерка, и веома оштећен оригинал, па је стога осетио потребу да допи-

ше датум и потпис као и да сачини још један препис? Сваки одговор на ово

питање био би само претпоставка. Исто тако могуће је да је датум реконструи-

сан на основу неког нама данас непознатог извора. Постојећи Никандров пре-

пис не задовољава у потпуности потребе науке у погледу прецизности, али у

основним цртама не мења смисао садржаја сачуваног старијег примерка.

Кад се говори о хронологији, треба имати у виду мишљење палеографа,

по којем писмо српског једнојеровог правописа главног текста повеље одгова-

ра дописаном датуму11. Томе иду у прилог: поређење са сличним облицима

слова, идентичан правопис, а посебно формулар санкције у наведеној повељи

деспота Стефана Лазаревића о поклону Хиландару 100 литри сребра, такође

без датума12. Кад је реч о датуму те Стефанове повеље, не би требало преви-

дети ни заобићи једну белешку на примерку МопитепШ 8егМса из библиотеке

9 Р. 1.етег1е — А. 5о/оУ1'еу, Тпмб сћагтев Ле боиуегашб зегоез сопвегубеб аи топаб(еге Је

Кои(1оитиб (Моп( А(ћоб), Аппа1еб де Г1пб(1(и( Копаакоу (беттагшт Копаакоујапит), 1 1 (1940)

127-146; 145, по(е 7: оп сопб(а(е ^ие б1ј»па(иге еб( а'ипе тат тсаегпе, ргооао1етсп( ае 1а ргегтеге

тоШе^ Ш1 Х1ХС б1ес1е, е( цие 1е <]оситеп( 1ш-тете, ^ие пе рог(е (ГаШеигб аисип бсеаи е( цш еб( ес-

п( еп опс1а1е, п'еб( бапб с!ои(е ци'ипе сорје апсшгше.

10 Д. Богдановић, Каталог ћирнлских рукописа манастира Хиландара; Д. Медаковић, Ста-

ре штампане књиге манастира Хиландара, Београд 1978. В. бр. 516 (1835), 536 (1837) и 599

(1849); Д. И. Синдик, Српска средњовековна акта у манастиру Хиландару, Хиландарски збор-

ник 10 (1998) 19, раббгт.

п Дугујем искрену захвалност колегиници Катарини Мано-Зиси и доц. Климентини Ива-

новој за консултацију о палеографским особинама овог акта.

'2 Овој повељи се може приговорити да се на њој налази очигледно накнадно привезан

печат кнеза Лазара, што само по себи не мора да утиче на питање аутентичности, јер се чини да

унутрашња анализа текста не даје основ за сумњу.
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Јована Томића, писану највероватније његовом руком: „Писана после 21.

априла 1421. год."13 Није познато образложење овог Томићевог мишљења.

Монах Никандар је потпис дописао црвеним мастилом. Б. Ферјанчић је

показао да су у Византији кесари потписивали своја акта по правилу зеленим

мастилом, али је забележен и један случај потписа плавим мастилом14. О црве-

ном мастилу нема помена. Будући да се српска царска канцеларија у многим

својим поступцима угледала на одговарајуће византијске институције, тешко

је претпоставити да су касније, у време деспотовине, ћесари потписивали акта

црвеним мастилом, иако, сем ове, није позната ниједна њихова исправа. Тако-

ђе није познато како је гласила њихова титула у потпису. Ипак, не изгледа ре-

ално да би званични потпис ћесара могао да гласи: ВЂ ХРИСТА БОГА

БЛАГОВЂРНБШ КЕСАРБ ОУГЛЕША ГОСПОДАРЂ СЕРБЛЕМЂ И

ПОД8НАК) И ВСЂХБ ЗАПАДНИХБ СТРАНБ. Зато ће највероватније бити

да је монах Никандар потпис ћесара Угљеше сам саставио по угледу на пот-

писе исправа не само деспота Стефана него и претходних владара, које је

имао пред собом, а који временски нису увек одговарали дописаном датуму.

С друге стране, и сам аутор у својој интитулацији себе назива само

влдгов^кони кгесдоћ 0\|тл№шд, а област којом влада ^емлкло штућствд л\и (да ли

је под тим подразумевао само баштинска права?), истичући тако своје место

у Деспотовини, али не повређујући при томе прерогативе деспота као свог

врховног господара. Исто тако он у санкцији употребљава израз господство

ми, иако би по византијском узору имао право да напише царство ми.

Стицајем политичких прилика, деспот Стефан и ћесар Угљеша нису

увек били на истој страни, као што је то било у току битке код Грачанице, о

чему веома важно сведочанство пружа Константин Филозоф: „Б-кшс ж« тогдд

и кссаођ Оугли-шд С1 1сл\дил7тћ1 и тћ ллного слоужбнТе С1ТВООИ С1 СЛДНИКМћ КЂ

вл(д)гоу(ћ)стиволло\(- и^' сТи^. Сч\ сав-ктм и ковм вг^в^кшд, тджс по мдл~к и

сдлла поиБ*кгћ под коил^к дкпотб, и ^емлк« свок> отћУћскоук* Воднк«, и ИногошК,

И По*к(ШВО, ПО*ксТ1 И ОуДОЋЖД. И БћК(тћ) ИК\УЖ(() н4кОИЗ КОМЛО

Х91с(ти)днол\(*)".15 Као што се види, у време битке Угљеша је био на страни

Турака, али је у току борбе пружио драгоцена обавештења деспоту Стефану

и прешао под његово окриље. Рекло би се да је за узврат деспот наградио

Угљешу тако што му је, уз нама недовољно познати степен аутономије, оста-

вио „отачаску земљу", али и уз извесне обавезе одбране државе. Како друк-

чије објаснити израз „као неко крило хришћанима". Зато је оправдано ми-

шљење по којем је област ћесара Угљеше имала посебан и донекле осамоста-

љен положај пограничне области, тј. крајишта у Српској деспотовини16. Са-

временим језиком речено, била је то нека врста тампон зоне према Турцима.

13 Библиотека Историјског института САНУ, сигн.: И 57", стр. 331.

14 Б. Ферјанчић, Повеље, 1 14.

15 К. Куев - Г. Петков, Ст>брани сгчинених на Константин Костенечки, Софии 1986, 391,

по л. 169-170 Богишићева рукописа.

16 М. Благојевић, Крајишта средњовековне Србије од 1371. до 1459. године, Историјски

гласник 1-2 (1987) 29-42; о Угљеши, в. стр. 33.
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Да ли нам и овај акт пружа доказ за такву претпоставку? После битке код

Трипоља, које се у најновије време идентификује као Трепања17, односи де-

спота Стефана и ћесара Угљеше остали су непомућени. Ћесар је учествовао

у бици код Космидиона 1410, а 1412. замало га је заробио турски претендент

на престо — принц Муса.

2. У најновије време веома опрезно је указано на могућност да је Угље-

шин акт фалсификат сачињен у канцеларији манастира Хиландара18. Као

разлог за такав поступак или пак само захтев за потврђивање манастирских

имања, наведене су тешке прилике у којима су се нашли и Србија и Хилан-

дар после битака на Марици (1371) и Косову (1389), па је стога требало још

једном потврдити поклон цркве Св. Николе, дат општом хрисовуљом цара

Стефана Душана из 1348. Наведени разлози о сметњама за експлоатацију ме-

тоха насталим услед запоседања појединих крајева око Врања и области Де-

јановића од стране Турака, не би, чини се, ишли у прилог мишљењу да су

Хиландарци могли тражити од ћесара Угљеше не само потврду старих него и

нове поседе (села Лучани и Трновац се не спомињу у општој Душановој по-

вељи Хиландару), који су се налазили у области захваћеној ратним сукобима

или у непосредној близини тих сукоба. Зато изгледа прихватљивија претпо-

ставка да је до захтева за потврду старих, али и тражења нових поседа могло

доћи тек када су се прилике колико-толико смириле, а то није могло бити

пре силаска принца Мусе са историјске позорнице. Мирнији период насту-

пио је после 1413, тј. са доласком на турски престо султана Мехмеда I. Зато

мислим да година 1423. није нереална, и да би стога разложније било за овај

акт употребити израз непотврђени концепт или из било којих разлога неове-

рени препис. Фалсификати обично имају и потпис исписан једновремено са

главним текстом.

3. Један од проблема јесу фреске у цркви Св. Николе у селу Псачи. Наи-

ме, када су те фреске откривене, приликом првог описа, наведена су и имена

исписана уз ликове портретисаних личности. То су били: кнегиња Озра, кнез

Паскач, севастократор Влатко, севастократорица Владислава, њихов најстари-

ји син Стефан и млађи Угљеша, на чијем оковратнику — огрлици стоји записа-

но име: син севастократора Угљеша. На основу ликова приказаних на фре-

скама заснивају се мишљења о датуму осликавања цркве и пореклу, тј. о иден-

тификацији севастократоровог сина Угљеше са ћесаром Угљешом. Време

осликавања на основу заједничког портрета цара Стефана Уроша и краља Ву-

кашина одређено је између 1365. и 1371. год. У том опису није наведено да се

на фресци налази и портрет још једног детета уз чији лик није записано име19.

17 Гордана Томовић, Врање и околина у средњем веку, Врањски гласник ХХУ1-ХХУИ

(1993/94) 52, 55 (са старијом литературом).

18 И. Ђорђевић, О средњовековној цркви Св. Николе у Врању, Врањски гласник

ХХУ1-ХХУП (1993/94) 25-43; о „фалсификату", 41.

19 VI. К. РеЉоуЈс, О роПгеИта а Рзабе, 202.



Повеља ћесара Угљеше 391

То је учињено нешто касније.20 Тек много година после Другог светског рата

ктиторска композиција је оцењена као највиши домет сликарства у време ца-

ра Стефана Уроша. Тада је веома импресивно и сугестивно написано да ова

фреска приказује породицу од седам чланова окупљену око иконе као за сла-

ву. Истом приликом, замењено је без образложења име севастократоровог си-

на Угљеше — у Урош2К Можда је разлог за такав став био покушај новог чита-

ња, јер су натписи уз портрете, за време бугарске окупације у Првом светском

рату, били веома оштећени. Најновија истраживања упућују на могућност да

је лик краља Вукашина млађи по постанку, односно да је на његовом месту

претходно била фреска са ликом царице Јелене, мајке цара Уроша. Предложен

је нови датум осликавања првобитног слоја — године 1358-1360, а за лик кра-

ља Вукашина године 1365-1371, што је омогућило неутралисање мишљења по

којем севастократоров син, као мало дете до 10 година, није могао бити носи-

лац титуле ћесара, јер се у време новог сликања већ радило о одговарајућем

узрасту. Анализа ликова и одеће омогућава претпоставку да су натписи уз ли-

кове касније дописивани. Истовремено, опет је прихваћено име Угљеша.22

Том приликом је први пут речено да читање имена Стефан уз лик најстари-

јег севастократоровог сина није поуздано, што се показује калком.

Истовремено са сумњом у аутентичност повеље оспорена је и идентифика-

ција ћесара Угљеше са ликом детета приказаног на фресци у Псачи.23 Образложе-

ње таквог става јесте чињеница да ћесар Угљеша никад није наведен као госпо-

дар жупе Славиште, у којој се налази Псача, а да се изричито наводе жупе Врања,

Иногоште и Прешево као његова баштинска добра. Ипак, не би требало забора-

вити да су се у међувремену, тј. од помена жупе Славиште у Душановој (или

Урошевој?) повељи несигурне године (1358) издања,24 а нарочито после 1389,

променили не само граница и обим некадашњег царства него су многи обласни

господари изгубили своје територије. Чини се да породица Паскачић-Влатковић

и њен изгледа једини познати наследник Угљеша нису владали жупом Славиште,

која је после 1389. остала у унутрашњости турске територије25. У литератури је

20 В. Петковић — П. Ј. Поповић, Старо Нагоричино, Псача, Каленић, СКА, Стари југо-

словенски уметнички споменици, део први, Стари српски уметнички споменици, кн>. 1, Бео-

град 1933, 53, 55. Вл. Р. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског наро-

да, Београд 1950, 270.

21 В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 75-76, 216-217, са стари-

јом литературом.

22 Загорка Расолкоска-Николовска, О историјским портретима у Псачи, Зограф 24 (1995)

39-51 (са старијом литературом и опширним коментарима уз описивањс портрета).

23 Г. Томовић, Врањс и околина, 52, нап. 17.

24 Ст. Новаковић, Законски споменици, 435-436; А. Соловјев, Одабрани споменици срп-

ског права (ХН-ХУ век), Београд 1926, 155-157.

25 За јасније сагледавање политичких прилика у време непосрсдно пре Косовске битке и

у време Деспотовине, као и феудалних односа у области Врања, у историјско-географском сми-

слу, корисно ће послужити: карта уз рад М. Рајичића, Основно језгро државе Дејановића, Исто-

риски часопис 4 (1952-1953) 227-243; карте у Историји српског народа II, на стр. 29, 93 и 211

према нацрту М. Благојевића и на стр. 59 према нацрту С. Ћирковића, Београд 1982; Школски

и историјски атлас, ред. М. Благојевића, Београд 1997, 54.
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забележено да је још севастократор Влатко овладао жупама Врања, Иного-

ште и Прешево26. Да ли смемо претпоставити да су, услед промене државних

граница, неки феудалци мењали своје боравиште и добијали нове баштинске

поседе у накнаду за изгубљену земљу? Багаши који су спомињани као вла-

стела у Врању не јављају се после 1385. а дете или младић Угљеша могао је

да стаса у зрелог човека и да чека одговарајуђу прилику за добијање нових

поседа. Због свега наведеног чини се да сведочење Константина Филозофа о

томе да је ћесар Угљеша у погодном моменту променио господара иде у при-

лог мишљењу да није погрешно сина севастократоровог Угљешу и ћесара

Угљешу идентификовати као исту личност.

ТЕКСТ ПОВЕЉЕ

| Поннгже оувш всЕУСт(ћ)нскниши1а и од^оуллн-кишига и всЕистин-ки^шдга]

2по-кллоудоостк б(о)ж(к)ствндд, цо(к)кви скстдвлгае и по-коукодшде Зи по достоа-

ник> ддои дд№ и одздд№, ежЕ испоквд сицевд лмвовк ко[лл$] 4вк^'лложно ес(тк)

и^глд(голд)ти Х(оист)е вл<д>д<и>ко к>же кзси ддоовдлк подвослдвниллк [одбо]5ллк

своиллк, т-клл'жЕ и га вк Х(оист)д Б(ог)д влдгов-кони ки-сдок 0\(гл№шд, илл[еи]

6желдни№ и оусокдинз и л10бовк кк по-ку(и)стк1№ бл<д>д<м>у<и>це ндшеи

Б(о)голлдтеои иж[е] 7вк <СвЕт-ки> Гоо-к Лвонд, цдоски№ шбители, доллоу

по(-к)у(и)сткне вл<д>д<к1>у<и>це ндше Б(огоооди)це 8[ве]ликмнз лдвои Хилдндд-

од, ддх>> и поиложи^к елико ви лли ллошно, [ск] 9вскллк ткшдни№ллк и

оусокдинзллк по^Ју^ијст-к хиллнА49СКС>и- АдХћ [Б01 '°и П01»в0 цо(|»)КВОУ

С(ве)т(д)го Николоу оу Водник* тдко и селоллк Еоднеллк с[к вск]11 лли подвиндлли

селд того, ск вселли ллЕпдлли и воденицдлли, и с' нив[длли] ,2и с ливдддлли, и ин-кллк

ск всклл(к). И цо(к)квоу 8 ЛоууднЕХ^ С(ве)т(д)го Николоу с[к вск]13 лли подвинд-

лли и ллЕггалли селд того. И село Токновцк, ск всклли ,4синоои И ЛЛЕГВЛЛИ и подвинд-

лли селд того. И тдко и синс поиложих[ћ и]13 дд со\( словод'нд тди селд

ЦО(к)к(о)вНД \Х7Т ВСк^К ОДБОТК Г<0>СПО<ДК>СТВД ЛЛИ МД[ЛИХ] 16И ВЕЛИКК1Х, И \УД

вскх дднккк ллдлих и великк^к, и поиплдтк, и шт г[оддо]17^идднига, и шд по-

во^д, и год поносд, и шд иноллистод. И дд не шблдд<д> нилл[и] 18ни единд влдстк

г<о>сподствд лли, поосто оек'ши шд вскх ОДБОТК и дднккк 19ллдлихк и великихк,

Н ЛЈУД ВСкхК ^ДПОВЕСТИ Г<0>СПОДСТВД ЛЛИ. ТККЛЛО ЦЈО ИЛЛК [^дЈ^ПОВ-кдД ЛЛДНДСТИОК,

тои дд слоушдк>. Нк (!) и шбиундд хфисоволкллк Дд пои[пише]21ллк, и ск ллолбом И

^ДП^-кцЈЕШЕЛЛК, еГО ЖЕ И^ВОЛИТК Б(ОГ) ПО ЛЛН-к Г(0)СП0ДСТ[В0ВД]22ТИ ^ЕЛЛЛНгК)

штукствд лли, или с(и)нк или вноукк, ИЛИ КТО ШД ООДД НДШЕГО БЛИ23ЖНИ, ИЛИ

ддл'ни, дцје док^нетк од^ооити си№, дд од^ооитк Г(оспод)к Б(ог)к всд до[вод

ег\»] 24ндуиндни1д и ^д-к и вк бо\(д<о\(>цјеллк в-кц-к, и дд ллоу № по(-к)у(и)стлл

лл(д)ти Б(о)жТд мутллкст[ницд] 25вк д(к)нк столш'ндго испитднТд, И ДД НЕ иллдтк

оуУЕСти№ ск ВЕЛИКК1ЛЛИ ндшилли [св-к]26тил'никк1, и хтито9и М\ГООТОУЦЕЛЛК

26 Историја српског народа I, Београд 1981, 584-585 (Р. Михси^чиК); Д. Спасић - А. Пала-

вестра - Д. Мрђеновић, Родословне таблице и гробови српских династија и властеле, Београд

1991, 71-74.
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С^л\Ешнолл(ћ) и дфхТефЕшм^ћ) Сдвок>, нд ни[}(1» в«] 27ндше оуповдшЕ, нк дд ил\дтк

ЖДО-кБИ Сћ в'с-кл\И, ИЖЕ ОД^ООИШЕ Б(о)ж(ћ)сТВНД И ДП(о)с(то)л[сКд] 28И №'ТУћСКД

по-кддниа. Пл\(и)нћ. [В' л^то шт созданид мира Г8.Ц.ЛА. Т^лУа, 10 ден. ВО

ХР(И)СТА Б(0)ГА БЛ(А)ГОВЂРНБ1 КЕСАРЂ ОУГЛЕША ГОСПОДАРЂ

СЕРБЛЕМЂ И ПОДВНАК) И ВСЂХБ ЗАПАДНИХБ СТРАНБ]

Вивап 1. ЗтШк

1А СНАКТЕ 01Ј СЕЗАК 11аиЕ5А

Раг ипе сћаПе рог(ап(, Ш5сп(е и1(епеигетеп(, 1а аа!е с1и 10 јиШе( 1423, 1е

секаг 1Ј{>1је§а а оГГеП аи топаб(еге ае СћИапааг Ге§Нбе баии-г-Псокб а Угапја,

Ге§Пбе 8ат(-М1со1а5 аи уШаде ае Г_ибат е( 1е уШа§е <1е Тгпоуас. 1ЛНб(опо§гар-

ћЈе бегђе еб( аијоигсГћш епсоге аттее раг ип аећа( сопсегпап! ГаШћепНсИе аи

соп(епи (1е се( ас(е, Гассер(аћШ(е ае 1а с1а(е арробее и1(епеигетеп( е( 1а робб№1-

Н(е сПЈепНПег 1е севаг 1Ј§1јеба тепНоппе сЈапб се( ас(е ауес 1Ј§1јеба П1б с-и беђа-

б(осга(ог У1а(ко аоп( 1еб Пјшгеб аррага1ббеп( биг 1еб Ггебциеб ае 1а сотробШоп

с-еб ГопЈа(еигб огпап( Ге§Пбе 5а1п(-№со1а5 аи уШа§е ае Рбаба. Ођбегуап( 1е (ех(е

де се( ас(е е( 1е сотрагап( ауес 1еб Јоппееб Гоигтеб раг 1а ђш^гарћје аи <1ебро(е

8(еГап Еагагеујс Гаи(еиг еп еб( агпуе а 1а сопс1ибтп цие: 1. Гас(е п'еб( раб ип

оп<Нпа1, таЈб П б'а§ј( пеаптотб Уга1бетћ1ађ1етеп( а"ипе апаеппе сорје поп

аитепНПее ои сГип сопсер( поп сопПгте е( поп с!'ип Гаих; 2. 1а аа(е а бигетеп(

е(е ајои(ее раг 1е тоте ае СћПапдаг №кап<1аг, уга1бетђ1ађ1етеп( еп(ге 1835 е(

1849, ероцие ои еб( епгејпбггее боп ас(ш(е сГагсћтб^е е( с1е сор1б(е а Кагуеб е(

аи топаб(еге с1е СћПапс1аг; 5е1оп 1е5 ра1ео§гарћеб ГеспШге е( Гог(ћо§гарће рег-

те((еп( с1е сопб1с1егег сотте соггес(е 1а о"а(е и1(епеигетеп( Ш5сп(е; 3. 1еб пои-

уеНеб гесћегсћеб еГГесшееб биг 1а аесогаНоп ре1п(е с-е Рбаса оп( геуе1е Гехјб(еп-

се а"е <1еих соисћеб а"е Ггеб^иеб а"оп( 1а ргепнеге а е(е ехеси(ее еп(ге 1358 е(

1360, е( 1а бесопае еп(ге 1365 е( 1371. Аи уие де Горттп ебНтап( цие 1еб т-

бспрНопб ассотра§пап( 1еб П§игеб де 1а сотробШоп аеб Гопда(еигб оп(, е11еб

аибб1, е(е арробееб и1(епеигетеп( (еп тете (етрб цие ГехесиНоп ае 1а бесопде

соисће а"е Ггебциеб) е( аеб доппееб Гоигшеб раг 1а ђ10§гарћ1е аи дебро(е 5(еГап

ГагагеУ1С Н рага!( допс роббЉ1е сПаепНПег, а гајзоп, 1а Пдиге ди П1б ди беђа-

б(осга(ог 1Ј§1јеба ауес 1а себаг 1Ј§1је5а.
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СИМА ЋИРКОВИЋ

ПОСТВИЗАНТИЈСКИ ДЕСПОТИ

Настављајући рад Б. Ферјанчића о деспотима у Византији и јужнословенским

земљама, испитује се појава деспота у периоду после пада Византије све до XVIII

века. Српски деспоти су убрзо после 1402. укључени у хијерархијски систем Угар-

ске. Поред угарских краљева деспоте су именовали и римско-немачки цареви, а у

један мах и римски папа. Од срсдине XVI века владари не постављају деспоте, али

се јављају самозвани наследници ранијих деспота. Удаљавањем од Византије де-

спотска титула мења карактер, приписује јој се наследност и уместо везе са влада-

јућим царем истиче се веза са претходним деспотима. Пустоловима ХУ1-ХУП века

су пред очима били деспоти као владаоци, а не деспоти као дворски достојанстве-

ници и царски рођаци.

I

Титула деспота створена је у Византијском царству у особеном контек-

сту комнинске епохе и одржала се у хијерархијском систему докле год је

Царство постојало. Прилично рано је чак изашла из строго ромејских оквира

и била је употребљавана у једнакој функцији и у другим хришћанским цар-

ствима на Балкану, насталим било као изданци или продужеци, било као су-

парници Царства у Цариграду. Достојанство деспота прихваћено је и усађе-

но у хијерархијске системе Другог бугарског царства, затим Душановог цар-

ства и држава наследница, како је то сјајно приказао Божидар Ферјанчић у

својој докторској дисертацији.1 Он је у својим истраживањима показао коли-

ко је деспотска титула у склопу тзв. царских достојанстава била блиска титу-

лама севастократора и кесара,2 а колико је, ипак, протоком времена и проме-

ном општих услова, добијала већи значај, пре свега због тога што су је носи-

ли владаоци самосталних држава, који су само симболички, баш захваљујући

тој титули и везама са цариградском династијом, себе и своју земљу сматра-

ли идеалним делом Царства, чак и кад су били од њега просторно одвојени.

1 Б. Ферјанчић, Деспоти у Византији и јужнословенским земљама, Београд 1960. Поред

Цариграда, истраживањем су били обухваћени и Епир, Мореја и Солун.

2 Б. Ферјанчић, Севастократори у Византији, ЗРВИ 1 1 (1968) 141-192; исти, Севастокра-

тори и кесари у Српском царству, Зборник ФФ у Београду 11,1 (1970) 255-269; исти, Повеље

севастократора и кесара, ЗРВИ 23 (1984) 115-118.
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Кад су под ударом османлијских освајача пали Византијско царство и

хришћанске балканске државе, оставили су као наслеђе не само богату, веко-

вима стварану културу, већ и низ установа и звања прихваћених и очуваних

у оквиру хришћанских цркава или међу световном господом и потомцима

аристократије, обузетим идејом о обнови Царства. У склопу тога сложеног

наслеђа, које је чинило „Византију после Византије", да се послужимо попу-

ларном формулацијом Николе Јорге, деспотска титула је имала значајно ме-

сто; укључивала је у себе не само оно с чим је створена у Цариграду доба

Комнина, већ и оно што се уз њу везало и наталожило током два и по столећа

дуге примене у политичком и друштвеном животу.

Увод у дугу историју поствизантијских деспота дао је Б. Ферјанчић у

већ споменутој дисертацији, у поглављу о деспотима у Србији, показујући

како су још пре пада Цариграда српски владари, прво Стефан Лазаревић, а

затим Ђурађ Бранковић, са својим достојанством деспота (гјезрошз ге§ш Каз-

с1е), увршћени у угарску хијерархију и то на највише место, одмах после кра-

ља. После њих је само Ђурђев најмлађи син, Лазар, 1446. интронизован и

венчан од стране изасланика византијског цара, сви каснији српски деспоти

су поствизантијски. Њихово именовање, титуле, симболе Ферјанчић је при-

казао све до Павла Бакића, с којим се, по традиционалном гледању, угасило

деспотско достојанство код Срба.

Ономе што је он изнео нема се што битно додати, јер није заобишао за-

плетена и тешка питања као што је оно о деспотским титулама које се прида-

ју слепом Стефану и Гргуру, које отац није одредио за наследнике; затим оно

о деспотству Стефана Томашевића; па о пореклу титуле Вука Гргуревића.3

Запазио је и осветлио удвајање српске деспотске титуле, прво у породици

Бранковића, када су кратко време и Ђорђе и Јован били деспоти, затим у

Краљевини, када су се, после мохачке катастрофе, појавили супарници у

борби за круну, па је сваки имао свога деспота. Оно прво двоструко деспот-

ство повезано је било са реформом краља Владислава II из 1493, који „не да-

је и неће да даје ниједну службу појединцу већ само по двојици".4 Трајало је

веома кратко јер се Ђорђе замонашио, па је Јован остао једини деспот. Када

је почео раскол међу противкраљевима, Фердинандом Хабзбургом и Јованом

Запољом, тадашњи деспот Стефан Бериславић се колебао и, најзад, пришао

Фердинанду. Запоља је на то за деспота именовао Радича Божића, који није

надживео државу краља Јануша (умро је 1538), тако да и та двострука линија

српских деспота није дуго трајала. Са нестанком краљева Угарске нестало је

и личности овлашћених да именују српске деспоте.

3 На хронолошке и друге проблеме у вези са преласком Вука Гргуревића на територију

Угарске указао сам касније: С. Ћирковић, О деспоту Вуку Гргуревићу, Зборник МС за ликовне

уметности 6 (1970) 1-10. У сваком случају био је већ мртав Михајло Силађи, којем је краљ Ма-

тија обећао титулу деспота ако освоји Смедерево. Уп. Историја српског народа II, 376 нап. 1 1

(С. Ћирковић).

4 Р. $Шс, Кикоуе1 зротешка о ћегсееи 1уаш§и Котпи ј о ћогђата Нгуа1а 8 Тигата

(1473-1496), 51аппе ЈА21Ј 38 (1937) 1.
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II

Српска грана деспота била је, међутим, само део византијске баштине,

остала су наслеђа царева из Цариграда, затим морејских деспота, прихватана

од оних власти које су претендовале на универзалност и на оставштину ви-

зантијских владара. Божидар Ферјанчић је показао на примеру Андрије Па-

леолога да је и папа сматрао да може располагати деспотском титулом и до-

делио ју је сину последњег морејског деспота. Овај се издавао за цара и своја

права је пренео на француског краља и краљеве Кастиље и Арагона.5

Није јасна политика римско-немачких царева у односу на деспотску ти-

тулу. Цар Фридрих III Хабзбург је примио под своју заштиту српску деспо-

тицу Ангелину и њене синове, али се није упуштао у додељивање деспотске

титуле. Њени синови су постали деспоти тек у Угарској, Ђорђе је постављен

од стране краља Матије Корвина 1486, Јован, по свој прилици, тек 1493. када

је Владислав II подвостручио све службе и звања.

Међу деспотима из царског круга сигуран је на самом почетку XVI века

деспот Фердинанд, којега цар Максимилијан назива својим верним деспотом:

ћаћеп ипбегп Нећеп §е1геиеп Регдшапдит шзро! ги ипзегет ргеГесН ги Оогх

аиГ§епоттеп.6 Дата му је годишња плата од 200 дуката; у царевој околини де-

спот Фердинанд је био 1501. у Линцу, Нирнбергу, Аугсбургу, а издавачи цити-

раних докумената мисле да је био унук деспота Ћурђа.7 Можда је овај деспот

Фердинанд имао сина Фердинанда који се такође називао деспотом. Биђе да је

о њему реч у одломку једног документа који је А. Ивић користио. Наиме, у

уговору надвојводе Фердинанда и Крсте Франкопана из 1526. одредбе се изри-

чито протежу и на његовог младог рођака: бешев јип§еп уеКегп дез Оубро1еп,

ЕгаГ Регдтапдб бип . . . ипд бо ег упд §едасћ1ег бет уеПег дег д1ббро1.8

На следеће наименовање деспота од стране Хабзбурговаца наилазимо

1531. већ после Мохачке битке кад је Фердинанд био краљ Угарске. У писму

обавештајца Буцињолића (Буцињоле) од 20. новембра 1531. преноси се шта

су Турци из Београда посредством ухода сазнали о томе шта ради краљ у Бе-

чу. Пре вести о поправци бечких зидина, проширењу јарака, увођењу воде из

Дунава, стављено је именовање неког Србина деспота: Аид11ипкше еб! Ве1-

§гад1 ађ ео ци\ УЈеппат ехр1огаШт 1Уега1 Мајеб1а1ет уеб1гат (писмо је упуће-

но Фердинанду I) сгеаббе циепдат Зетапит Оеброшт бете.9 Није вероват-

5 О Андрији Палеологу поред Ферјанчић, Деспоти, 121-122, 183, в. А. РхррШ, Раћкв, ђа-

ДОеНез е( ЈтреПЈпепсез. АШоиг 4е сеПатез §епеа1ој>1е5 ђухапЈтеб ае5 ХУ1е-ХУШс 81ес1е8, Е1и-

аеб ђугалПпсб е! ро51-оугап(те$ 1, Висагез! 1979, 269-305 (= А. Р1ррШ, Ноттез е1 Меез с!и

биЈ-Еаб! еигорееп а Г аиђе Ле Г а§е тодегпе, Висаге5(-Рап5 1980, 257).

«1. ТкаИосху - А. НоаЧпка, А Ногуа! уеећегуек ок1еуе11ага 1, 1490-1527, Виаареб! 1909, 11.

7 У генеалогијама Бранковића се такво име појавл>ује међу потомцима по женској лини-

ји. Наиме, кћерка деспота Јована Марија била је удата за Фердинанда Франкопана. Он је, из-

гледа, умро 1527. а Марија 1540, па би могли тачно хронолошки одговарати. Био би, дакле, у

женској линији не унук, него праунук деспота Ђурђа (пно!., 12).

8 А. Ивић, Историја Срба у Војводини, Нови Сад 1929, 43, 354.

9 Цитирано у: И. Руварац, Прилошци д) Трилогија. 1. Сиромах Дмитар из Купиника,

Зборник Илариона Руварца I, Београд 1934, 308.
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но да би реч била о Стефану Бериславићу, који се на положају деспота зате-

као у време Мохачке битке. Он је од 1522. по наслеђу тогЈеггшб ЈезроШб, али

се нашао у кругу Запољиних присталица и о његовом преласку на страну

Фердинанда се преговарало и утаначило до јесени 1527. Није било никакве

потребе да њега краљ именује за деспота у лето или јесен 1531. године. По-

сле 1529. он је у немилости Фердинандовој, био је формално оптужен и за-

творен. Павле Бакић тада свакако није именован јер се спомиње са другом

титулом. У сваком случају, било кога да је Фердинанд I поставио, далеко је

вероватније да је то учинио у својству угарског краља, а не у име цара.

Царским деспотима нас враћа случај Божидара Вуковића, познатог

штампара и трговца, војводе и обавештајца Карла V. Та личност је привлачи-

ла пажњу у нашој литератури, посвећен јој је био један садржајан симпозиј у

Подгорици (Титограду) 1983. године.10 Па ипак, тајна страна његове делат-

ности остала је непозната и истраживачима окупљеним на томе скупу. Неза-

пажени су остали документи архива у Симанкасу, из којих се могло видети

да је трговачка делатност била делом и плашт којим су прекривани обаве-

штајни послови. Божидар је правио планове о дизању устанка против Турака

и цару Карлу V се препоручивао за српског деспота. Образлагао је то тиме да

би у предстојећем устанку против турске власти имао већи ауторитет код

становника које је требало дићи: ОиаШо аНа псћ1еб1а 17ес1 а 5иа Маеб1а ш' Гаг-

1гп Оезро^о д\ бегуја, ги бо1ит рег пгаг 1е собе с-ебј§па1е а ћоп егТеКо е1 ааг ћопо

ашто а шт ае1 раебе, сће а"аро1 ехециШ 1 Јебе^пј, биа Маеб1а тл ро1га птипе-

гаг бесћопс-о Н рагега рег биа ћоп1а е1 ргиаепНа. 1о сН соттио бесопао П биссеб-

бо с1е11е собе геГепгб Н пе§оШ те1 соп Н бјјтог Атћабс1а1ог, ђазапао Н тап е1

р1есП сН циеНа.11

Молба му није била услишена, остао је царски племић и носио титулу и

грб палатинског грофа, на књигама је себе титулисао војводом. После тога је

још кратко поживео, до 1539. Док се сам Божидар на књигама титулисао као

војвода, његов син Винћенцо није показивао такву уздржаност. Он се хвали-

сао тиме да му је отац био владар Срба и да је од патријарха и сабора добио

искључиво право да штампа књиге. Ишао је и даље од тога — потписивао се

сћ ЈеброП, а у једном периоду се и представљао као деспот.12 Њега ћемо још

срести у вези са једном другом „династијом" деспота. У Влашкој се у другој

половини XVI века јавља и „унук Божидаров" Димитрије, али објашњено је

10 Штампарска и књижевна дјелатност Божидара Вуковића Подгоричанина, Радови са на-

учног скупа Титоград 29. и 30. септембра 1983, Титоград 1986.

11 Писано у Венецији 18. децембра 1537, уп. А. фогапезси, ОосшпеШе ргт(оаге 1а 1510па

Коташшг си1е$е Ип агсћлуек с!ш 51тапса$, Висиге;(1 1940, 20, № 1 1 . Први је Н. Јорга упозорио

на овог њему непознатог деспота (није знао ко је Огопшо ЈеПа Уесћја). К.е1а(шпз ћјврапо-гои-

тајпез аи XVI 8., КНбЕЕ 17 (1940) 230-6.

12 Уп. документе које је објавио М. МпозечИ, Моуј 1туоп Кошгјкој;, Уа(1кап$ко§ 1 М1с1абко§

агћјуа о <Јје1ато5П Уикоујса, $(атрага 1 кпЈ^ага ХЛ'! ууека, 8(ишје \г кгмЧ2еупе ј ки1(игпе рго51о8(1, И-

(оегас! 1987, и у зборнику радова о Божидару нав. у нап. 10. М. Пешикан, Лексикон српскословен-

ског штампарства, Пет векова српског штампарства 1494-1994, Београд 1994, 83, претпосгавио је

да име Сшуапш, Јован — Сшуапш ш' Ое$ро(1, које је додавао испред свога имена Вићенцо, нма везе

са деспотским насловом, упућујући на имена Јована Угљеше и Јована Оливера.
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да се то односи на Божидара Љубавића, чији „мадри" — слова се изричито

спомињу у неким влашким ћирилским књигама.

III

Приликом промене амбијента, преласком из Византије, у којој је пони-

кла, у Угарску, где је била непозната, титула деспота је унеколико промени-

ла и карактер. Упадљива је промена у односу на династију и наследност. Док

је у византијском периоду додељивање титуле деспота било повезано са

сродством и брачним везама са породицом владајућег цара, код српских де-

спота у Угарској није се обраћала пажња на везе с краљем, већ су пресудне

биле везе са претходним деспотима. То се опажа по избору личности, али не

само по томе: деспот Вук је био син слепог Гргура (којега савременици нази-

вају деспотом), деспот Ђорђе син слепог деспота Стефана, деспот Јован је

његов брат. А још јасније се то види код постављења првог Бериславића,

Иваниша, који је постао деспот пошто се оженио удовицом свога претходни-

ка, и то упркос тешкоћама и њеном противљењу.13

После Стефана Бериславића настаје доба деспота из различитих кућа,

мада се у историјској традицији деспотство и даље везује за Бранковиће, па

каснији претенденти доказују своје порекло баш од династије Бранковића.

О наследности деспотског достојанства настојали су да сведоче и по-

томци оних деспота који су титулу добили из Цариграда. Нашавши се у Ита-

лији, у средини у којој титула деспота није била позната као део хијерархиј-

ског система, осећали су потребу да објашњавају њено место и значење пр-

венствено ради тога да би нагласили славу своје породице и свој углед. Једно

такво за породичне потребе сачињено обавештење познато је одавно у лите-

ратури. Потиче из пера Константина Мусакија, а ослања се, по његовом соп-

ственом признању, на старијег грчког аутора. Томе треба захвалити за добру

обавештеност, коју је већ Б. Ферјанчић истакао.14

„Још желим да знате титуле цариградског царства. Велим да их јс ^ило

пет главних: прво цар; друга титула која се давала била је деспот, штс је код

Грка значило колико код Латина краљ. Обичај је био да се та титула даје од

стране цара браћи и зетовима, рођацима и синовима и понеком другом вели-

ком господину који му је изгледао достојан такве титуле и давао се за њега и

наследнике и потомке, као што је наша (бс. титула), а другим некима дожи-

вотно." Затим следи објашњење треће титуле севастократора, док је четврта

изобличена: Ма§ас1бба1е. Вероватније од те§аб ка1баг него од те§аб <1отеб11-

коб — како је сугерисао К. Хопф у своме издању.15 Пета је титула паниперсе-

васт. Затим се враћа на све скупно па и на деспотску:

13 Уп. Историја српског народа II, Београд 1982, 461 (С. Ћирковић).

14 Б. Ферјанчић, Деспоти, 10, нап. 6.

15 Апсо уојШо, сће $аррја1е 1ј пгиП <је1 1птрего И СопбПиптороН; шсо сће Гого стцие П рпп-

сЈраН; ш рпто Г 1трегас1оге; Л зесопао Шо1о сће 5е аопауа, ега Оезро1о, сће цие5(о уио1 сНге ар-

рге550 Сгесј 1ап!о сот'а сЛге аргебво 1аПт Ке. II циа1е Шо1о 5е 5о1еуа ааге рег Птрегааоге аШ гга-

1еШ е( аШ {>епеп, аШ со§паи, аШ П{Ш е( аа а1сип а1гго ј?хап бјјтоге, сће Н рагеуа ае^по ае 1а1е Шо-
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„Иако су ово после деспота дворске службе, највише као што сам рекао,

када се обраћало некоме од гореречених пет, давала им се титула светог ве-

личанства и сваки од њих је на чадору имао двоглавог орла са различитим

одорама (Нђгее) и бојама, као што се јасно зна у папској библиотеци (у књи-

зи) састављеној од стране једног Грка по имсну Гемиста."16

Ако се остави по страни проблем титуле која долази после севастокра-

тора, настао очигледно због рђаве традиције рукописа ранијег преписивача

или грешке овога, видљива је интервенција на месту наследних деспота међу

које је убрајан случај баш њихове породице. То је, нема сумње, тенденцио-

зан додатак; у извору који је користио по свој прилици је стојало оно што је

пренето речима: т уЦа.

Мусаки даје и преглед деспота које је он памтио: ту су српски, па епир-

ски Токо, па деспоти Палеолози, један Кантакузин, и допушта да их је још

било којих се не сећа.

Из приближно истог времена потичу и информације које је давао Кон-

стантин Ласкарис, чији је спис наведен у једној каснијој књизи: Газсапб Соп-

$1ап1ти$, Бе потте, ас аЧцтШе пезроШе аЛ СагсИпа1ет Ага^отае ер\$1о1а.

Посланица је вероватно настала после 1453. у италијанском периоду Ласка-

риса, у Милану, Напуљу или Месини. Али, како су списи Константина Ла-

скариса углавном неиздати, овај помен би заслуживао пажњу истраживача

хуманистичке литературе.

Тај аутор и наслов наводе се у попису литературе код једног другог пи-

сца из круга потомака епирских деспота из породице Токо Андреје Ђитија

(Апс1геа — Ошберре СИИо) у књизи: /,о зсеиго &е1 Аезрош, о \его Ае1 Шо1о, е

аЧ%тШ ЛезроШГе. Огзсогзо Шопсо, роННсо е %1игШсо, штампаној у Напуљу

1697. На њу је упозорио давно још Л. Талоци идући трагом једног помена

код Ј. X. Енгела.17 Да је аутор био повезан са традицијама породице Токо за-

кључујем по наслову једног другог његовог дела, које сам цитира: Шопа Се-

пеа1о&са Ае11а Оезрош1е, е Кеа1 Рат1фа Лх Тоссо. У огромном списку кори-

шћених дела, који по Талоцију има 270 ставки, 50 их је Талоци репродуковао

у своме чланку, огромну већину чине генеалогије владара појединих земаља,

познатих породица, династија.

Нису само Мусаки инсистирали на наследности деспотског достојан-

ства. Отменост и висина његова наводила је и женске потомке Бранковића да

наглашавају деспотско порекло. Готово за сваку се тврди да је Деспина, тако

да је у неким случајевима тешко разликовати титулу од личног имена. Ви-

зантијско разликовање деспине и василисе потпуно се изобичајило.

1о, е 5е сопседеуа рег ве е1 ћегесП е зоссездоп, сот П поа(го, е( а<1 а1сип а1(п ш \'А&. СИ. Нор/, Сћго-

тциез (*гесо-готапе8 тедиез ои реи соплиеб, ВегНп 1873, 294.

16 ... ћепсће ^иезН доро ш' Ое$ро(о $опо оГПсп ЈеИа сог1е 1 та§§Јоп, соггГћо ЈеИо, е циапдо

5е раг1ауа ао! а1сит боргадеиј сЈпцие, зе 1с допауа (Но1о де басга Мае$(а, е сЈазсипо де 1ого роЛауа

пеШ рау^ПопЈ зиој ГациНа соп дие 1ез(е соп уапе е дјуегве Нћгее е со1оп, соте сШагатете е по-

1о пепа Ибгапа 4е1 Рара сотроНа рег ипо Сгесо потте СетШо.

17 I. ТНаИбсгу, А де$гро(а — те1(6$а§ ћшНовгаЛајаћог (Прилог библиографији о деспот-

ском достојанству), Ма^уаг кбпуУ82ет1е 9 (1901) 20-23.
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IV

Око средине XVI столећа престало је владарско именовање деспота. То-

ме је допринео слом оба дела угарског краљевства, Запољиног, које постаје

предмет борби између наследника и великаша, и освајања Будима и стварања

вилајета и санџака на територији Угарске. Хабзбурзи се тада удаљују, поста-

ју титуларни краљеви Угарске. Протекло је скоро столеће од пада Царигра-

да, Византијско царство је постало прошлост, предмет ученог занимања, по-

ље истраживања, објављују се и коментаришу византијски текстови.

Деспотска титула ипак не пада у заборав. Захваљујући томе што се на-

метнула идеја о наследности, отворило се широко поље пред стварним или

лажним наследницима породица из којих су некада потицали деспоти. Како

догађаји показују, деспотска титула је сачувала актуелност све до XVIII века,

али је процес политизације довео до диференцирања: деспоти као дворски до-

стојанственици и царски рођаци потиснути су на маргине, за њих се интересу-

ју антиквари из хуманистичких кругова, преко Диканжа и других они постају

предмет интересовања византологије, док деспоти као владари почињу да

играју улогу у политици и остају на позорници више од сто година.

У другој половини XVI века почињу се јављати самозвани деспоти, но-

сиоци ове титуле по основи наслеђа, без било какве везе са царевима или

краљевима који су у првој половини тога века постављали деспоте. Најзнат-

нији међу њима, иако можда не први по редоследу, био је Јаков Хераклид Ба-

силик, који је успео да се попне на престо Молдавије и да влада земљом не-

пуне две године. У његовом успону деспотска титула и деспотске традиције

имале су тако велику улогу да је он од стране савременика називан Деспот,

као да му је то лично име, а и у румунској историографији је познат као Дес-

пот-Војвода фебро1 Уос1а). Савременици су га неретко спомињали као де-

спота Србије — безроШб КазсЈе.

О тој личности је настала читава мала библиотека о којој се овде не мо-

же опширно реферисати;18 могу се истаћи само оне појединости које су у ве-

зи са титулом и њеном ранијом историјом. Код нас је појаву овог пустолова

забележио Јован Рајић, пратећи и ослањајући се на текст другог једног де-

спота, Ђорђа Бранковића, а затим је сасвим занемарена. Јован Радонић је за-

пазио значај „Јакова Ираклијског" за генеалогију грофа Ђорђа Бранковића,

ја сам упозорио на његове српске везе и улогу српских традиција бавећи се

српским везама с протестантизмом.19

18 Поред општих прегледа румунске историје: N. 1ог%а, АуепШпегз опешаих еп Ргапсе аи

ХУ1-е 5Јес1е, АсаЈепие Коиташе Ви11е(ш Је 1а бесПоп ћЈз(опцие 17 (1930) 1-22; N. Јог^а, Ип

„НегасНде" а МоМреШег е( ип соигНбап уа1ацие Је Нспп III, на истом месту стр. 23-48; С. Мап-

пезси, Јасциеб ВабШсоб „1е Јебро^е", рппсе Је МоМачче (1561-1563), еспуаш тПНаЈге, Мб1ап§е5

а" Шбкже Сепега1с 2 (1938) 319-380. Лет, А ргороб о" ипе ђш§гар1ие Је Јасциеб ВабШсоб Г

НегасНЈе, гесетет аесоиуеПе, ШЈаст, 381-422. N. 1ог%а, Коиуеаих та(епаих роиг бетг а Г Н1-

б(01ге Лс Јасциеб ВазШсоб, Висагсз! 1900. А. АгтогивХег, Јасођиб НсгасНЈеб Ое$ро!а ипс! Јег

КотапЈ1а1б- ипд Е|пћс115§е<1апке дег Китапеп, Кеуие гоиташе (Г Нјб101ге 10 (1971) 257-265.

Остало ми је неприступачно: Е. 1е%гапа", Оеих ујеб Је Јасциез ВазПкоб, Рапб 1889.

19 Ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, Београд 1911; С. Ћирковић, Срби и

рани протестантизам, Зборник Матице српске за историју 36 (1987) 7-25 (= Работници, војни-

ци, духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1977, 470-488).
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Иако је пустио у оптицај неколико верзија о своме пореклу, овај пусто-

лов, колико се до сада зна, није имао везе са неком од династија средњега ве-

ка, а потицао је са Самоса или Сицилије. Првобитно име му је било Јакоб

Маркети, на књижици штампаној 1555. употребио је то име и титулу

„господар Самоса", у повељама којим га је те године потврђивао Карло V не

спомиње се Србија. Деспотске претензије су се појавиле између 1555. и 1558.

а заснивао их је на наслеђу деспота Самоса и Пароса, и на даљем пореклу од

предака који су били владари Србије. По сопственим изјавама њему је цар

Карло V 1555. потврдио права на Самос и Парос, произвео га у витеза и име-

новао за палатинског кнеза. О деспотској титули том приликом нема речи.

Деспотске претензије је јавно испољио 1558. кад је у Брашову штампао

генеалогију Хераклида, славне породице из које је тобоже потицао.20 Њихов

родослов, који почиње од крсташких ратова, састављен је из фиктивних и ре-

алних елемената. Лоза Хераклида је фантастична по свој прилици доЛазара,

који је постао деспот и прославио се у рату с Турцима. Он је имао сина Сте-

фана, овај сина Ђурђа, овај опет Георгија и Стефана за које се каже — „ове је

Турчин лишио очију". Очигледно је у овом делу генеалогије под Хераклиди-

ма подразумевао српске Бранковиће. Овде је Георгије заменио Гргура (Оеог-

§ш5/Оге§огш5), од кога би потицао сам Деспот-Војвода. Док је ова грана без

сумње измишљена (Петра не познају извори, Вук Гргуревић није имао по-

томства), грана која води од Стефана је у основи тачна са карактеристичним

проверљивим подацима. И по генерацијама и по именима слаже се са оним

што дају модерне реконструкције. Види се јасно веза са Јеленом, женом вој-

воде Петра Рареша (коју називају Деспина или деспотица), преко ње са Рок-

сандом, женом војводе Александра Лапушњануа и са „царем Московљана".

Сродство са Роксандом је било веома важно, јер му је отворило пут на мол-

давски двор и престо.

Од Јована потиче Јелена (ћаес допнпа Гик МоШауЈае), која је заиста била

жена војводе Петра Рареша. Она је родила Илију, Стефана, Роксанду. По на-

воду Јакова, Илијашко је постављен за војводу, али је — од Турчина заведен

— постао муслиман, Стефан га је наследио, постао војвода, али су га убили

бољари (а ргоршз ћагошћиз т1егПспиг). Наследила га је сестра Роксанда са

мужем, али је уз пољску помоћ власт узео Александар, ослепио мужа владар-

ке и њу узео за жену. Она је родила Богдана и Петра. Генеалогија садржи и

један не случајан нетачан податак. Као сестра Јована Бранковића предста-

вљена је мајка Ивана „цара Московљана ове 1558. године", која је у ствари

била свастика деспота Јована Бранковића, иначе из породице Јакшића.

Тачност овог дела генеалогије потомака Стефана Бранковића може се обја-

снити само коришћењем српског родослова у једној од каснијих верзија које

су обухватале и Глинске и везу са руском династијом. Како Јаков Хераклид

није потицао из српске средине, морао је имати помоћника и он се даје пре-

20 Генеалогију је репродуковао Е. Веш, Мс1апсп!оп ипЈ Јакођиб НегакШез Оезро1а (Оје

КеГогта1Јоп т дег МоШаи), Купоб 4, 2 (1939-40) 97-128 (= Шјиепоеп> ипо" Вугапг. 2иг Ве§ее-

пшмј ипЈ Аизешапо!ег$е12ип{> Јег КеГогтаиоп ипс! Јег бзШсћоПћоЛохеп Клгсће, Магоигј; 1949).
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познати у побратиму Димитрију, којега је укључио у своју генеалогију и од-

ликовао грбом Хераклида, доделивши га по царском овлашћењу „због њего-

ве славне врлине". Тај Димитрије, несумњиво Србин, поседовао је књиге и

литерарну културу, тако да се рачунало у протестантским круговима да би

био користан у раду на штампању српских књига. Иначе тај загонетни Оете-

1пиз, \\т Казиапиб, није занимљив са гледишта деспотске титуле сем као по-

тенцијални информатор о српској историји. Његово име ипак треба запамти-

ти јер ће се појавити у генеалогији једног другог важног деспота.

Јаков Хераклид је имао и „наследнике", осветљене у литератури. Први

је био Јован Георгије Хераклид Басилик, чије деловање је недавно приказа-

но.21 Без сумње — пустолов који се представљао према потреби као брат, син

или синовац или само рођак Деспота — Војводе, Јакова Хераклида. Није обу-

хваћен генеалогијом из 1558. мада је у Риму изводио сведоке (један је био

православни свештеник) који су потврђивали да је у Молдавији био „принц" и

уживао почасти владара, да је заједно са стрицем (по) командовао одредом од

2000 коњаника и 5000 стрелаца. Веома занимљив је податак из 1574. где каже

да му је рођак Ошуапш УЈпгепго „Оекрош ае11а бета", што нас доводи у око-

лину сина Божидара Вуковића, који се и сам није либио, видели смо, да насту-

па као „деспот". Овај други Хераклид — 1оаппеб Оеог§шб Негаскиз ВазПеиб,

Оебро115 Ре1ороппеп515, МоИауЈае Кех е1 УаНасћЈае Рппсерз (1567), повезан је

још са једном радионицом генеалогија и славних традиција, оном Андреје Ан-

ђела Комнина, чији су се преци из прве половине века везивали за римске и

византијске цареве а у своје претке убрајали и Немањиће, пројициране у дале-

ку прошлост.22 Упоредо са овим другим Хераклидом наступао је међу Угрима

још један пустолов, деспот Карло, који се издавао за брата Јакова Хераклида.

Њега су, међутим, Турци привукли на своју страну, покушали да га употребе,

затим заточили на Родосу, где је по свој прилици смакнут.23

Знаци поштовања и памћења српске деспотске династије могу се опа-

зити и у време банатског устанка. Један савремени извештај од 2. јула 1594,

уз вести о потапању турских бродова с провијантом, о победама над тур-

ским локалним одредима, каже и да су недавно Кабсјаш дошли под Теми-

швар, предвођени једним потомком њихових старих деспота: §шда11 да ипо

с!е1 бап§ие де 1ого апНсћ1 ОеброП.24 Не може се, међутим, наслутити ко би то

био. У малом броју вести о тадашњим вођама Срба нема помена деспота.

Сами устаници су се ердељском кнезу обраћали као „краљу Ердеља и

Рашке", један међу вођама носио је титулу бана, која има веома дугу исто-

рију и одржала се поред Хрватске и међу достојанствима двора у Вла-

21 /. НаззшИз, Оеог§е Негаскиз ВабШсоЈ, а Сгеек Рге(епс!ег (о а Ва1кап РппараШу, Вака-

пка 13-14 (1982-1983) 85-96.

22 А. РхррШ, Раћкб, оај>а1е11е5 е( јтрегипепсез. Аи1оиг с!е сеПатеб ј>епеа1о{>к5 ђугап(те5

аез ХУ1е-Х\Ш1е $Јес1е8, Егшкз оугапПпез е1 ро5(-оу2ап1теб 1, Висагеб! 1979, 269-305. А. Р^ррх-

И, Ноттеб е1 1с!ее5 $и бис!-Е51 еигорееп а Гаиће с!е Гаце тоЈегпе, Висаге51-Рап5 1980; А. Р^ррШ,

ТгасШЈа роНиса 012апПпа 1п (ап1е готапе т зесо1е1е ХУ1-ХУШ, Висигс5(ј 1983.

23 А. РЈррШ, ор. С1(., 261.

24 МетогЈЛе зес(1ипј 15(огке 10 (1930) 27.
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шкој.25 Мала је вероватноћа да би то могао бити Оезро! 51е!Тапо Во§с1ап Уа1-

уосЈа, рппсјре 1е§П1то е1 ћегеде сћ МоШауЈа У1асћ1а, који се јављао у Венеци-

ји 1593. Још мање је вероватно да би то могао бити његов савременик: Бете-

1по дезро!, п§Но1о (1е Оете1по Р1е1го СЈгслеНо, који је претендовао на власт

над Влашком.26

О памћењу деспотске титуле и круне, напоредо са царском, још почет-

ком XVII века занимљиво сведочанство пружа мађарски историчар Никола

Иштванфи причајући о Бочкајевом крунисању 1605. године. Узета је круна

грубе израде, изнутра дрвена, споља покривена златним плочицама, поста-

вљена драгим камењем, за коју се каже да је била царева или деспота: а Тиг-

С18 1трега1огит Сопб1атгпороШапогит аи1 Оебро1агит Тћгас1ае шас1ета Гшббе

Гегшг, што је Ђорђе Бранковнћ, користећи Иштванфијев текст, овако репро-

дуковао: или сћовским деспотллл венчдвдтелнд диадиллд вити глдголет се. Де-

спотску круну Ђорђе још једном спомиње у вези са гробом Бочкајевим: ста-

вљене су две дијадеме, једна од Турака, друга деспота Ираклијског (= Хера-

клида), коју је себи узео Михајло Витез: и тужде диддиллу иллевшеллу деспот-

сколл иллену поеддвши се деспотолл ндзвдн вист.27

V

Велико интересовање Ђорђа Бранковића за деспотске инсигније постаје

разумљиво у светлости његових претензија на средњовековно порекло и де-

спотске претке. По своме утицају на политичка схватања и на представе о

историји међу Србима, најважнији је неоспорно био један од позних само-

званаца, гроф Ђорђе Бранковић. Он није био последњи претендент на визан-

тијску титулу деспота, али је стицајем околности оставио изразито јак траг и

далекосежне последице. Живећи у Ердељу, Влашкој и Турској у другој поло-

вини XVII века, он је познавао случајеве ранијих претендената на деспотско

достојанство, а кретао се у круговима у којима су биле распрострањене фан-

тастичне генеалогије и позивања на некадашњу величину породице.

Подлога његових претензија била је у пореклу од средњовековне дина-

стије Бранковић, потомака Вука Бранковића од Подгорице. Ову појединост

вреди запазити јер она открива један од извора генеалошке конструкције,

представља траг који води до већ споменутог другог деспотског кандидата,

који је заиста потицао из Подгорице. Везу између грофа Ђорђа Бранковића и

Божидара Вуковића уочио је већ Руварац, а Радонић аргументовано доказао.

Као карике које га повезују са српском владарском династијом, Бранковић

користи личности познате из литературе, које уплиће у своју генеалогију.

Тако, на пример, познати угарски војсковођа Павле Кињижи, заповедник

25 О банатском устанку уп. Ј. Томић, О устанку Срба у Банату 1594. године са нарочитим

погледом на савремене прилике у суседним земљама, Београд 1899; А. Ивић, Историја, 204.

26 N. 1ог§а, МоШ\\е е1 Ро1о§пе аи соттепсетеШ аи XVI $јес!е, КН5ЕЕ 7 (1930) 139-149.

27 Ј. Радонић, Гроф Ђорђе Бранковкћ, 711-712.
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граничне одбране у време краља Матије, постаје Павле Бранковић (преко:

Павле Кнежевић).

Одређенија је веза са деспотским Бранковићима, лоцирана у рани XVI

век, преко Јелене, жене војводе Петра Рареша, и Роксанде, жене молдавског

војводе Александра Лапушњану. Спону између ердељских Бранковића и

средњовековних деспота Ђорђе Бранковић је нашао код Иштванфија у

личности Роксанде, која је била унука деспота Јована Бранковића. Ту се као

његов предак појављује Димитрије, којега већ познајемо из историје о Јакову

Хераклиду. Не може бити ни најмање сумње у то да су Ђорђе и његов брат,

епископ Сава, којем се приписује важна улога у креирању породичних тра-

диција, имали пред очима генеалогију Хераклида која је штампана у Брашо-

ву 1558. Види се то не толико по Бранковићима, који су преузети из српских

родослова, већ по улози Димитрија, који је убачен као карика у ланац преда-

ка: НегакНдез Бете^поб. Шс аћ НегасПда Јасоћо цш ВазШсиз Оезро^а пипси-

рагиг, ргор1ег виат ткЈЈтет У1гш1ет аск>р1а1иг е1 агго§а1иг, а1 1осо Гга1п8 рот-

Шг, аис1оп1а1ецие ЈтрепаН агпнб НегасНдагит оташг, аппо Оп. 1558.28

Као што је споменуто, код Рајића налазимо оптужбе да је Хераклид био

лажни деспот, али му то не смета да његовог побратима Димитрија уврсти у

Бранковиће и у њему види деспотовог претка. Деспотска титула грофа Ђорђа

Бранковића није се ни по чему разликовала од оних које су понели самозван-

ци од средине XVI века, али јој је стицајем особених околности дата већа те-

жина и имала је знатније последице. Његово крунисање за деспота у Једрену

од стране патријарха Максима је чиста измишљотина, његова наследна права

као потомка некадашњих деспота су провидна фикција, али као „хебски су-

жањ", као затвореник, као жртва хабзбуршких власти, као осујећени деспот,

он је накнадно постао вођа Срба, што у стварности није био, нити је имао из-

гледа да буде у време рата ћесареваца против Турака.29 У грчевитом настоја-

њу да обезбеде свој положај у Монархији, која се преуређивала, проширена

на огромне просторе ослобођене од Турака, српски прваци окупљени на

скупштини 1691. извикују га за деспота. У дугој историји деспотске титуле

он је редак пример постављања деспота „одоздо".

У Бранковићевом случају је у пуној мери дошла до израза појава

„народних главара", тако карактеристична за српско друштво у периоду ту-

ђинске власти.30 Деликатност тренутка, потреба двора за српским ратници-

ма, омогућила је даљу занимљиву последицу. Уместо да се деспот укључи у

хијерархију и добије место у управном и војном систему, што бечки двор ни-

је никако хтео, именује се подвојвода као његов заступник. Са Монастерли-

јом то звање се гаси, али се не заборавља. У каснијем српском тражењу ауто-

номије и световног поглавара деспота ће заменити војвода. Неку врсту крњег

28 Е. Вет, МИепћепЈ ипд Вугапг, као нап. 20, 254.

29 О реалном полнтнчком деловању Ђорђа Бранковића уп. Историја српског народа IV, 1 ,

Београд 1986.

30 Уп. N. ^етајИ, бгрзкј пагоЈш ргуасј, §1ауап 1 $1агезше роз1е ргоразП згеЉјоуекоУшћ Ах-

2ауа, 1Моуј 5ас! 1999.
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и краткотрајног остварења Срби у Угарској доживели су после 1848/49. у ли-

ку Војводства Србије и Тамишког Баната. Овде није место да се бавимо

обимном и садржајном литературом о српским борбама за аутономију. Са

гледишта тема о поствизантијским деспотима значајном се чини чињеница

да је име Војводине, које се касније усталило, повезано на посредан начин

али сасвим препознатљиво са деспотском титулом и византијским наслеђем.

С1гк0У1С

Р05Т-ВУ2А1ЧТШЕ ОЕбРОТб

Тће бШду оГ ро51-Ву2ап1те дебро1б \уаб ће§ип ђу В. Регјапбјс \уНћ те ех-

атр1е оГ бегтап дебро1б апд 1ће дебсепдаМб оГ те Ра1ат1о§01 т те Могеа.

МепНоп 18 таде оГ дезро1б \ућо \уеге ассогдед 1ћа1 Ш1е ћу те Наобћоигдб (Во-

21с1аг УикоУ1С аддге55ес1 Сћаг1е5 V \уПћ а р1еа 1о туеб! ћ1т \\ат те Т1е оГ деб-

ро1). II ћав а1бо ћееп рот1ед 1о 1ће сћап§е еујдеп! ш 1ће ехатр1е оГ бегћЈап деб-

ро15 т Нип§агу: те соппесНоп \уић те ги1ег 15 по1 сопбјдегед ЈтроПаМ, ћи1 га1-

ћег те Нпк \уПћ 1ће ГатПу оГ Гогтег дебро1б, \ућ1сћ б1геп§теп5 1ће сотлсНоп

та* те д^пку оГ девро! \уаб ћегедкагу. Ехатр1е5 оГ бргеадт§ тГогтаНоп аћо-

и1 1ће деброНс ННе ћауе ћееп ргебеМед (Сопб1апНпе Еабсат, ОегшбШб, Соп-

51ап1Јпе Моивакјб, Апдгеаб СГШ). Ргот 1ће гшд-161ћ сепшгу, ги1егб сеабед Хо ар-

рот1 дебро15, ћи1 роПНса1 НГе ба\у 1ће арреагапсе оГбе1Г-ргос1аЈтед дебсепдеМб

оГ Гогтег деброНс ГатШеб. Тће ћеб1 кпо\уп 15 Јасоћ НегасНдеб, \ућо ћесате а

ги1ег оГ Мо1дау1а (1561-1563) аб а дебсепдаШ оГ бегћЈап дебро1б, а ге1аНуе оГ

те \уотап-ги1ег \ућо \уав а §гапд-даи§ћ1ег оГ 1ће Бебро! Јоуап Вгапкоујс; апд

Цјогдје Вгапкоујс оГ Егде1ј, \^ћо таде ибе оГШегаШге аћои! Гогтег дебро15. Ву

Гогсе оГ С1гситб1апсеб ће ехеНед тПиепсе оп те роННса! ПГе оГ те бегћб ш

Нип^агу а1 те Шгп оГ 1ће 171ћ апд те 181ћ сепШпеб. Тће пате оГ Уојуодта

(дисћу) оп§та(ед Ггот ћ1б рге1еп510П5 1ћгои§ћ те дике (уојуода) апд бић-дике

(родуојуода).
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КесиеЛ деб (гауаих де Ппб(г(и( д'е(идеб ћугагПтеб, XXXVIII, 1999/2000

ШС 910.26(=773):528.9(091):910.2 Со1итћо С

ЈОНА1ШЕ8 КОБЕК (Меп)

иШег Мћагћеи уоп Напз-УеИ Веуег (Јека1еппћиг{»)

Б1Е ОЕООКАРН15СНЕК ТКАОШОЖК ОЕК. ВУ2АИТШЕК

БА8 ^ЕШВИЈ) БЕб СНМбТОРН СОШМВ1Ј5

Сћпб1орћ Со1итћиб ћепиШе <Ие бсћлАеп уоп Р(о1епшо5 ипд 51гаћо га

1а1етјбсћег Оћегбе(гип§, пасћ деп ^Уегкеп аиб дет 15. Јћ. ОЈе §ео§гарћ1бсћеп

0ћег1ејшп{;еп бетег Ће'\\ б1ећ( тап т бетег Аибдећпип§ с!ег Огепгеп дег ОЈкитепе

пасћ ^ез(еп, \^оће1 ег шшсћег ћ1ет{, \^је \уеи тап еб (ип дигГ(е.

Бег ТНе1 сНебег иЈШегбисћипЈ;1 бо11 шсћ1 с1еп ЕшЈгиск еп^ескеп, <ЈаВ Сћпб-

1орћ Со1итћиб (* ит 1451, | 20. Ма1 1506) тН Вухапг, о"ег ћугапНшбсћеп Ки1-

1иг ипс! с1ет 51апсЈ с1ег пашгтббепбсћаггПсћеп КепгтПбзе т Вугапх уегхгаи! \уаг,

\уепп§1е1сћ иШег с!еп гаћћеЈсћеп, Љт 2и§ети1е1еп Уа1ег1апс1егп аисћ Вугапг

(паћегћт сће А{;а1б-1пбе1 Опоз) ги ГтсЈеп 1б12. Оосћ јттегћт 1егп1е Со1итћиб

ит 1475, а1б јип§ег Мапп, аиГ етет §епиеб1бсћеп 5сћ1гТ ше А§а1б кеппеп ипс!

§е1ап§1е ћ1б хи сЈег — с1ата1б 1т ВебИг с!ег §епиеб1бсћеп Нап<Је1б§ебе11зсћа1"1

Маопа ћеГтсШсћеп — 1пбе1 Сћк>б3.

НЈег бо11 еб ГгеШсћ ит сће Рга§е §ећеп, ЈгтЈе^еН Со1итћиб т6§Нсћег\уе1-

бе тшгекг уоп сЈег т Вугапг ћећешаге^еп ТгасННоп ипс! РПе§е апНкег АШогеп

ргоПНеЛе, \уоће1 сИе Сео§гарћеп ш УогсЈег§гипсЈ зЈећеп бо11еп.

Ва апШВНсћ с1ег СоНатћиз-СеШепаНеп сЈез Јаћгеб 1892 сће етзсћШ§1§е

Рогзсћипд сНе НегкипЛ с!ег ј>ео§гарћ1зсћеп 1пГогтаНопеп ћегеНз т У1е1еп \ујсћ-

Н§еп Рипк1еп аи1§еагћеПе1 ћа1 ипсЈ сће зеНћег егзсћјепепе У(егашг \уеНеге 2и-

1 Ете егб(е Раббип^ шебвб Векга{;ез геГепег(е кћ јт !*Јоуетћег 1992 т \УЈеп \уаћгепд деб

18. бутробшпб дег 1п(егпаНопа1еп Котпиббшп Гиг уег§1екћепде К1гсћеп{»С5сћЈсћ{е, пи1 дет Ое-

пега1(ћета „0[е Еп(дескип{; дег №иеп \Уе1( ипд дЈе КЈгсће". 0[е УогНееепде ОгискГаббип^ \уигде

уоп Напб-Уеи Веуег пн( Уегћеббегип§еп ипд Ег^алгип§еп уегбећеп.

- деп (јоигпаНбНбсћеп) агике1 уоп С. Мракиги, Пеухакооча хрбуга алб тт|у ауака-

Х\)1|/Т| тпс, Аџсрхкцс,, РоПпка Тћета(а, 9.-15. 10. 1992, 48Г., тј( Нт\уе1беп аиГ Д. бпШапоз, Ир\-

отсчророс, КоХбцРо«; (Ро^оуиуо^ ечпатр{бг||;), А(ћеп 1 962, ипд дје 01б5ег(а[10п уоп 5. С. Сапои-

1аз, Сћпб(орћег Со1итћиб, а Огеек Моћ1етап, №\у Уогк 1943, \Уопасћ Со1итћи5 ст Уепуапд(ег

деб Оеог§105 015ура(об Ра1аш1оЈ>05 §е\уебеп беЈ (Гиг дје 1л(ега(игћт\уеЈ5с дапке 1сћ Т. КоНаб, 1оап-

пјпа, ипд I. ^еоп(1адЈ5, Мсп).

3 5. Е. МоЊоп, Адггпга! оГ (ће Осеап беа. А 1лГс оГ СћгЈ5(орћсг Со1итћи5, 1-П, Воб(оп

1942, ћјег I 30Г. тН А. 7 и. 11.
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баттепћап§е §ек1агТ ћаТ, ћебсћгапке 1сћ пнсћ 1т шезепШсћеп ЈагаиГ, с11е Рог-

бсћип§бег§ећтббе с1ег уегПоббепеп ћипсЈегТ Јаћге гибаттепгиГаббеп, аиГ1Јпк1аг-

ћеНеп ћ1П2и\уе15еп ипс! етј^е Рга21б1егип§еп ап2ићпп§еп.

2ипасћбТ бе1 ет ећег ипегоагхегег НтшеЈб аиб с1ет Кге1з уоп 2еН§епоббеп

(1е5 Со1итћи5 аиГ сПе СшеПеп бетег §ео§гарћ1бсћеп КеппТтббе ап§еГићгТ: Бег

1игк1бсће КагТо§гарћ Рт Ке°1б гејсћпеге ит 1512 КагТеп ги бетет 1521 ГегН§-

{ЈебТеШеп КИаб-1 ВаНпуе*; ћЈегГиг уетепс-еТе ег, ше ег бе1ћбТ ба§Т, ип1ег апгЈе-

геп ете уоп Со1итћиб {»егекћпеТе Кагхе с1ег \уебТНсћеп Оећ1еТе. Аисћ сНе Баг-

бТе11ип§б\уе1бе с1ег пеи епТсЈескТеп Оеђјете ће1 Рт Ке°15 1аВт бете ВећаирТип§

гибаТгПсћ дигсћаиб §1аић\уигсП§ егбсћетеп. 01е Со1итћиб-КагТе, батТ \уеНегеп

ШГогтаНопеп ићег Со1итћиб, ше т <1ег Ет1е1Тип§ с1еб бе§е1ћапс1ћисћеб ги Пп-

с?еп бта\ егћ1е1т Рш уоп бетет Опке1, с1ет Тиг&бсћеп Ас1пига1 Кета1 Ке°1б (с1ег

1500 ЕерапТо, МосЈоп ипа* Согоп егоћегТе); 1е1гТегег кат 1501, ће1 с1ег Карегип§

етег братбсћеп Р1оТТе уог Уа1епс1а, т а*еп Вебпг о"ег КагТе <1ег пеи епТЈескТеп

Еап<1ег ипс! НеВ б1сћ уоп бетеп ОеГап§епеп ићег Со1итћиб тГогппегеп. АиГ-

§гип(1 а"ег ВепсћТе бетеб Опке1б брпсћТ Р1п Ке°1б ипТег апсЈегет уоп „етет

Висћ аиб с!ег 2еп А1ехапс1ег5" (деб ОгоВеп) а1б ОЈиеНе с1еб Со1итћиб; Шебеб 151

2\уе1Ге1бГге1 ппТ с!ег Сео§гарћ1е с1еб РТо1епшоб ги ^епНГшегеп5.

Ег§ап2епд Шегги ћепсћТеТ РегсПпапа' Со1итћиб, бет УаТег ћаће АпбТоТе1еб'

Ое сае1о, РТокташб, Маппоб уоп Тугоб, бТгаћоп ипс! с1еп аИегеп РПпшб §е1е-

беп. Оаће1 ћаТТеп Шп ћеј бТгаћоп 2\уеј Аи6егип§еп ћебопдегб ћеешдгискТ6: (1.)

бете НуроТћебе етег \уеНеп ОбТ-ЕгбТгескип§ тсНепб (бтгаћоп 15.1.5Г., 10-12),

ипЈ (2.) <1аВ ег кет ^гипсЈбаТгНсћеб Ргоћ1ет баћ, с-еп АНапНк (тб АхХауикбу

пеХауос,) аиГ етег ^ебТгоиТе ги ЈигсћГаћгеп; пиг, бо ћепсћтеТ бТгаћоп ат Ве§тп

с1ег Сео%гарИИса, бејеп <Нејеш§еп, сће сНеб уегбисћТ ћаТТеп, \уе§еп с1ег №сћбсћић-

ћг\у. Уегбог§ип§бргоћ1ете ипс! ^е^еп с1ег ЕтбаткеН ћ1бћег бТеТб ит§екећгТ7.

^еНегћт \уигс!е Со1итћиб бТагк с!игсћ сНе §ео§гарћ1бсћеп УогбТе11ип§еп

с1еб Магсо Ро1о 1324) дерга^Т, аћег аисћ дигсћ с1еб Аепеаб буМиб НШопа ге-

гит ио\цие %е$1агит ипс! сНе 1та%о типаЧ РЈепе ^'АШу^ (ит 1480), сНе с!еп

ТехТ бТгаћопб ћегеЈТб ћешскб1сћТ1§Те. 01еб ће\уе1беп гаћ1ге1сће е1§епћапсН8е

Капс1поТ12еп с1еб Со1итћиб јп Ехетр1агеп, сНе т бејпет ВебКг \уагеп8. Б1е

МиВе Гиг ЕекТиге ег§аћ б1сћ Гиг 1ћп уеппиТНсћ ш с!ег уоп 1485 гјгз 1490 Јаиегп-

с1еп 2е1т с1еб ^аПепб аиГ сНе ВебсћШббе ејпег брашбсћеп кбпЈ^Нсћеп Котппбб!-

4 Е&. Р. КаМе, Рт Ке°18 Ваћпје. Раз (игк1$сће бевеШапЉисћ Гиг (1а8 МЈПе11ап1Ј15сћс Меег

уот Јаћге 1521, 1-Н, ВегИп 1926; уе1. аисћ Ие ^еиаи$еаће уоп Е. 2. 6к1е, 1-11, 181апћи1 1988.

5 Р. 1.ип<1е, Тће ММоЧе Еаб( апо 1ће Аее оГОЈбсоуегу, Агатсо \Уог1а 43/3 (1992) 2-64, ћјег

18-25.

6 Мошоп 1942, 1 78 Г., М. V. Апа$105, Р1е1ћо, 81гаћо, апа* Со1итћих, ПАГКАРПЕ1А. Ме1ап-

8в5 Непп СгееоЈге, IV (= Апп. 1пз1. РћИо1. Н181. Ог. б1ауев 12), ВгихеНеб 1953, 1-18, ћјег 14-16.

7 ОТ те уар лер1тЛе1У ^ух^РЦвич^Ч, ^Тта ауаотре^ауте^, о\>х \>тсо ^ле^ро^о Т1уо^ оут1-

Л1Птоиат|5 ка! кшХшиагц; тбу ^лекегуа лХоОу ауакроиаЗт|уа1 фаагу, аХХа \)ло алор1а^ ка1

^рт)ц1ас;, о\)беу г|ттоу тгј«; 9аХаттг|<; ^хо,°аг|5 тоу лброу (бггаћоп 1.1.8, 1 1, 71, «1. С. Аијас, бгха-

ћоп, Сеоегарћје, Рапб 1969ГГ.).

8 МоП50п 1942, I 120-129, II 315.
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оп (ипТег с1ег 1^еИип§ уоп Ргау Негпапдо де Та1ауега), д1е пћег бет 1Јп-

ТегбТПТ2ип§бегбисћеп гиг ете ШебТгеЈбе пасћ АбЈеп ћеГтдеп боШе9.

Со1итћиб \уаг деб ОпесШбсћеп 2\уаг шсћТ тасћи§, досћ етагћ ег б1сћ

бсћоп Ггпћ, \уаћгбсћетПсћ аћ 1477, а1б ег посћ т 1лббаћоп \уеПТе, КеппТшббе

дег 1аТет1бсћеп бргасће10, шаб Шт деп 2и§ап§ ги бТгаћоп ипо! РТо1ета1об т 1а-

Тешбсћег 0ћегбе12ип§ егто§Нсћ1е. бете ЕекТпге ићеггеи§1е Шп, даВ Аб1еп \уе-

бептНсћ ууекег пасћ ОбТеп гекће, а1б РТокташб ап§епоттеп ћаТТе. Нтги кат

ет М1ВуегбТапдгпб: Ег 1аз дк абТгопопПбсће бТидк деб а1-Раг§аш (1атет. А1Гга-

§апиб), етеб 2еП§епоббеп а1-Ма°тппб (АпГап§ 9. ЈаћгћипдеН), ипд пћегпаћт

деббеп МаВгаћкп Гпг деп ЕгдитГап^ а1б МеПепап§аћеп, оћпе ги ћегпскбкћН-

§еп, даВ бкћ дк НаНетбсће беетеПе (ги 1480 т) уоп дег агаШбсћеп МеПе (ги

1995 т) ит еТ\^а 25% шИегбсћеЈдеТ11. Бкб ће\уо§ 1ћп, деп ЕгдитГап§ ит дкбеб

УкгТе1 »,еппј»ег ги уегапбсћ1а§еп ипд ботП деп \УебТ\уе§ пасћ 1пдкп епТбрге-

сћепд уегкпгг! ги ћегесћпеп.

Со1итдиз' иптШеЉаге 1п/огтап1еп пдег Д\е ^песШске Сео^гаркге

\^оћег Со1итћиб дк ишшТТеЉагеп Нт\уе1бе аиГ бТгаћоп ипд РТоктакб

егћкН, бсћетТ ећепГаИб к1аг ги бет: Ете бсћШббеШјшг Шг дк УегтНтШпз деб

\\кНћПдеб дег §песћ1бсћеп Оео{»гарћеп \уаг дег г\уе1 ОепегаНопеп аИеге Р1огеп-

Нпег Рао1о да1 Р0220 ТобсапеШ (РаиШз РкгепТтиб)12, ет АггТ, МаТћетаНкег

ипд НитатбТ (1397-1482); ег бТеШе а1б егбтег етеп Уег^ккћ дег ТћеогеНбсћеп

Аш»аћеп уоп РТоктакб ипд бггаћоп тИ деп ВегкћТеп уоп Магсо Ро1о ипд N10-

со1б де СопН13 (| 1469) ап, \уоће1 1ћт аисћ сНе капо^гарШбсће 1ЈтбеТ2ип§ бе1-

пег ЕгкетПшббе §е1ат». Баб Ег§ећшб шаг ете КагТе, аиГ дег Сћта, 21рап§и

ипд даб Сштбау деб Магсо Ро1о бећг \^еП пасћ ОбТеп гекћеп, \уодигсћ дк ипће-

каппте \\кбТ-Огтепбкп ат 01оћиб ећепГаИб егћећНсћ уегкпггТ \уигде.

ТобсапеШ §аћ бете Егкепптшббе 1474 ап Регаао МагТгпб \уеПег, етеп Ка-

поткег дег КаТћедгак уоп Уббаћоп; ће1е§1 1бТ ет ВпеГ, ет АпТлуогТбсћгеЉеп

ТобсапеШб а1б КеакНоп аиГ етеп пкћт егћаНепеп ВпеГ уоп МагНпб уот 25.

Јиш 1474, јп дет ег бетеп б1апдрипк1 даг1е§1 ипд МаЛ1Пб Гпг деп рогШ§1еб1-

бсћеп Кбп1§ А1Гопб V. е1пе ^еНкаЛе пћегбепдег, дје ете кпггеге \уеб1Нсће Кои-

1е јп даб Ое\упгг1апд еШћаН14; СоШтћиб егГићг браЧег дауоп ипд копебропдЈеЛе

бе1ћб1 — уог 1481 — 2\уегта1 тј1 ТобсапеШ, дег тт е1пе Корје бетеб ВпеГеб ап

МаПтб ипд еЈпе КаПе бсШскте15. бот11 1б1 дег \уаћгбсће1пПсће \Уе§ гекопбтги-

9 Могиоп 1942, 1 116; 5. Спшћег, Со1итђш ипЈ А\с Епуе11египе Јеб ееовгарћЈбсћ-ко-

8т15сћеп НопгоШеб, Натђиге 1892, 27.

Ч Мопзоп 1942, I 48Г.

11 \%\. ћјегги /.ипг/е 1992, 14-16; ^1. аисћ Могиоп 1942, I 87, ипа сИе ТаоеПе I 103.

12 М. Е. Созепга, Вш|>гарћјса1 апо! В1ђНо§гарћка1 ОЈс110пагу оГ1ће КаНап НитапЈ518 апс! оГ

1ће \Уог1а" 01"С1а881са1 5сћо1аг8ћ|р ш 1т1у, 1300-1800, V, ВоЛоп, Ма58. 1962, 1774.

13 Уе1. С. Натапп, СопП 1, ^ехјкоп Јев М1«е1а11ег8 3 (1986) 197С

'4 Мошоп 1942, I 45-47 тИ А.9.

" Мопаоп 1942, I 85-87 тк А.9Г.; 1ипЛе 1992, 14Г; СпмНег 1892, 8Г., 16Г.
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1егђаг, аиГ дет Со1итђиб тк Јет \уебТНсћеп ђг\*\ ИаНешбсћеп \МббепббТапд

бетег 2еН иђег сће апНкеп Оео§гарћеп, уог а11ет иђег РТокташб ипс! бТгађоп,

уегТгаит \уигде.

\Ме ађег бТапд ез ит сИе КеппТтб с!ег ^песћјзсћеп Оеодгарћеп т КаНеп?

РТо1еташб \уаг 1т А^ебТеп гипасћбТ г\уаг шсћТ аиббсћНеШсћ, аћег досћ уопује-

§епд дигсћ агађјбсће УепгпТТ1ип§ ћекаппТ; зете 1.ектиге \уаг ш НаНеп браТебТепб

бек 1406 — дапк дег ОћегбеТгип§ дез Јасоро (д' Ап§е1о) да бсагрепа, ешеб

бсћШегб деб ћугапТинбсћеп Ое1ећгТеп Мапие1 Сћгубо1огаб16 — аисћ ш 1аТет1бсћег

ОћегбеТгипр, то§Нсћ17. 1т Ое^епзагг даги каппТе тап бТгаћоп 1т М1ТТе1а1Тег т

НаНеп тсћТ. БебћаЊ 1бТ а1б пасћбТег бсћлТТ д1е Рга§е ги ћеаМ\УОгТеп, \\Ч)ћег Тоб-

сапеШ (ипд Со1итћиб) јћге бТгаћоп-КеппТтбзе ђего§еп. 2\уаг дигГТе ез бсћоп зеП

дет Ггићегеп 15. ЈаћгћипдегТ бТгаћоп-Содшез ш НаНеп §е§еђеп ћађеп18, досћ ег-

зсћетТ а1б Аиз§ап§зрипкТ уегзТагкТеп 1пТегеббеб ап бТгађоп даб бкитешзсће Коп-

и1 уоп Реггага ипд РЈогепг (1438/39) ћедеиТбат. Оепп пиг \ует§е Јаћге пасћ 1439

1бТ д1е бТгаћоп-1хктиге ш ИаНеп пасћ\уе1бћаг, ипд 1458 егбсћешТ д1е егбТе, уоп

Сиаппо да Уегопа (1374-1460) уегапбТаћеТе, 1аТет1бсће ОћегбеТгип§ дег Сео-

^гарћИса; бсћоп ађ 1469 1а§ зте ш §едгискТеп ТехТедШопеп уог19.

01еб 1бТ кет 2иГа11, депп Сиаппо да Уегопа20 \уаг \уаћгепд етеб тећгјаћп-

§еп АиГепТћаћеб ш КопбтапТшоре1 (1403-1408) бсћШег деб Мапие1 Сћгубо1о-

габ21 (Сиаппо гејбте ш д1ебег 2еИ аисћ пасћ Ићодоб ипд Оиоз22).

РШћоп а1з Сео§гарћ

Еб \уаг ађег дапп ћбсћбТ^аћгбсћешНсћ еш шсћТ еЈ^епТНсћ Тћео1о§1бсћег

КопгПбТеПпећшег, патПсћ дег ћугапНтбсће РћПоборћ ипд бТааТбТћеогеНкег

Оеогјроб ОћетЈбТоб „Р1еТћоп" (са. 1360-1452), дег ш Р1огепг пнТ Тобсапе1И ипд

\Јј>о Веп21, У1е11еЈсћТ аисћ гшТ №ко1аиб уоп Киеб ипд Оиаппо да Уегопа гибат-

тептгаГ ипд 81е аиГ деп бТгаћоп-Техт ћшшеб23. Р1е1ћоп \уаг дата1б беП 1ап§ет

16 бо Совепга 1962, 917Г.

17 Уе1. АпаШоа 1953, 6Г, 12Г.; 1ипЛе 1992, 24Г.

18 Риг 1423 181 ет б(гаћоп-Тех( јт Ве81(г с1е$ Ргапсевсо РПе1Го ћегеи§(, Шг 1424 дез Сшуап-

ш Аишра, уј;1. Л- ЗаддаАШ, 1,а 5сио1а е §Н бгидј дл Оиаппо Оиаппј Уегопе$е, Са(аша 1896, 126.

19 У§1. 5а№а<Ит 1896, 2 А. 3, 126ГГ., 5. аисћ Н. Нипј>ег, 0\е ћосћ$ргасћНсће ргоГапе ^11ега-

гиг ает ВугапПпег, I, Мипсћеп 1978, 51 1 гш! А. 15ђ; А. ОШег, Тће Техгиа1 ТхлШоп оГбггађо'5 Се-

оегарћу, \уЈ1ћ Аррепшх: Тће МапизслрТз оГ Еи$(аш1и$' Соттетагу оп Ојопубји? Регјеее1е«, Ат-

51егЈат 1975, 97ГГ.; С. М. УУооЈћоизе, Сеогј>е ОетЈ5105 Р1е1ћоп, Тће ^аб! оГ 1ће НеИепев, ОхГого"

1986, 185Г. ипо" Апазш 1953, 13ГГ.

20 ЗаоШШ 1896, \%\. Созепга 1962, 870-874, ипЈ Н.-В. СеН, [.ехјкоп Јев М1ие1а11ег5 4

(1989) 1761, 5.У.

21 бо \У1е аисћ Ргапсевсо РНе1Го, Сјоуаппј Аигјзра ипо" Јасоро да бсагрег1а, у§1. М. Вахап-

ЈаЧ, Сиагшо, РЈбапеИо аш! Мапие1 Сћгубо1ога5, Јоигпа1 ^агћиг^ апо" Сош1аи1д 1п5С. 24 (1961)

183-204, ћјсг 190. 2и Сћгу5о1ога8 5. Ргоборојгг. ^ехЈкоп дег Ра1а1о1оеепге1(, №. 31113, ипд Е. Са-

ттзскек, Г-ехЈкоп деб М1(1е1а1(ег8 2 (1983) 2052Г.

22 Ув1. ЗадбаЈШ 1896, 12.

23 У§1. АпазЊх 1953, 7ГГ.; ги Р1е(ћоп у§1. Ргоборо^г. ^ехНсоп дег Ра1аЈо1о§еп2е1(, №. 3630.
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га М181га га дег Ре1ороппез ћећејтагет, \уо ег оЛепћаг ет §е151л§е5 КНта уог-

Гапд, даб бетеп бсидјеп ипд бетег геН§1ббеп ћг\у. 1део1ој?јбсћеп Аибпсћгип§ ш-

1егап1ег §е§епићегб1апд а1б да$ Копб1ап(Лпоре1б24. Р1есћоп \уаг тсћг пиг етег дег

1е121еп ВугапНпег, дег бкћ кгШбсћ тИ апИкеп Сео§гарћеп, копкгес тН бгга-

ћоп25 ипд Рш1еташб ашегаапдегбеШе, бопдегп гидккћ — ипће\уиВ1 зсћоп ћаЉ

дег Кегшббапсе 2и§ећоп§ — аисћ дег егбге, дег аиГ егаеп Аиб§1е1сћ тН дет

сћпбтПсћеп \^еНћПд уетсћшсе, ја бо§аг аибдгискПсћ дауоп аћгискш. 01еб §Ш

ићп§еп5 Шг бете гепггакп роПНбсћеп ипд 1део1о§1бсћеп бсћгШеп ећепбо, \>Ле

Гиг деп 1т Каћтеп бетеб Оеиугеб ећег тагјппа1еп Вегешћ бетег АиВегип§еп ги

§ео§гарћ18сћеп Рга§еп, дЈе ипб ћ1ег ћебсћаШ§еп.

Р1е1ћоп ћеГаВге 51сћ \у1едегћоН тИ §ео§гарћ15сћеп Тћетеп26, беј еб даВ ег

бе1ћб1 дагићег агћеНе1е одег даВ ег етгеЉе бетег бсћШег датН ћеи-аиге27, \уоћеЈ

Пип зо\Уоћ1 б1гаћопб а1б аисћ Рш1еташб' бсћгШеп уегги^ћаг §е\уебеп бега диггшп.

Векапгц бгад уоп Љт бо\уоћ1 шро§гарћ1бсће а1б аисћ кобто§гарћ1бсће 1Јп1егби-

сћип§еп: Егбсеге бтд сИе аиГ бсгаћоп ћегићепде „Торо§гарћ1е ТћеббаНепб"

(Хсороураф1а ттјс, веосаМасЈ28 ипд сИе аиг* Рш1еташб шВепде „ВебсћгеЉип§

дег §ебат1еп Ре1орогтеб, Кибшп- ипд В1ппеп1апд" (Дшурафп. алаотц; Пе^о-

лоуутјоотј, лараХшг) те ка1 иеооуеши)29; деп кобто§гаргибсћеп 1Јп1егбисћип§еп

1б1 Д\е 2\уеНеШ§е Аибегаапдег5еГ2ип§ тН бггаћоп гигигесћпеп, сИе итег апдегет т

етег НапдбсћлН 1т №сћ1аВ деб Кагдта1б Веббапоп, дет Сод. Магс. 379 (Г.

1Г-15У), егћаНеп 1б1 (Еб ћапдеН бкћ ићп§епб ит етеп Аи1о§гарћ Р1етопб).

Бег егбш ТеП дег 1е121§епапп1еп 1Јп1егбисћип§ 1га§1 деп ТНе1 „Аиб бсгаћопб

Оео§гарћ1ка: Оћег д1е Рогт дег ће\Уоћп(еп Егде" ('Ек тсоу ЕтраВсоуос, уесоура-

ф1ксоу лер1 тогј ттјс, уцс, тгјс, о1ког)иеут|с, охлцатос,) ипд ептаИ ега Ехгегр! аиб

Висћ 2 дег Сео§гарћ1е б1гаћопб30. Бег 2\уе11е ТеП ћ1е1е1 <Ие „Уегћеббегип§ уоп

24 А11§етеш хит 8е151ј§сп АтћЈеп1е т М|$1га јт 1 5. ЈаћгћипЛеП јеИ М. Оакгошка, Не11е-

шзт а! 1ће СоиП оГОезро!« оГМЈ$1га т те бг$1 ћа1ГоГ те ПЛеетћ сепШгу, т: М. 8а1атоп (Нг$(>.), Ра-

§ап15т т те Ј-а1ег Котап Етргге апЈ т Вугатшт, Кгакаи 1991, 157-167, тЈ1 аНегег

25 С. 5а1теп, Тга роНПса е аппциагја: 1хииге Л\ бСгаћопе пе1 XV е XVI $есо!о, б!гаћо-

пе е ГИаНа апИса, ћг$§. V. С. МаЛЛоИ, Кеаре1 1988, 287-312, ћјег 292Г.

26 ^§1. ћјегги А. ОШег, Тће Аи1оетарћ$ оГ Сеогј>ш$ Оет1$Ш$ Р1е1ћо, бсг1р!опит 10 (1956)

27-41; Оеп., Тће бсћоНа оп б1гаћо, ТгаЈШо 10 (1954) 29-50; КооЛкоихе 1986, 181-186; В. Кпд*,

Р1с(ћоп е! $оп $оиуепЈг, Ви11. А«$. О. Виа"е, биррК: 1д:Пге$ с1'Нитап11е 9 (1950) 97-184, ћгег 107; Ј.

КоЈег, Парат-прлоЕ!^ ста уешурасриса еубгафероута то\) ПХ.т|9соуа, Ву2ап11па1 Ме1е1ај 3 (1991)

49-59; Легв., борргауујуепга е (газГогтагЈопе с!е11е сопсегшт еео§гаГ1сће ап11сће 1П е1а ћ1гап1та,

СеовтаГт $(опса (Је11а ОгесЈа апНса. ТгасНг10П1 е Ргоћ1етј, еЈ. Р. Ргошега {ВШ. Л СиИига МоЛег-

па 1011), Вап 1990, 46-66.

27 Оје Уеппи1ип8 \оп IV. В1ит, Сеоп>јо$ ОетЈ$1о$ Р1е1ћоп, РоПсЈк, РћНо$орћ1е ипс! Кће1опк

јт $ра1оугап1пп$сћеп КеЈсћ (1355-1452) (ћЉ1. Спесћ. 1л(. 25), бШПвап 1988 (у§1. сће Апге1ее

уоп Ј.-А. уап ОШеп, биао51-Рог$сћип8еп 48 [1989] 467-472), 8, ааВ етге1пе ^егке Р1е1ћоп$ аиГ

бсћШегагћеиеп гигаск§ећеп, ј$1 ртшЈббСгНсћ апзргесћепа, \уепп81е1сћ Јсћ $ете АгвитеШаНоп,

с!аВ аах, «а$ „Р1е1ћоп а1$ 1лћгег ипЈ Наир( ешег бсћи1е $ећг апее$(алс1еп ћаПе", де^даеееп Ј>1еЈсћ

,Ј11$(оп$сће \^аћгће1( ј$(", П1сћ( пасћуоНгЈећеп капп.

28 2.Ч\еП пасћ А. АИаИш, Ра(го1ов1а Сгаеса 160, 78 1Г., \%\. ФооМоихе 1986, 181.

29 2лпег( пасћ АИаНих, ећс!. 777Г., у{ј1. И/ооаЧгоихе, еоЛ.

30 б(гаћоп 2.5.13-33 (I 2, 93-117 Аијас), у^. А. ШИег, А Оеоегаршса! Тгеа(ј$е ћу Сеогеш$

СешЈ$Ш$ Р1е(ћо, 1$1$ 27 (1937) 441-451, ћјег 442.
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е1П1§ет, \уаз бггаћоп тсћс коггек1 §е5а§1 ћаГ (ДшрЗсостк; ^(соу тсоу огж бр9сбс;

\)ло Хдрофсоуос, А.еуоц.еушу); дапп ћпп§1 ег ги еин§еп Ре5181е11ип§еп бггаћопб

— 1еПб ћегесћи§1е ипд 1еПб ипћегесћН§1е — Уегће55егип§еп ап, \тоће1 ег аисћ т

дјебет Ра11 аиГ Рш1еташ5 2игиск§ге1Г1.

Ве1 (1ег Еекшге деб 2\уекеп ТеПев31, Јег ћаШ пасћ 1439, а1бо пасћ дет

1Јшоп5когш1 уоп Погепг, епгбгапдеп 151, 51еШ тап Гезг, даб Р1е1ћоп кетебГаПб

ип5у51ета11бсћ „гиГаШде" Согп§епда аћћапдећ, 80пдегп даВ ег бшћ ћебопдегб

Шг дЈе Огепгеп дег Окитепе ги Еапд ипд ги \Уаззег т1еге581ег1. Оаће1 рпШ

Р1етоп кгШбсћ д1е дЈезћегиеНсћеп Ап§аћеп бггаћопб т КопГгопЈаНоп тП де-

пеп даб Рт1етатб, аћег аисћ 2ег1§епббб1бсћег АиШгеп32. бо ћепсћгег ег 1т 2и-

баттепћап§ пШ дег ЈМогд-ЕгбггескигиЈ дег ОЈкитепе: Иег ПогепИпег Раи1оз,

ет НосИ ап^езеИепег Мапп, гег§1е ипз ете КаПе, Ие ег, те ег 5а§1е, уоп је-

тапАет аш ОаШа егИакеп Иа11е13. Ег пепШ а1зо патеп1Нсћ с!еп ћегекз а1б Со-

1итћи5-1пГогтап1еп ћегуог§ећоћепеп Рао1о ТозсапеШ ипд епуаћпг тдјгекг

С1аидшз („С1ауиз") С1аиббоп б\уаП, етеп дашзсћеп Оео^гарћеп, а*ег ћа1д пасћ

1425, ћабЈегепд аиГ Ршкташб, ете ОеоЈЈгарМе бкапшпау1еп8 уегГаВш34, д1е т

2\уе1 (пасћ деп АиГћешаћгшиЈзоНеп Мапсу ипд Шеп ћепаппШп) КедакНопеп ег-

ћаћеп 1б1 ипд гиг ЕапдкаПе /Чогдеигораз Ргаг1б1егип{»еп ептаН, д1е аисћ ћеј

Р1етоп јћгеп №едегбсћ1а§ Гапдеп.

А1б Аиз^апЈЈзрипкт; д1еп1 Р1етоп, \У1е бсћоп §е5а§1, Висћ 2.5 дег Оео§га-

рћје бггаћопб35. Ег ћепиЧгШ етеп бгтаћоп-Содех, дег детјеш§еп бећг паћебгапд,

деп Супасиб уоп Апсопа ит 1447 дјгекс уот Корјбхеп Тћеодогоб А§аШапоб ег-

\уагћ ипд т деп \Уеб1еп ћгасћш36. Р1етоп §ећ1 бузгетаНзсћ уог ипд коптгоШеП

оГГегшсћсИсћ, гггме^еИ д1е ЕапдкаНе дег Окитепе §е§епићег бггаћопб \Уе11-

ћПд ег\уе11егип§бГаћ18 181. Р1еШопб Ете11етп§зићег1е{шп{»еп 1а88еп З1сћ, пасћ

Н1тте1бпсћ1ип§еп §еогдпе1, Го1§епдегтаВеп Ш1едег§ећеп:

МбгАНсНе ЕтеИегип%еп

1т 1Чогдеп (§ 5, 6) 1б1 ез Тћи1е (ОгоВћгкашиеп), 1егпе (1б1апд/1г1апд), д1е

Клтћпбсће НаЊтзе! (ЈиНапд), дје 1пбе1 Оашја, даб пбгдНсће РебПапд тк

31 Есћеп ипс) коттепиегг уоп ПШег 1937, шоћег аисћ Л'\е Го^епЈеп Тех121Ше.

32 М. V. Апа$1о$, Р1е1ћо апс! б1гаћо оп (ће НагЈ11аћЈН(у оГ 1ће ТоггЈд 2опе, Вух. 2е115сћпЛ 44

(1951) 7-10, ћјег 7ГГ., ^еЈз! аиГ (Јле МббНсћкеЈ! ћт, <1аВ ће15рје18\уеј$е § 2 аег ДгбрЗшок; пшћ! аиГ

Р(о1стаЈоз — Лез ће1ее!е А. ОШег 1937, 446Г. —, зопсЈегп аиГ Сетншб ћегићсп кбшИе, Је.чкеп

\Уегк Р1е1ћо ^екапп! ћаћеп <1игЛе, у§1. Аепз., Р1е1ћо'5 Са1епс1аг апс! 1.1\хк%у, Оитћаг1оп Оакз Рарегв

4 (1948) 183ГГ, ћјег 193.

33 ДшрЗсоочс,, § 5: 'Елебе^е б' т|цТу ПаОХ.о<; 6 ФХ.сореух1УО(;, аугр геоХХоб 0^105, л1уака,

6у Исрааке лара хо\) гсђу &ло ттјс, Дагегас; ларегХтцр^уа^. \%\. ЈУооЈћоихе 1986, 161.

34 У|»1. А. А. Вјбгпоо — С. 5. Ре1епеп, Оег 1)апс С1аисћи$ С1аи$$оп 5^аг1 (С1аид)и$ С1ауи$),

аег а1(е$(е КаПо§гарћ ае$ ^огаеп$, оег ег$1е Р1о1етаи$-ЕрЈ§оп Јег Кепај$$апсе, 1пп$ћгиск 1909;

БШег 1937, 447Г., ипа КооМоиае 1986, 182Г.

35 Копкге1е Вегпее: бггаћоп, р. 112, 116-121, 126, 129Г.

36 ВеЈае Соаке$ $та аи( \У (Уа1ор. 655, 14. Јћ.) епе уетапа!, ув1. Аијас I 1, 1969, ^Х1У,

^ХХ1УГ., 1.ХХХ1 (б«етта).
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Висћтеп, Ие деи(зсће ипд дЈе \уепд1зсће (ро1шбсће) Киб(е ипд дег ШепсИзсће

Меегћибеп (Об(бее), ^еиегз МогдгиВ1апд тН с1ет каћеп Меег (\Уе1Веп Меег) а1б

Висћ( деб КбгдНсћеп Ејбтеегеб тИ Шгет 2иГ1иВ, дет ТЉепоб фута)37.

Рктћоп брпсћ( ћјег дауоп, даВ ббШсћ уоп дег Кшћпбсћеп На1ћтбе1 (оГ-

ГегшсћШсћ Ји(1апд), бсћоп 1т \^епд1бсћеп Меегћибеп (дег Об(5ее), ете 1п5е1

РагеЈа Пе§е, д1е ап ОгбВе сИе §г6Веге дег ћпНбсћеп 1п5е1 еггејсће ипд уот

пбгдНсћеп РебПапд дигсћ ете 1ап§е, еп§е Мееге55(гаВе {г,е(гепп( 5е1. Мап копп(е

гипасћб( тетеп, Оа(е1а (Оапетагк) бе1 тк 8ее1апд, дје Мееге551гаВе тк дет

бгебипд ипд да5 пбгдНсће Реб(1апд пмт бкапдтаујеп ги ЈдепПГшегеп, ипд

копп(е дауоп аћзећеп, даВ 8ее1апд пасћ д1ебег Вебсћгетип}* сИе ОгоВе ОгоВћп-

(аптепб егге1сћ(; дег 1гПит \уаге дапп шсћ( 8\уаЛ гигибсћгеЉеп, да д1езег ше-

дег т дег аћегеп посћ ш дег јип§егеп Раббип§ бетеб Тех1еб ОгобћгПапшеп

епуаћт. Оосћ ете \уекеге Ап^аће брпсћ( §е§еп дје ЈдепНГшегишЈ уоп Ба(е1а

пП( 8ее1апд: Р1е(ћоп ћеге1сћпе( даб пбгдПсће РебПапд ипд дје д1ебет ги§екећПе

беПе уоп Оа(е1а а1б ипће\Уоћп1, \уаб ет Оапе уоп дег Киз(е дез бсћоп дата18

§гоВеп Корепћа§еп (б\уаг(8 \У1епег Разбип^: Кооћепћаш у/7/а тигаХа сит рог-

ги тахто3*) ипд дет дата1б дашбсћеп бсћопеп ипто§Нсћ ћећаир(еп коппте.

бо 81пд шг а1бо §еп6Н§(, те еб бсћоп ОШег, дег Негаиб§ећег дег Огопћозгз (а(,

ип(ег ОатеЈа бкапдтаујеп ги уегбтећеп. 2и ћетегкеп 1б(, даВ б\уаг( кетеп ги-

баттепГаббепдеп 1Чатеп Гпг дјебе погдПсће Еапдтаззе ћ1е(е(, даВ ег б1е аћег

бећг §епаи ип(ег Бапетагк, бсћ\уедеп ипд Мог\уе§еп аиГтеШ.

ШеПегб Гга§( тап зјсћ, ^лаезо депп Р1е(ћоп ш бкапдтаујеп ете 1пбе1 31ећ(.

Еше Егк1агип8бт6§Нсћке11 ћЈегГиг ћЈе(е( дег Мепег б\уаг(-Тех(, ш дет даз

„Е1бтеег" пбгдНсћ Мог\уе§епз гш( дет „ОоНапдзтеег" (Оз(бее) ШбсћНсћ уег-

ћипдеп егбсћејп(39. Еб кбппге бејп, даВ б\^аг( ћјегдигсћ деп РЈппЈбсћеп Меегћи-

беп ги деи(еп бисћ(. 2и Ећгеп деб ^песћЈбсћеп РћНоборћеп дигхеп ш1г ба§еп, даб

даб Рћап(абНбсће бе1пег Уогб(е11ип§ уот пбгдНсћеп бкапд1паУ1еп дигсћ деп

дашбсћеп 1пГогтап(еп ћед1пд( 1б(. Оаб §П( 1П посћ ћбћегет МаВе Гиг даб ипће-

шоћп(е, пбгдПсће Реб(1апд ипд сИе Меегебб(гаВе, д1е ег 2\ујбсћеп дјебет ипд Оа-

(еја апп1тт(.

Касћ б\уаг(б ^апсу-Тех( Не§( 1б1апд ћеј ^ог\уе§еп40, бесћб Мепдјапе уоп

ТгопдћеЈт еп(Гегп(. А^1сћ(1§ег аћег посћ Гиг дез \Уе1(ћПд Р1е(ћопб \уаг б\уаг(б

Вебсћге1ћип§ Ог6п1апдб (Огоп1апдЈа). б\уаг( брпсћ( 1т ^апсу-Тех( уоп е1пет

погдпогд6б(Нсћ уоп Ог6п1апдб бидкар §е1е§епеп дг1((еп Уог§ећЈг§е ипд ба§(:

Уоп аЧезет Уог%ео1г%е а"ећп( зГсћ ет ип%ећеигез ^апа1 пасћ Оз1еп ојз пасћ

КиЈИапа' аиззсћИеЏИсћ аиз. 1п Аеззеп НогАеп у/оћпеп Ие ип§1аићГ§еп Каге1еп,

Аегеп СеМе1 згсћ иШег с1ет НогАро1 ћГз ги Аеп Сћтезеп (8егез) а"ез Оз1епз

аизАећп1лх. 01е ^1епег Уегб!оп ептаН а1б гибаТгНсће 1пГогта(10п, даВ б\уаг(

37 ... хошсоу о^у лосухсоу тогх; {гахахотл; лрос; кагЕ\|/\)уц^ут| о1ко\>ута(; о\) ттј«; '1с-рут||;

цоуоу ?тг ка1 тлс; вот)Хт|с; Рорештерогх; е1уа1 (§ 6, 444, ОШег 1937).

'» Вјбгпко - Ре/епеп 1909, 15145»-460.

» Вјдгпоо - Ре1егзеп 1909, 143255"259, 147"б-379.

+0 Вјбгпдо - Ре1епеп 1909, 127235""6.

«' Вјбгпоо - Ре(егзеп 1909, 130285-291.
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уоп 81сћ ћећаир1е1, д1е ип§1аић1§еп Каге1еп зеЉб! аиГ ОгбгПапд §езећеп ги ћа-

ћеп42. 01е Каге1еп зтд а1зо, шје з1е Гиг бшаН т Егзсћетип§ гге1еп, гипасћз!

етта1 Езкјтоб. 01е Еапдћгиске аћег, Ие ОгбгПапд т бетег Уогб1е11ип§ тИ

КиВ1апд ипд Сћта уегћтдег, 1аВ( дЈезе У61кег Шг Љп ги Каге1еп \уегдеп. Оа-

дигсћ епзсапд ћеј деп ИаПешбсћеп Оео§гарћеп аисћ сИе Уогб1е11ип§ етег тећг

одег ттдег ћгеПеп МеегеббсгаВе, д1е пбгдНсћ дигсћ ОгбгПапд ипд зидНсћ дигсћ

бкапдтаујеп — Р1етопб Оа1е1а — ће^гепгг \\агд ипд пасћ дег рћапгабНбсћеп

Уогб1е11ип§ б\уаг(б Еигаз1еп \уоћ1 т КагеНеп еггеЈсћге. АиГ б\уаНб №псу-КаПе

1б1 б1е пиг ап{>едеи1е1 ((Не \\^епег РаббишЈ Јеб б\уаг1-Тех1еб 1б( оћпе КаНе ићег-

НеГеЛ).

^екегб 1б1 ги ћетегкеп, даВ б\^аП (Не ћпНзсћеп 1пбе1п гшаг шсћ1 пепт,

с!аВ ВгПапшеп аћег тН дег ВеЈзсћпЛ „ВпЧапш ап§НсаН аробсасе" ипд 1г1апс1 гшЧ

с!ег Ве1бсћг11г „Гћегта 1пзи1а" бо\\че 1з1апс1 гшЧ с!ег ВеЈбсћпГх „1б1апсНа" т ип-

§еГаћг псћН§ет УегћаНгНб гиетапдег — ВпЧапшеп ббШсћ уоп 1г1апс1 ипс! 1б1апс1

п6гс1Псћ с1ег 1пбсћеп бее — ет§е2екћпе1 зтд43. 1п Р1етопб ,Д)10ггћоз15", § 5,

ће1В( 1г1апс1 Черуг), с1аз уоп сНебет аиб \уеПег погсНкћ 8е1е§епе 1б1апс1 0о1)Хт|.

ОгоВћгИашПеп ћегешћпет. ег пећеп 1г1апс1 а1з „сНе апдеге, §г6Веге с1ег ћпНбсћеп

1пбе1п". Ег ба§1, с!аВ с1аб бис1\^еб1кар с1еб пбгсЈПсћеп РебПапдеб — ј»етет1 1б(

Ог6п1апс1 — аиГ с!ет Еапееп^гад уоп 1г1апс1 ипс! с!ет ВгеПеп§гад уоп Тћи-

1е-1б1аш1 Не§е. А11 с!аз еШбрпсћ( с1ег ОагзтеПипд с!ег ујег §ео§гарћ1бсћеп ОећПс1е

аиГ с1ег №псу-КаНе Јеб С1ауиб ипс! ћес1еи1е1, \уепп аисћ Ог6п1апс1 бећг У1е1 \уеП

жебШсћег ип<1 1б1апс1 погс1Нсћег а1б сНе бидбрНге уоп Ог6п1апс1 Не§1, \уегП§б1епб

етеп бсћп« т сИе Шсћшшз с1ег §ео§гарћ1зсћеп КеаНШ. 2идет 181 ги ћеасћШп,

даВ Р1етоп аисћ т сНебет Рипк! кет МЈВуегз^апдтз с!еб С1ауиз иШеНаиГеп 1б(.

ОмНсИе ЕтеИегип%еп

1т Об1еп (§ 7, 8) 1б( еб — егб(аипПсћег\уе1бе оћпе ипб \уаћгпећтћаге Кепт-

шз Магсо Ро1об, с1еп ТозсапеШ досћ капше, зодаВ 1ег21егег Р1етоп аиГ Љп ћт-

§е\У1езеп ћаћеп копп1е — даз Оећ1е1 ббШсћ уоп Сћта, бо\^1е дег Веге1сћ деб 1п-

дЈбсћеп Огеапз, деп Р1е1ћоп аибдгискИсћ ејп „Меег", пеппг, \уеП ег тсћ1 \У1ббе,

оћ ег тк дет Огеап 2ибаттепћап§(.

В'\е сћјпебјбсћеп ОЛбпатеп, сИе Р1е1ћоп апГићП, бтд аИе бсћоп ш дег АпН-

ке, ћаир1басћНсћ дигсћ Р1о1еташб, ће1е§1. Ег за§1, даВ даз 1шИзсће Меег пасћ

Оз1еп ћ1б Ка«1§ага егГогбсћ! беј (§ 8), даб ег а1б Апкегр1а1г дег Сћтебеп ће-

ге1сћпе1 ипд \уе11 зидНсћ деб Ациашгб апштт!. 01еб 151 Га1бсћ, \уепп \У1Г Р1е1-

ћопб Ка(Н§ага посћ 1п Аб1еп, а1бо аиГ дег На1ћ1пбе1 Ма1акка а1б деббеп пасћ 1п-

д1еп (даб п1сћ( 1П Рга§е котт() зшШсћзгеп АизШиГег зисћеп \Уо11еп ипд ез П1сћ(

аиГ битагга аппећтеп. ОЈезез Ка1Н§ага беј уоп дег Киб(е дег \уе1( пбгдНсћ деб

42 Вјбтко - Ре1епеп 1909, 144389-145292.

43 А. Е. ЊгЈепзШШ, бћкНеп и. Рог5сћип§еп уегап1ав( Јигсћ тете Кс15еп 1т ћоћеп ^огдеп,

1,е1ргЈ8 1885, КаПе 2 (5. 64-65); \%\. <Јеп., РасвЈтИе-АИаз, б1оскћо1т 1889 [1Масћот. Кепс1е1пЛ.1-

есћ(еп5(ет 1970], 49; Вјдгпбо — Ре1егзеп 1909 ћје(еп пиг еЈпе Вкаге пасћ Јет КоЈех 1п Иапсу

ипс! гејсћпеп Вг1(апп1еп ип<1 1г1ап<1 шсћ( еш.



ОЈс §еој>гарћ15сћеп ТгадМопеп Јег ВугапПпег ипа1 Ја« \Уе11ђ|1о' Јсј Сћп51орћ Со1итћиз 415

Ациа1ог8 §е1е§епеп сћте515сћеп Наир1б1ад1 Тћта1 аиб \уеб1Псћ §е1е§еп. 01еб

ћедеи1е1, с1аВ Р1е1ћоп ете Еапд§гепге 2\\ч5сћеп дет ПкНбсћеп ипд с1ет Сћтеб1-

бсћеп Меег уогаиббегг!. Оигсћ Р1о1етак>5 кепп1 Р1е1ћоп (ће сћтеб1бсћеп бееп

ипс1 битрГе, бсП. 1т Та1 (1еб ЈапдгбекЈап^. Оапп 5сћНеВ1 ег, даВ дје бшпрГе

аиВегћаЊ (1ег каИеп 2опе \У1едегат ап етет Огеап ипд етет Меег епдеп

тиВхеп. Ег ргагЈбЈеЛ: Оепп еп1тгЛег пасН аЧезеп 5птр/еп оа"ег аисИ теЛегит

пасћ етет апЛегеп Еапп (х&ра) тиј$ теЛег ет Огеап /о1%еп. ... БосН, те §е-

5а§1, 151 1)15јеШ уол ип5 пдег етеп бзШсИеп Огеап посН тсН(5 т Ег/аНгип% §е-

бгасН! т)га"еп. ОЈеб ћедеи1е1, даВ ег — \У1е уош рогш§1е515сћеп Кар НЈегоп аиб

пасћ \^еб1еп §ебећеп — 50 аисћ уоп Сћта пасћ Об1еп §ебећеп, ете

„Ое^епегс-е", Шег пиг „1_апс-" §епапп1, Гиг то§Нсћ ћаИ.

5пШсНе ипЛ уџезШсће Егме\1егип%еп

1т бидеп (§ 2, 3, 8) бисћ! Р1е1ћоп (Не Ојкитепе епПап§ дег Обдсибге АГп-

каб 02\н. ип 1пд15сћеп Огеап (бидПсћ уоп Сеу1оп) ги епуеНегп, \уоће1 ег (Не

дгапдбгПгПсће Ве^оћпћагкеИ дег бидПсћеп ЕгдћаШе робгиЛеЛ.

1т \\^е51еп (§ 9) бсћНеВНсћ ће1гасћ1е1 ег гибаттепГаббепд — ипд котрк-

тепШг ги етег луеИег пасћ Об1еп гејсћепдеп ОЈкитепе — ше М6§НсћкеП дег

Ех1&1епг етег апИсНШопеп ОГкитепе а1б геаПбНбсћ.

РШНопз 2и5аттеп/а55ип%

Р1етоп гебшшегг бете 0ћег1е§ип§еп ш § 9 Го1§епдегтаВеп: ЈУепп абег

аисН тг пбег сИе ЕпАеп а"ег ип5 бекаппШ ОГкитепе Сепаиеге5 ак 51габоп 5а-

§еп 5о11еп, 50 151 пасН 5п4еп Нт А%Г5утба (пасћ Р1е1ћопб Уогб1е11ип§ е1\уа тН

ботаИа одег аИепГаИб етет 1,апд \уеИег бшШсћ ги 1депНГ121егеп44) 0/5 1апа"

Лег АШорГег а1з аи$ег51е5 ег/ог5сН(, ипа" пасН 05(еп Ше 5таг (Сћтебеп45) ипа"

аЧе 8еге5, м>оое1 сИе 5та1 ^пЛИсН Лег 5еге5, Ше 5еге5 а150 пдгсМсН Аег 5та1 5\е-

ЛеГп. Акег Лел 5та' моН1 тсН1 Ие Еппеп а"ег ОИситепе ап 51сН, 50пАет пег ип5

бекагт1еп ОИштепе; Аепп посН т55еп тг тсНХ, об Ие меИег а15 Ие5е ет/егп-

1еп Себге1е бет)Нпбаг 5тс1 одег аисН тсН(.

Оа5 Ео^епЈе §еНбг: бегеШ гиг ОГкитепе ап 51сН: ШсН МогЈеп ги 151 Рег-

тга (пасћ Р1етоп ат Каћеп [\Уе1Веп] Меег §е1е§еп) Ја5 аиЏег51е 1апс1, 5оте

сИе 1п5е1 БаШа; а"ге пбгсШсћ Аахоп %е1е%епеп СебгеХе 5\пЛ тсН1 теНг бемоНп-

баг (д.ћ. д1е ЕбкЈтоб ћг\у. Каге1еп бшаг15 всћејпеп ће1 1ћт тсћ1 аиГ).

МасН ЈУе51еп ги 151 1аи1 51габоп 5е1б51 сЈаз Кар Његоп (ћеихе Кар б. У1сеп1е

т Рог1и§а1) Аег уџезШска1е Рипк( \оп Јбепеп. Оепп е$ ег^сНеШ Ле^тг^еп тсНх

%егесИх/еШ%1, сНе 1п5е1п Аег 5еИ%еп (д1е Капаг15сће 1пбе1п) Јиг етеп ТеИ ип5е-

гег ОГкитепе ги На11еп, т;И сИе 5сИтеп§кеИ Дег КоШак1аи/паНте гт^сИеп

ит ипа" јепеп (ипс/ јепеп ипа" ип5) бе5(еН1. Оге5е5 Кар Шегоп Апфе ете Ан

** Уоп IV. Тотазсћек, А^зутћа, КЕ 1/1 (1893) 822, 1т Оеђје! Је5 Тксћад-бееб апеехеШ.

45 У%\. А. Неггтапп, бшај, КЕ ЗА/1 (1927) 219-221.
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8аи1е (= Огепгбхет) Аез м>е5ШсНз1еп ЕпАез ипзегег ОИситепе зет. РгеШсћ р&1

ез аиск ап Аег Меегеп%е (г\У18сћеп <1ег тешсћеп На1ћтбе1 ипс! Могиагпка) кеГ-

пе уоп МепзсИепИапА ^езсћа/Јепеп 8аи1еп, АосИ ћаНеп ч\е1е аЧе АоШ^еп Вег%е,

Ка1ре (<1ег Ре1беп уоп ОЉгаНаг) хп Еигора ипА АдуИх (с1а5 рћош215сће Аћу1а,

паће Сеи1а, аиГ с!ег Егћећип^ а1-Мта) т Пдуеп (Агпка), јиг 8аи1еп, АосН

тдј>еп 51е Ахе 8аи1еп ипзегез, Аез тпегеп Меегез зет, маИгепА Кар Шегоп јиг

А1е ОИситепе Агезе РипкИоп ћа(, Јиг Агезе итеге патНсћ, А1е пдгАИсћ Аез

АциаХогз Не%1. Обег А1е апИсНтопе патНсН, ипА од јепе тН АГезег гизат-

тепћап§1, зтА тг тсћ1 т/огтГег1, ипА едепзо тсИ(, те А1е ј>гој$е Маз&е \оп

јепег §е1е§еп 151, аиЏег еШ%еп кШпеп ТеИеп, Аге тпегНаЊ Аег дехАегзеИз де-

зсИа1Шеп 2опе ег/огзсИ( зтА46.

Веј етгетеп Оћегкдип^еп Р1етоп5 5(е11( тап Гезг, с1аВ ег 1пг6гтаНопеп

ги уетеЛеп бсћет!, бегеп Негкипгг. 1т Ое1аП посћ тсћг. §ек1аг1 181; Јосћ ћгаи-

сћеп \угг т ипзегет 2и5аттепћап§ тсћт. паћег сЈагаиг" етги§ећеп47.

В[е §го13е 1Јп51сћегће11 151 Шг Р1етоп — ипс! сћебег 2\уе1ге1 5е1 а1з РобШ-

уит ћегуог^ећоћеп — сНе \уебШсће Ег51гескип§ гЈег ОПситепе; етегбепб гШегг

ег Шег сИе тхас1Шопе11е Еећгтетип§ с1ег АИеп \Уе1148, \УОпасћ сће 8аи1еп с!е5

Негки1е5 ипс! Кар НЈегоп ш РоЛи§а1 а1б Огепгеп ги ћетгасћТеп бтсЈ, апс1егегбе1Тб

ћегјећт ег тгтегћт ше Капатсћеп 1пзе1п ш бете 0ћег1е§ип§еп тк ет ипс!

етоа§1 2иттс1е5Т Гиг ше апНсНтоп ете посћ ^еНеге Аибиећпипј> пасћ \УебТеп.

Еб §т1 аћег етеп НтсЈегитЈб^гипсЈ ће1 Шт, сИе ЕгсЈе Шг ете Ки§е1 ги ћа1-

Теп: ОЈебег ћебТећ! <1апп, <1аВ ег етеп ббШсћбТеп ипс! етеп ^ебШсћбТеп Еап§еп-

%га& апшттТ ипб т етет Рипк1 бггаћоп ги ипкгШбсћ гегјрЈегТ, \уепп шевег

патНсћ ше Егс1е а1б сћ1ату5- (тап1е1-)1бгт1§ §е51а11е1 апп1тт1. ^епп тап аћег

с!еп \уе51Псћ51еп ипс! Јеп 051Нсћ51еп Еап§еп§гас1, с!ег ћеНећ1§ ап§епоттеп \уег-

с1еп капп, шсћ1 1п е1П5 5е1гх (г.В. 180° шебШсћ ипс! 6б1Нсћ уоп Огеетмсћ), капп

тап 1п ОесЈапкеп тсћ1 ићег с1еп А11ап115сћеп Огеап пасћ СћЈпа §е1ап§еп (оћ пип

посћ ет Еапа" с1аг\У15сћеп Не§1 осЈег П1сћ1), Го1§Нсћ аисћ тсћ1 ги с!ет Уегвисћ

46 Тех1 ћеј пШег 1937, 445Г.: Е1 бе беТ XI ка1 %1а? лер! тшу хт^ ^уусоац^у^ <|ц1у о1коу-

цеутк, тсерахшу акрфеахероу ГтрарЧоуо? е1пе1у, лро<; цеу уохоу т| АугаицРа А191опсоу хшра 1а-

хорт|ха1 есхатт|, лрбс; 2со бе Јдуа1 те ка! Глресј, 2дуа1 цеу уотштерог Гтрсбу, Глрес; бе Ггусоу |к>-

рЕ1бтер01 о1котјутесј, схА.Ха таОта цеу ои ттјсј атсХсос; о!ко«цеуткЈ Таох;, бсХХа т-рс; тшТу ^уусоацеуткЈ

е1т| бу Јахаха- отј уар тссо Тацеу еТхе о1кт|а1ца ка! ха ех1 лроасохерсо тоитсоу еие ка! цт|.

Та б' е^тјсј т)бт) ка! тђсј сстсХсбсј о1кот)цеут|сј. тсросј цеу уар рорау т\ хе ПерцСа х«>ро еахахт)

еах! ка! утјоос; т| Латега, соу та (Зоре1отера оик ?Т1 о1кт|а1ца.

Прбс; еатсерау бе ка! кат' аитбу ХтраРсоуа хб Тербу акрсохтјргоу Тртт,р(асј биацгксохатоу.

а! уар Макарсо^ ут|ао1. бга тб бт>аел1ц1ктоу т|Ц1У те дрбс; ?ке1уо\)с; к&кегуои; тсрбс; тцхас; о\)б' &у

1\ б1кт) XI ттјс; ка9' лцас; о1ко\)ц?ут1с; церос; е!еу. тб б' Тербу тођто бкроу кау аттјА.^ тгс; тоО тл1;

ка9' лцас; е1т| ... тђс; б' о1коицеутк; тб Тербу &крсохт|р10У, хтјс; уе бт| каЗ' тшас^ те та\>тт|с; ка! тотЗ

1атшер1УоО Роресотерас;' пер! уар тђс; схут(хЗоуос;, к&у е! таг>тт| каке1ут1 а\)уехт|<; еат1У, &\Х&

уе лцец оик Тацеу блц каке1УТ|с; т|- лоХХт| ?хЕ1 Зеаесос; 2с;со ац1крсоу аитт|с; ?у!соу цершу тсбу е^-

тбс; хђс; ацф1СТК10\) 1аторт|ц^усоу СјШутк;.

47 ћ1егги Апазшз 1953, 5!"., ипЈ КоЛег 1991.

48 Шегги у§1. 2и1е(г1 Р. Ргомега, V е8(гето ОеоЈеШе пе11а еопсегшпе ^ео^гаПса с!е1 Огесј,

^а Ма§па Сгесја е И 1оп1ало ОссИеМе. АН1 с1е1 29° сопуе^по сН 8(исН 8и11а Ма§па Огаесја, ^еаре1

1990, 55-82, ћЈег 55ГГ.
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тоиујел бет, Сћша т \уеб(Нсћег ШсћШтз ги еггешћеп. Еб 151 \уоћ1 апгипећ-

теп, (1аВ Р1е(ћоп сНе 1та§та(шп ћезаВ, шезе §е15(1§е бсћгапке ги ићег\утс1еп,

аћег ег ићегоапс! 51е тсћ(. Ет ЕапсЈ ч/\е Атепка 1т \^еб(еп ипс1 ет ^гпА бб(Н-

сћег а1б Сћта 5тс1 Гиг Р1е1ћоп г\уаг посћ скпкћаг, тсћ( аћег ете Сћта-КеЈбе

аиГ гјет бее\уе§ ш \уеб(Нсћег КшћШпј*.

Ме ћегеИб ег\уаћп(, еп(5(апс1 Р1е(ћопб к1ете бсћгШ кигг пасћ с1ет КопгП-

зепс1е ипс! зетег Кисккећг пасћ М1з(га, бос1аВ 51е \т \Уеб(еп егб( \уе5еп(Нсћ браЧег

(ипс! пиг ш {ЈпесШбсћег бргасће) ћекат« \\чггс1е; 51е ћа((е а1б0 пт бкћегћек кеј-

пеп ЕтПиВ аиГ с1аб \уеб(Нсће §ео§гарћ15сће Бепкеп 1т 15. ЈаћгћипсЈеЛ. бете

5(гаћоп-КгШк 5рк§е1( аћег сће АкШаН(а( с1ег Рга^е пасћ етег \уе5(1кћеп ЕпуеПе-

гип§ с!ег СНкитепе, уегћипскп пн( с1ег Рга§е пасћ етег ап(кћ(ћошбсћеп ОПсите-

пе, ш с1атаН§еп СекћПепкгазеп \шескг. ОаВ сНе 2опе зисШсћ с1ег Тгореп

(етербокшсј) ће\Уоћп( зеј, ски(е( Р1е1ћоп пиг кигг ап (§ 2, б. 4431-4) ипс! зргкћ( еб

тсНгек! аи5, тскт ег ешеп Оп \ук КаШ§ага \уеј( бисШсћ с!е5 Ациашгб апштт(.

Бк „Ое§епепк" (схупх^соу) ћехкћ( бкћ аиГ ет ипћекапп1е5 Еапс! 1т \\кз(еп.

\Уепп а1бо Со1итћи5 ће15рје15\уе15е тк Ркпе сГАШу'5 ш с1е55еп 1ша§о

тпипИ §е(гоГГепеп Реб(б(е11ип§, с1аВ сНе ћеЈВе 2опе (сНе Тгореп) \уе§еп јћгег Нк-

ге ипће\Уоћпћаг бе149, пкћ( ићегетбНтт!, 50 ћеПпск( ег бкћ уегтиШсћ с1игсћ-

аиб 1т Копбепб ти с!еп §ео§гарћ1бсћ т(егеббкПеп \МббепбсћаГ(1егп бетег 2еИ.

БаВ Р1е(ћоп јћпеп гибНтпие ипс! (ип1ег апсЈегет с1аћег) ете кгШбсће РозШоп

§е§епићег б1гаћоп (ипс1 Р(окташб) ејппаћт, \уаг Гиг Соштћиб ГгеШсћ ћес!еи-

Шп§б1об. А1б \уе5еп(Псћ ег\уе1б( бкћ, с!аВ Р1е(ћоп сНе т(егеббкпеп 2е1Ш,епббб1-

5сћеп ОекћНеп т ПаНеп оГГепћаг пасћдгискНсћ аиГ б(гаћоп ћт\У1е5, (1аВ ег с!а-

сшгсћ сНе 0ћегбе(2ип§ уоп с1е55еп „Егс1кипс1е" 1П5 Еа(ет18сће апге§(е ипс! сНебеп

Тех( бот1( 1псНгек( Со1итћиз ги§ап§Нсћ тасћ(е.

АиГ Јег Нбће зетег 2е1( ег\У1е8 Р1е(ћоп 5шћ \^е1(егћт, \уепп ег б(гаћопб

^огс1еигора-Уог5(е11ип8 пасћ с1ег КаПе б\уаЛ5 ги когп§1егеп 5исћ(е. Бег 8сћ\уе-

сНбсће Ро1агшгзсћег А. Е. Иогс1епбк1б1с1 ћа((е ашЈепоттеп, с1аВ Тех( ипд КаПе

б\уаг(з, \У1е з1е уогПе§еп, јп КаПеп пасћ ћу2ап(1тбсћ-зкапсНпаУ1бсћеп УогћН-

с!егп ићегагће1(е( \уигс1еп50. Баб ћа( бјсћ с1игсћ сНе КгИЈк зејпеб Еапдбтаппеб

Сиб(ау б(огт а1з Га1бсћ етјебеп. Вугапг (ги§ п1сћ(5 хи шебег КаЛе ће1, еб зеј

с1епп сЈаз р(о1ета1зсће Сгипс1тиб(ег; Р1е(ћоп аћег ег\уекег(е 1ћг ВПс! пасћ Об(еп

ћт, 1пс1ет ег аиз оГГепћаг ћугапНтбсћ-гиббЈбсћеп РиеПеп ете бећг §епгие Ве-

бсћгешип§ с1еб \^е1Веп Меегеб ћш2иГи§(е, сНе ги бетег 2е1( а1б Н(егапбсћеб Бо-

китеп( \^аћгбсћетНсћ $\т\%а.х\\<& \уаг.

4» Мошоп 1942, I 53Г.

50 Вјбгпоо — Регегзеп 1909, 7.



418 ЈоћаппеЈ КоЈег

Јоханес Кодер

(у сарадњи са Ханс-Фајт Бајером)

ГЕОГРАФСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ВИЗАНТИНАЦА

И СЛИКА СВЕТА КРИСТИФОРА КОЛУМБА

Кристифор Колумбо (око 1451 — 1506) био је као млад човек, око 1475,

једном у Егеју и доспео до острва Хиос, али није био никакав познавалац Ви-

зантијског или Османског царства. Додуше, обострана веза постојала је из-

међу њега и географске литературе источног Средоземља. С једне стране,

турски картограф Пири Реис је за свој атлас „КЈ1ађ-1 Ваћпуе" из 1521. упо-

требио једну карту „западних области" коју је израдио Колумбо. С друге

стране, Колумбо се служио списима Птолемеја и Страбона у латинском пре-

воду. Одлучујући подстрек у том смислу дошао је од Георгија Гемиста Пли-

тона, истина посредством Страбоновог преводиоца Гварина да Верона

(1374-1460, ученик Манојла Хрисолора), флорентинског лекара, математи-

чара и хуманисте Паола дал Поцо Тосканелија (1397-1482) и једног канони-

ка лисабонске катедрале — Фернао Мартинса. Плитон је написао више топо-

графских и космографских текстова, међу којима је овде нарочито интере-

сантан онај под насловом „Из Страбонове Географике: о облику настањене

земље", јер се у њему допуњују Страбонови подаци о границама екумене на

основу савремених сазнања, при чему је за „северна пространства" као извор

препознатљив Данац Клаудиус („Клавус") Клаусон Сварт.

Велику несигурност за Плитона представља простирање екумене на за-

пад. С једне стране, он цитира традиционална мишљења антике, према који-

ма Херкулове стубове и рт Хиерон у Португалу треба сматрати границама,

док с друге стране увлачи Канарска острва у своја разматрања и пледира за,

у најмању руку као „антихтоно", још даље ширење на запад. Његова критика

Страбона одражава актуелност питања, у ондашњим ученим круговима, про-

ширивања екумене на запад, повезаног с питањем једне антихтоне екумене.
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ГОЈКО СУБОТИЋ

ИЗ ИСТОРИЈЕ СЛИКАРСТВА У СКОПСКОМ КРАЈУ

У ВРЕМЕ ТУРСКЕ ВЛАСТИ (1)

Зидне слике у Светој Петки у Побужју и припрати Богородичине цркве у Ку-

чевишту говоре о скромној обнови уметничког живота у првом столећу турске вла-

сти и мајсторима који су пристизали са стране, по свему судећи, најпре из Котора

где су следбеници Ловра Добричевића за православну клијентелу сликали „на

грчки начин".

Млађе фреске у Кучевишту, на јужној фасади, особеним избором представа

употпуниле су фунерарни програм украса старе властеоске задужбине у којој је са-

храњено више чланова ктиторске породице, а представе апотропејског значења

штитиле су вернике од недаћа и спречавале недостојне да уђу у храм.

Више вредних прилога је у последње време обогатило слику уметничког

стварања у околини Скопља и пружило могућност да се уз велике средњове-

ковне споменике упознају и млађи, који су остали у сенци. Њихов значај за

разумевање и праћење уметничких токова под османском влашћу није мали.

Скопски крај са плодном котлином и питомим падинама Црне горе дуго је че-

као на обнову уметничког живота, све до шездесетих-седамдесетих година XV

века, када су се прилике почеле да мењају. Готово из деценије у деценију на-

кон тога обнављана су стара здања и досликавани оштећени делови њиховог

зидног украса или су у целини живописане цркве које у претходном раздобљу

нису добиле фреске. Споменици овог доба — како велики манастирски тако и

скромни сеоски храмови и испосничка светилишта — пружају могућност да се

преко њих спознају идеје и начин рада уметника, а у једном броју случајева

одреди и порекло мајстора који су у скопски крај пристизали из средишта у

којима се уметничка делатност није затрла или је брже била обнављана.

У првим познатим црквама XV века живопис су изводили сликари из

различитих средина.

У најстаријој од њих, Светој Петки у Побужју, испољио се једноставан,

врло скроман вид украшавања унутрашњости вотивним представама чији су

дародавци у молитвама, исписаним крај њих, навели и своја имена.1 Темат-

1 3. Расолкоска-Николовска, Црквата Света Петка во Побужје, Зборник — Археолошки

музеј на Максдонија Х-Х1 (Скопје 1983) 40 и д.
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ска целина, у идеалној схеми, била је том приликом поштована: фигуре све-

тих особа и поједине сцене добијале су у храму места која су им у складу с

програмом припадала, али се њихов избор понекад прилагођавао жељама

приложника. Након прве етапе рада, када би прилике то омогућиле, наста-

вљало се са живописањем по распореду који се од почетка имао у виду, све

док се тематска целина не би закључила. Тако је, на пример, у цркви Ваведе-

ња Богородице изнад Доца код Клине, у Дреници, судећи по стилу, познати

јеромонах Макарије из Пелагоније или неко из његовог круга већ крајем XIV

или почетком XV века у најнижој зони насликао више светих личности и,

као у Побужју, уз њих исписао молитве дародаваца, оставивши да се остале

површине прекрију фрескама касније.2 У цркви села Побужја, мајстор је, по-

ред фигура св. Петке и Николе на јужном зиду и св. Павла, Петра, Христа и

Јована Претече на северном, насликао у олтарској апсиди Богородицу, у про-

скомидији првомученика Стефана, а на зиду изнад њих Благовести. Имена

дародаваца у посветним натписима су, када је било могуће, одговарала име-

нима представљених светих личности. По жељи приложника Петка, молитва

је исписана крај слике патрона храма, св. Петке, а помен Николе уз светите-

ља истог имена, архиепископа Николу, док су речи свештеника Божидара би-

ле поред архиђакона Стефана — видљиве на месту где су јереји, служећи

проскомидију, његово име могли да прочитају када су помињали преминуле

ктиторе и за њих призивали милост.3

Имена једног броја ових особа из Свете Петке сачувала су се и у дефте-

рима турских власти из 1452/3. 4 и 1467/8,5 где су се наводиле пореске обаве-

зе села Побужја. То је допустило да се личности ктитора хронолошки одре-

де, уз могућност да су фреске настале и нешто касније.6

Особени карактер ликова, снажно моделованих пастуозним, засићеним

намазима дубоких тонова, са крупним, широко отвореним и често несиме-

трично изведеним бадемастим очима, са осенченим веђама и ниским челом,

неуобичајен за византијску традицију, упућује на начин сликања у Јужном

приморју где су мајстори западног васпитања сликали и за православну па-

ству, а повремено прихватали и да „на грчки начин" (шоге дгесо) фрескама

оплемене унутрашњост цркава.7 У трећој четвртини XV века најистакнутији

међу њима био је Ловро Добричевић, которски сликар који се образовао у

2 Г. Суботић, Белешке из Доца, Гласник Друштва конзерватора Србије 12 (1988) 54-59.

Нажалост, према последњим обавештењима, храм је након доласка међународних снага

(КФОР-а) на Косово и Метохију потпуно уништен.

3 3. Расолкоска-Николовска, Црквата Света Петка во Побужје, 42-46.

4 М. Соколоски, Турски документи за историјата на македонскиот народ. Опширни попи-

сни дефтери од XV век, III, Скопје 1976, 210-211; 3. Расолкоска-Николовска, Црквата Света

Петка во Побужје, 42 и д.

5 М. Соколоски - А. Стојановски, Турски документи за историјата на македонскиот на-

род. Опширен пописен дефтер № 4 (1467-1468 година), Скопје 1971, 465.

6 2. Расолкоска-Николовска, Црквата Света Петка во Побужје, 42-46.

7 Г. Суботић, На прагу новог доба. Сликарство византијског стила у нашој средини кра-

јем XV века, Лесковачки зборник XXXIII (1993) 154-155.
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Венецији у атељеу готичара Микеле Ђамбона.8 Он је око 1455. године код

Херцег Новог живописао цркву манастира Савине, прилагодивши иконогра-

фију и програм у њој потребама православног обреда, али је задржао и одре-

ђене одлике свога рада у духу позне готике.9 Касније, након преласка у Ду-

бровник (1459), на његовим се делима већ опажао ренесансни утицај млађих

млетачких уметника. Слике цркве у Побужју не пружају довољно могућно-

сти да се упореде са радовима Ловра Добричевића у Савини, с обзиром на то

да од сложенијих представа постоје једино Благовести. Али већ начин прика-

зивања простора у тој композицији, са издуженим облицима здања који се

спуштају готово до тла и тек при дну сцену закључују ниским зидом, више

одговара позноготичкој него византијској традицији. Мало је, при свему, ве-

роватно — и поред стилске блискости са ликовима у Савини — да је сам Ло-

вро Добричевић у време када је имао атеље у Дубровнику био у прилици да

изведе скромну декорацију у Побужју. Пре је то могао бити један од његових

раних сарадника, мање вештих, можда из Котора, који је неговао његов на-

чин рада из тог времена. Могуће је да се он у некој прилици обрео у Скопљу,

средишту са развијеном привредом у којој су живо учествовали которски и

дубровачки трговци, или, северније, у католичкој жупи око села Летнице,

где су се Дубровчани бавили рударским пословима.10

У том светлу вредан је посебне пажње и приказ Деисиса.11 Његово ме-

сто у програму зидног украса на северном зиду, уз иконостас, није било рет-

ко већ у споменицима XIV века, а као есхатолошка тема јављао се нарочито

у просторима сепулкралног карактера. То је одговарало храму у Побужју,

посвећеном св. Петки, заштитници мртвих, уз који се налазило старо гроби-

ште.12 Утолико је разумљивије што су овде појединачно биле назначене мо-

литве оних који су својим прилогом помогли да црква добије зидне слике.

Деисис је, међутим, насликан у варијанти необичној за византијску тра-

дицију: Христу се, поред св. Јована Претече, лево од њега, обраћа св. Петар,

уз кога је, лицем окренут гледаоцу, св. Павле који десном руком благосиља.

Из Деисиса је изостављена Богородица, увек сликана како се у молитви обра-

ћа сину да буде милостив према људском роду. Првенство је, дакле, неочеки-

вано дато двојици првоапостола који су имали посебно место у култу римске

цркве, што је било блиско теми ТгашЧш 1е§18. Као што је познато, св. Петар и

Павле, веома истицани и у храмовима источног хришћанства, обично су сли-

кани крај улаза у цркву, на подужним зидовима наоса или у певницама, а у

грађевинама са куполом на чеоним странама источног пара стубаца, окрену-

тим олтарском простору. Ову иконографску појединост, као ни уздржане

8 О сликару Ловру Добричевићу, његовом пореклу, образовању и делатности: В. Ђурић,

Дубровачка сликарска школа, Београд 1963, 69-83 е1 раззјт.

9 Исти, Савина, изд. „Југославија", Београд 1977, стр. VII-XIII.

10 А. Урошевић, Католичка жупа Црна Гора у Јужној Србији, Гласник Скопског научног

друштва XIII (1934) 131-139.

1 1 3. Расолкоска-Николовска, Црквата Света Петка во Побужје, 40.

12 Исто, 49, нап. 48.



422 Гојко Суботић

стилске одлике западне уметности, нису запазили скромни приложници из се-

ла Побужја, а није засметала ни архијереју који је живопис осветио.

Мајстор старијих слика у Светој Петки поновио је и украс неких зидних

површина у Богородичином храму суседног села Кучевишта. У тмурном,

неосветљеном амбијенту њене припрате, са издуженим просторима на север-

ној и јужној страни, испред којих су широки лукови подсећали на аркосоли-

јуме, изнад улаза у наос насликао је Богородицу Елеусу,13 чија је појава од-

говарала гробном карактеру простора, а у северној апсиди св. Петку, чији је

култ посебно био везан за мртве.14

Не знамо да ли је непознати мајстор још нешто оставио у овом храму, по-

гођеном, изгледа, већ тада једним пожаром, и колико се још дуго задржао у

скопском крају. По свему судећи, већа обнова старе властеоске задужбине у Ку-

чевишту није предузимана до краја столећа, када је други мајстор радио у њој и,

опет истовремено, у Побужју — као да су личности које су се старале о овим цр-

квама заједнички трагале за уметницима и уговарале послове. У Светој Петки је

млађи живопис довршен 9. октобра 1500, а у капели Светог Николе, над при-

пратом Богородичине цркве, на новом слоју, преко пострадалог украса из XIV

века, 9. маја 1501. Тешко је рећи да ли је овде у питању био локални уметник,

скромних могућности, који је радио током двеју сезона или неки мајстор са

стране који је, након обављеног посла у Побужју, у јесен 1500, презимио, баве-

ћи се, можда, иконописом, а у пролеће, када су се стекли услови за рад на све-

жем малтеру, исликао и мали параклис на спрату цркве у Кучевишту.

У међувремену, између првог и другог сликања цркава у Побужју и Куче-

вишту, још два споменика у околини Скопља добила су живопис, и то трудом

уметника из познатих средишта на југу. У храму Светог Никите изнад села Чу-

чера, из времена краља Милутина, пострадале површине зидног украса је

1483/4. исликао мајстор спонтаног израза и необичне свежине из Костура, који

је осамдесетих година оставио дела у великом броју споменика од Тесалије,

преко Костура и Пелагоније, до околине Скопља.15 Нешто касније, 1496/7, један

од мајстора из Охрида, на измаку снага сликарских радионица у њему, фреска-

ма је опремио и Богородичин храм манастира Матке у кписури Треске.16

13 Исто, 49; 3. Расолкоска-Николовска, О ктиторским портретима у цркви Свете Богоро-

дице у Кучевишту, Зограф 16 (1985) 48.

14 На сепулкрални карактер указују и илустрације псалама на своду припрате: В. Ђурић,

ВизантиЈске фреске у Југославији, Београд 1974, 56, 213; И. Ђорђевић, Сликарство XIV века у

цркви св. Спаса у селу Кучевишту, ЗЛУ 17 (1981) 102-103 (препознао је осам сцена ове цели-

не, надахнуте стиховима који су имали своје место у заупокојеним молитвама); 3. Расолко-

ска-Николовска, О ктиторским портретима, на нав. месту; И. Ђорђевић, Зидно сликарство срп-

ске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 135-136.

15 С. Радојчић, Једна сликарска школа из друге половине XV века. Прилог историји хри-

шћанске уметности под Турцима, Зборник за ликовне уметности МС 1 (Нови Сад 1965)

67-104; Е. Георгицојани, Т-уа еруаатткпо аушуицшу ^штрскршу хо\) беитерои цшои тоо 15о\)

амоуа ота ВаХкауих кш л етбраот) тои отт) цетав1)(Јаут1УТ| техуц, Нхегршпка хроугка 29

(1988/89) 145-172; Г. Суботић, Костурска сликарска школа. Наслеђе и образовање домаћих ра-

дионица, Глас ССС1.ХХХ1У САНУ (1998) 122-123 (са широм литературом).

16 Р. Љубинковић, Српски црквени споменици у клисурн реке Треске, Скоплл 1940,

17-22 е( ра$мт; Г. Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980, 141-158.
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Црква Ваведења Богородице у Кучевишту била је живописана и у по-

знијим столећима турске власти. Зна се да је пре пожара 1983. године у

спољној припрати постојао један број илустрација Акатиста и сцена из живо-

та и страдања св. Ђорђа,17 а на западној фасади приказ Страшног суда.

Најмање пажње су добиле доскора добро очуване фреске на јужној фа-

сади наоса и нартекса. Представе су биле добро заштићене издигнутим тре-

мом чија је дрвена конструкција са спратом временом мењала изглед, а у по-

менутом пожару и изгорела. Иза једног броја дрвених стубова прислоњених

уза зид, који су носили кров, виделе су се необрађене малтерне површине,

док су о распореду косих греда у горњем делу сведочила упоришта у зиду.

Изглед првобитног трема тешко је одређеније претпоставити без непосред-

ног испитивања свих преосталих трагова и није намера да се то овде учини,18

али у вези са његовом некадашњом конструкцијом треба поменути остатак

једног лика који је припадао старом украсу на фасади. Он је очуван на посеб-

ном слоју, на уској вертикалној површини између млађих слика св. Димитри-

ја и Богородице (из Деисиса). Малтерна подлога фреске је на левом крају

била стањена и изван бордуре необојена, што јасно говори да се представа ту

завршавала, а крај ње је у једанаест редова била исписана и, данас нешто

оштећена, једноставна молитва Владиславе и њене деце Јована и Дмитра.19

Натпис је свакако подсећао на одређене заслуге у вези са живописањем цр-

кве, али су подељена мишљења да ли је у питању била војводица Владислава

која је са мужем, војводом Дејаном представљена у припрати или нека друга

личност која је платила само сликање површина око јужних врата.20 На први

поглед, необичним се чини што је једино овде, између двеју млађих предста-

ва, остављен фрагмент из времена Владиславе и њених синова. Објашњење,

17 А. Николовски - Д. Корнаков — К. Балабанов, Споменици на културата во Н. Р. Маке-

донија, Скопје 1961, 26; исти, Споменици на културата во СР Македонија, Скопје 1971, 21-22;

К. Балабанов — А. Николовски — Д. Корнаков, Споменици на културата на Македонија, Скопје

1980, 32. Њихове податке преноси и М. СагШв, 1,а решшге тига1с дапз 1е топде огшодохе аргез

1а сћи1е де Вугапсе (1450-1600) е1 дапз 1ез рау5 зоиз 1а дотшапоп еп-апвеге, Ашепез 1989, 234.

18 Није нам познато да ли је учињен напор да се из преосталих трагова наслуте могући

облици првобитног трема. Висина његовог патоса је одговарала сликаном соклу испод пред-

става, а приступало се степеништем са једне од бочних страна, највероватније са западне, ода-

кле се стизало и до параклиса Светог Николе на спрату; у новије време (до 1983. године) до ње-

га се могло попети само из нартекса, прислоњеним степеницама, кроз отвор који је накнадно

пробијен у његовом јужном делу. — Издигнутом трему у Кучевишту је сродан био дрвени трем

на северној страни Богородичине цркве у Драгалевцима, који је уништен приликом доградње

бочног простора. О његовој старој дрвеној конструкцији и преградњама в. Г. Суботић, Охрнд-

ска сликарска школа XV века, Београд 1980, 127-128, нап. 149.

19 Натпис је више пута објављен: В. Ђурић, Византијске фреске, 206; П. Мил>ковик-Пе-

пек, Црквата Св. Спас во село Кучевиште — Скопско, Споменици за средновековната и понова-

та историја на Македонија, I, Скопје 1975, 420; И. Ђорђевић, Сликарство XIV века, 83-86; С.

Мандић, Чрте и резе. Фрагменти старог именика, Београд 1981, 197 и д.; С. Расолкоска-Нико-

ловска, О ктиторским портретима, 50-51; И. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле, 135,

268-269.

20 С. Расолкоска-Николовска, О ктиторским портретима, 50; И. Ђорђевић, Зидно сликар-

ство српске властеле, 135, 268.
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Јужна фасада Богородичине цркве у Кучевишту — света Петка, Вазнесење пророка

Илије на небо, свети Атанасије (цртежи Драгомира Тодоровића)

чини се, може да пружи касније изгубљена дрвена конструкција трема. Веро-

ватно је над овим делом фасаде, испред улаза у наос, и раније постојао један

портик, свакако мањи, начињен да би штитио прилаз и чувао зидне слике, па

је од дрвених носача, прислоњених уза зид, онај на левој страни задржан и

касније када су сликане нове представе. Тада су уклоњене све фреске изнад

јужних врата изузев одломка са натписом који је био скривен дрвеним сту-

бом. То потврђује и друга, уска, само омалтерисана и окречена површина из-

међу Вазнесења пророка Илије и св. Атанасија. Она такође није исликана,

јер се предвиђало да иза стуба, који је након завршетка живописа требало да

буде постављен, неће бити видљива.

Молитва Владиславе и њених синова исписана је уз фигуру од које се види

једино мали део полиставриона, што говори да се на месту које је касније доби-

ла Богородица налазио један архијереј. Верујемо да је то био св. Никола, патрон

параклиса на спрату,21 а да се над самим улазом налазило попрсје Спаситеља.22

21 Другачије претпоставке изложио је С. Мандић, Чрте и резе, 199 и д.

22 Лик Богородице, патрона храма, био је свакако над западним вратима и пре него што је

у XV веку насликана њсна представа са епитетом Елеусе.
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Свети Меркурије убија цара Јулијана Отпадника, свети Димитрије убија

цара Јована Калојана

Последњи пожар је темељно изменио карактер боја на фасади, свевши и

иначе скроман колорит млађих слика на редуковане тонове, карактеристичне

за пигменте земљаног порекла који су били изложени пламену.23

Дуж већег дела јужне фасаде насликане су у мирном поретку, једна за

другом, представе монументалног кроја, у сведеном виду, без појединости

које би реметиле једноставност казивања чистим формама. Све су означене

словенским сигнатурама српске редакције која се у овим областима дуго

одржала у столећима турске власти.

Прва у низу је св. Петка — с(в«)тд Штћкд — са крстом у десној руци и

левом коју је подигла у молитви. Иза ње, на широком пољу одвојеном тра-

ком, насликано је Вазнесење пророка Илије на небо — с(в*)ти Ил7[в] п9©сХо)кћ.

Седи старац је приказан у четворопрегу боје пламена, на чијим странама су, у

гризају, насликане главе анђела. Кола вуку крилати коњи исте боје,24 чије се

23 Поједине колористичке одлике које ће се у опису наводити забележене су на спомени-

ку пре промена насталих 1983. године.

24 Сасвим у складу са казивањем Светог гшсма и описом запреге у сликарском приручни-

ку Дионисија из Фурне: Огњена кола и огњени коњи ... — Дионисије из Фурне (/зшу&ло? 6 1к
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Јужна фасада Богородичине цркве у Кучевишту — Деисис

(Богородица, Христос и свети Јован Претеча)

задње ноге одвајају од тла, а предње успињу увис. Илија, окренут гледаоцу, ба-

ца свој плашт пророку Јелисеју — пооо(о)ки блТсеи — у доњем левом крају сцене,

преносећи на њега своју пророчку моћ. Приказ прате његове речи на свитку: Р«-

че Ил(Т)д кћ 6лисек» сед| $во здс гако послл л\е Г(оспод)ћ до 1\»9ћдднд.25 Текст се од-

носи на догађај који је претходио Илијином уздизању на небо — на његово

обраћање Јелисеју пре него што је кренуо ка Јордану26 чије је воде ударцем пла-

шта раздвојио и са Јелисејом прешао по сувом. Након разговора који је уследио,

Илија се огњеним колима, у вихору, уздигао, препустивши Јелисеју огртач ко-

јим му је испунио жељу да му „два дела духа" свога остави.27

У наставку, одвојен поменутом белом траком испред које је био дрвени

носач, насликан је св. Атанасије — с(ве)ти ПдлнлсТе — у белом стихару и поли-

ФоируЗ), "Ерцпуеш тгјс, ^шурскрисђс, техупс,, 2кб. 'А. ПалабогеоиА.о\)-Кераце<»с„ Петроград 1909,

65 (« Ерминија).

25 Друга (четврта) књига о царевима, Н, 6.

26 Упутство Дионисија из Фурне (на нав. месту) не предвића текст пророка Илије, него

речи на свитку Јелисеја, којима је он пропратио одлазак свога духовног оца: Патер, пахер, &р-

џа '\арацк ка\ 1>ппе\>д амоО — ВаочХ.. В', Р', 12 (у преводу Ђ. Даничића: Очемој, очемој, кола

Израиљева и коњици његови!).

27 Друга (четврта) књига о царевима, II, 9-14.



Из историје слнкарства у скопском крају у време турске власти (1) 427

ставриону са омофором и набедреником, који десном руком благосиља, а ле-

вом држи јеванђеље. Лик седог александријског патријарха, коврџаве косе

која уоквирује високо чело и широке дводелне браде са праменовима увије-

ним у средњем делу, пре пожара 1983. године најбоље је показивао поступак

непознатог мајстора и његов колорит: снажна пластична моделација остваре-

на је окерним и маслинастим тоновима чије су вредности биле наглашене по-

тезима беле боје и мркоцрвеним цртежом.

Иза њега, на површини подељеној у три различито обојена водоравна

појаса (тамноплав, светлозелен и тамнозелен), место је добио св. Меркурије

— с(ве)ти МеокКоТе. Ратник је приказан на светлом коњу, у оклопу, са шле-

мом, штитом на плећима, развијеним руменим плаштом и дигнутом исука-

ном сабљом, у часу када копљем пробада цара Јулијана (цд$ УлТдн). Вла-

дар-отпадник, одевен у дивитисион и са круном на глави, пада са престола,

окрећући уплашено главу уназад.

На увученом, лучно завршеном пољу до њега је св. Димитрије — с(ве)ти

ДимитоТе. Заштитник Солуна, са бисерним венцем мученика, представљен је

како брани свој град. На коњу, у оклопу, са штитом и огртачем који се оштро

оцртава на позадини сцене, свети ратник победоносно корача преко зидина

са кулама, које у доњем делу укосо пресецају композицију, и копљем убија

цара Калојана. Поражени бугарски владар, такође у одећи ратника са шти-

том, лежи оборен на земљу, под копитима свечевог коња.

попчгон

Јужна фасада Богородичине цркве у Кучевишту, почетак и крај ктиторског натписа

изнад улаза у храм

На преосталим површинама јужне фасаде, везаним за бочни улаз у

храм, насликан је Деисис. У истој висини са претходним сликама, са стране

су целе фигуре Богородице — Мцтцр 6(ео)о и св. Јована Претече — с(ве)тн

1а>(вднћ) [По4дт]ечд, који се моле за спас људског рода. На развијеном свит-

ку Мајке исписан је почетак њеног познатог разговора са Сином: + СлТши

м(д)т(е)о1, свок> цједое ■ Что поосиши л\(д)ти мои • Го(-кшнил\ћ ...), док св. Јо-

ван одвојено води дијалог: + СлТши моление КоћститЕли своего ЦЈбдо+» • Что

поосиши 1\у(вдне) . . . Лик Христа над вратима — 1(исоу)с Х(с»исто)с — прилаго-

дио се расположивој површини лунете, па је представљен у широком попрсју

како десном, готово положеном руком благосиља, док левом држи Јеванђеље

са речима + П[онд]н[т]е [блдгослове]ни [ш(т)цд м]оего • н[д]сл*д8ите

Кготовдное вдмћ ц(ћ)остви шт сложенТд • (Матеј XXV, 34).

Испод Христа, на површини која је већ раније пострадала, вероватно

због оштећења архитрава, стајао је натпис чији су се само крајеви сачували.
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-о- -в-

Јужна фасада Богородичине цркве у Кучевишту — имена приложника на соклу

(цртеж арх. Николе Дудића)

Ктиторска порука уобичајене садржине почињала је речју + ИзволЕ[никл\к

...], а на крају првог реда се завршавала именом Николс • и (у наставку, на по-

четку другог реда) попд Еои[кд?]. У питању су свакако биле личности заслу-

жне за сликани украс, при чему је могуће да је и Никола био свештеник, с об-

зиром на то да су се у натписима овакве садржине обично наводиле прво ду-

ховне, а тек потом световне личности. Кратки текст при томе није испунио

цео ред, па је могуће да је и податак о времену сликања — најчешће исписи-

ван на крају — изгубљен у његовом оштећеном делу.

Изгледа да је уска површина над улазом, недовољна да се помену све

личности заслужне за сликање монументалног низа представа, навела сликара

да више њихових имена испише одвојено, у виду једноставних молитви на со-

клу који је украшен завесама, између алки које их „држе" на белој основи. Прва

белешка, испод св. Димитрија, као да је наставак молитве започете на другом

месту: одвк свои;(ћ ЛАлдденд и Поодднд ■ и Стоганд Иовднћ и Пдвлд и Тодоод. У про-

дужетку, у подножју Богородице стоји: Помени Г(оспод)и Николд, а испод св. Јо-

вана Претече: одвд своего Ддичмтд и Бождноу. Поновљено је, дакле, поименично

навођење приложника, познато у скопском крају још од XV столећа, али не крај

одређене представе коју су они посебно одабрали. Наведене особе — из Кучеви-

шта, а можда и из неког од суседних села — сакупиле су средства и заједнички

наручиле, свакако у договору са образованим духовним лицем које се старало о

украшавању, тематску целину испод које су у низу наведена њихова имена.

Који је заједнички смисао окупио представе на јужној фасади старе вла-

стеоске цркве у Кучевишту?

Прва у низу светих личности на фасади, св. Петка, већ је поменута као

патрон гробљанске цркве у околини Скопља, на чијим су се зидовима верни-

ци појединачно обраћали молитвама за спасење. Светитељка је поштована

због помоћи коју им је пружала, штитила их од болести и чувала им њиве,

винограде и стада, али је њен култ на широком простору почивао пре свега

на уверењу да је она усрдна заступница мртвих пред Христом. У том смислу

довољно је подсетити на сам почетак молитве коју је, према њеном Житију,

познатом и у словенским верзијама, св. Петка изговорила пред смрт: Влади-

ко, Господе, ти који си створио небо, земљу и мора ... свима који мени помен
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чине поклони милост на Дан судњи.1% Њено име је одговарало грчком називу

дана у седмици (тј лараакеит]) када је Христос смрћу на крсту искупио грехе

људског рода.29 Поједине представе св. Параскеве непосредно су откривале

везу са страдањем: на њеним грудима, у медаљонима, сликани су инструмен-

ти мучења или сам мртви лик Спаситеља.30

Старо светилиште св. Параскеве на Кипру показује занимљив континуи-

тет локалног култа, у близини Пафоса, где се налазио древни храм богиње

Афродите,31 а на пешчаној обали чувала и успомена на њен излазак из мора.

Афродити/Венери је био посвећен пети дан у седмици (Б1еб Уепеш), па је

разумљиво што је у њеном Светом врту подигнута једна од најстаријих црка-

ва св. Параскеве, са зидним украсом још из времена иконоборства.32

У зидном сликарству балканских земаља св. Петка је чешће сликана од

XIV века, када се јављају и њени развијени циклуси у Доњој Каменици33 и Св.

Константину и Јелени у Охриду.34 Појединачни ликови св. Петке, иако без осо-

бених црта, нису остављали места сумњи да се односе на старију, римску све-

титељку овог имена, која је по традицији страдала у време Антонија Пија

(138-161), а не на млађу, из Епивата код Каликратије, с краја X — почетка XI

века. Тако је у цркви пророка Илије у Долгаецу код Прилепа св. Петка 1454/5.

приказана са одсеченом главом у рукама, карактеристичним атрибутом старије

28 С. Новаковић, Апокрифско житије свете Петке, Споменик СКА XXIX (1895) 25.

29 Опширније в. Г. Суботић, Свети Константин и Јелена у Охриду, Београд 1971, 89-97,

101-104; Архим. С. Кукјарис, 'О кгжХос, топ рЧог> тђс, 'Аухас, Параакеитјс, ттјс, Ршцсаас, ка! тђс,

ес, '1коу1о\) атл хркттгаугкт! техут), Атина 1994, 21-111.

30 Благо Кипра, каталог изложбе, Београд 1968, 55, бр. 116 и 118.

31 Светитељке у западном свету носиле су по н>ој име Венера и Венеранда.

32 А. 8(уЦапои — Ј. А. 5(уИапои, Тће раш(ео< Сћигсћез оГСургиб. Тгезаигез оГћугаШте АгТ,

бесопс! Еал1шп, МсоЈна 1997, 382-385.

33 М. Ћоровић-Љубинковић — Р. Љубинковић, Црква у Доњој Каменици, Старинар I

(1950) 79-81; Л. Мавродинова, Ц>рквата в Долна Каменица. Стенописи от времето на Михаил

Шишман, Софил 1969, 10, 16; I. Ма\гоИпо\а, \љ (Ја(е с1с5 ретШгез <1е Оо1па Катешса е1 1еиг

р1асе с1ап8 ПтТоЈге с1е 1а ретпдге ћи1ј>аге, еа\ Ма150п <1'еЈ1Поп5 Је ГАсааепне аез 5С1епсе5 с5е Ноп-

јпге, 1972, 219-223; Б. Живковић, Доња Каменица. Цртежи фресака, Београд 1987, стр. VI, са

уводним текстом М. Ћоровић-Љубинковић, 3-4; С. Кукјарис, 'О к\)кХ.ос,, 49-51.

34 Г. Суботић, Свети Константин и Јелена, 55-56, 89-104, цртеж 10; С. Кукјарис, 'О к\>-

кХсч;, 52-53, где наводи и више целина из XIV века на Криту (исто, 42-51).
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мученице,35 док је у Богородичином храму у Велестову изнад Охрида, 1444, на-

сликана у олтарском простору, где присуствује евхаристији — евокацији Хри-

стове жртве коју је њена појава оличавала.36 Иначе, св. Петка је сликана у знат-

ном броју храмова XV века,37 обично на јужном зиду и често, уз друге свете ли-

кове и симболе апотропејског карактера, крај врата или прозора.

Старозаветна тема Вазнесења пророка Илије на небо имала је такође

ослонца у уметности античког света. Основну иконографску схему пружала је

представа Сунца које се на својој квадриги уздиже изнад Океана38 или лик цара

који се у својој постхумној слави узноси на небо.39 Међу њима, у апотеози, нај-

чешће је представљан Александар Велики.40 Уметници су се, дакле, служили

одговарајућим узорима које су налазили у својој околини и пре него што су сце-

не са пророком Илијом стекле место у хришћанској иконографији, где су доби-

ле и нови смисао.41 Учени писци, попут св. Григорија Назијанског, видели су у

Илијином уздизању на небо праобраз Христовог вазнесења42 које је у свом ра-

ном изгледу показивало и занимљиву иконографску блискост.43

35 Г. Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980, 55, 58, цртеж 33.

36 Исто, 68-69, 175. Њену појаву у тесном олтарском простору, где су приказани једино

св. Василије Велики, Јован Златоусти и, по свој прилици, Григорије Богослов, разумљивом чи-

ни једна икона с краја XIV века из Снетогорског манастира код Пскова, на којој је св. Петка са-

ма поред тројице великих литургичара — К. Опаз, Кшке јкопе, Веој*гас! 1961, 367, I. 66.

37 У пећинским црквама Арханђела Михаила изнад села Радожде, Светог Спаса код села

Вишни и Богородице Елеусе на Преспи, у Богородичином храму села Велестова, Светом Стефа-

ну Панциру код Горице, Вазнесењу Христовом у Лескоецу и Свим светим у Лешанима, а затим у

Богородичином храму у Драгалевцима и Светом Димитрију у Бобошеву у Бугарској, Матки код

Скопља и др. — Г. Суботић, Охридска сликарска школа, раббјт (са сгаријом литературом).

38 Р. Саого! — Н. Јлскгсц, ОЈсПоппаЈге сГагспео1о§1е сћгеЧЈеппе е1 де ћгапЈде, XI, (1920) со1.

2670. Чак је и име пророка Илије на грчком (ТШас,) подсећало на Сунце (6 лХгос,). Већ је св. Јован

Златоусти писао: Верујем, када вам говорим оуздизању Илије на небо, да су песници и сликари овај

приказ позајмили од Сунца које се пење на блиставим колима са упрегнутим тркаћим коњима ко-

ји зраче пламеном ... — кмает, со1. 2671 (где се наводе и други писци који се дотачу ове теме).

39 Иконографију и новозаветно схватање Вазнесења пророка Илије широко је изложила 77ј.

СНааШа/аз, Раплси1ап(еб Јсопојгтарћјциеб аи аесог рет1 аеб сћареИеб осс1с!еп1а1еб ае 8ат(-1д1с еп

Рћосјае, СА XXII (1972) 96-104; еаАет, 1~е$ решгагеб шигаЈез ае Нобтб [дткм. 1^8 сћареНеб

осс1с1еша1еб, А(ћепеб 1982, 49-66.

40 Под видним утицајем сасанидске уметности где је персијски краљ представљан на ко-

лима која вуку звери (ГА. СНачИак^з, Раг(1си1ап(еб ЈсопојгтарМциез, 102).

41 А. Сгаоаг, 1х$ уојз ае 1а сгеаиоп еп 1сопо§гарћ1е сћгеПеппе, Ралб 1979, 36. С. Радојчић

подсећа на казивање Лиутпранда да је у Цариграду био позван на двор 20. јула, када је сцен-

ским играма слављено Вазнесење пророка Илије. Уздизање на небо је било омиљена тема ан-

тичког позоришта од времена Еурипида. Крилати ватрени коњи спомињу се у Електри, па је,

на пример, одлазак Ганимеда на небо приказиван посебним машинама, због чега С. Радојчић

закључује да је и иконографија Илијиног вазнесења била „позајмица из касноантичке позори-

шне инсценације гарПогт ас! сае1об" — С. Радојчић, Прилози за историју најстаријег охридског

сликарства, ЗРВИ VIII 2, МеЧапвеб О. Об(гоеогбку II (1964) 374.

42 Р. Сакго1 — Н. 1ес1егсц, ОЈсПошшге, ХЦ со1. 2671.

43 У једном маузолеју испод Светог Петра у Риму и у апсиди баш' АцшНпо у Милану

Христос је представљен како се у слави узноси на сунчаним колима, а у сродној схеми се јавља

и у Рабулином кодексу (ГА. СНа&Шаки, Рагтк;и1ап1^б 1Сопо§тарћ1циеб, 100-102).
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Вазнесење пророка Илије имало је различита значења, али најчешће фу-

нерарно, због чега се његова представа већ у IV веку сретала у катакомба-

ма44 и на саркофазима.45 У том духу непосредно говори и литургијска моли-

тва СоттепАаНо аттае Григорија Антиохијског: Ослободи, Господе, душу

раба свога Н., као што си Илију ослободио од заједничке смрти.А6

Поштовање према пророку Илији рано је исказивано представљањем чита-

вих његових циклуса. Десет сцена чува већ Дура Еуропос у зидном сликарству

синагоге из III века, док се у византијској уметности Уздизање на небо приказу-

је након окончања иконокластичке кризе, у IX веку, и то најпре у минијатурама

— у Псалтиру из збирке Хлудова, басга Рага11е1а св. Јована Дамаскина (Раг. §г.

923), Хомилијама св. Григорија Назијанског (Раг. §г. 510)47 и Хришћанској то-

пографији Козме Индикоплова (Уа1. §г. 699). 48 У зидном сликарству, сцене Или-

јиног вазнесења појавиле су се у пећинским црквама Кападокије, најраније у

Илташу, можда већ у VIII веку, у цркви која је овом празнику и посвећена,48" за-

тим у Ћулу Дере (920) и др.,49 а у XI столећу и у великим манастирима и кате-

дралним храмовима попут Светог Луке у Фокиди50 и Свете Софије у Охриду.51

У нашој средини, најзначајнију целину посвећену пророку Илији доби-

ла је средином XIII века Морача,52 где је Вазнесење, без посебног истицања,

закључило циклус од једанаест сцена.53 Као појединачна представа, међутим,

44 Поред осталог, на лучној површини једног аркосолијума на гробљу Домициле у Риму

и на једном зиду галерије са гробовима испод УЈа 1<а(ша из средине или друге половине III века

— А. Сгаоаг, 1*е ргепнег ап сћг&јеп (200-395), Рапз 1966, 255 е( ра5$ип.

45 На рељефима више саркофага у Риму, Милану и Арлу (Р. Сакго! — Н. 1.ес\егсц, М\с\\-

оппајге, XI., со1. 2672; ГА. СкаиИаИв, \,е$ рстгагев тигакб, 50-51).

46 Иоега, Аотте, аттат зепгг Пн N. хГси! ЧоегазЧ ЕИат а"е тог!е соттит (Р. Сакго1 — Н.

1.ес1егсц, ОЈсПогшаЈге, XI*, со1. 2671).

47 БГгагрхе Аег Мепезхјап, Тће Ши5(та(1оп5 оГ(ће НотШев оГОге§огу оГ№г1апги5 Раш. Ог.

510. А 5(ио"у оГте Соппес(тп5 ое(\уееп Тех( апд 1та§е5, ООР 16 (1962) 201, р18- 2.

41 Тк. Ска&Шаки, 1*е$ ретгигеа тига1е5, 51-52, где се наводи и низ млађих примера (са

литературом).

48* С. ЈоЦуе1-1.еуу, 1*е$ е%и$е$ оугагкшех де Саррадосе. 1*е рго^гатте Јсопобгарћјцие де

Гар51де е( де 5е5 ађогд$, Раг.5 1991, 167, 169.

49 N. ег М. ТМеггу, Аууаћ кШве ои РЈееопшег ди ОпШ Оеге. Е^Нве икдпе Је Саррадосе,

СА XV (1965) 121-124; С. ЈоИуе1-1.еуу, 1*е$ 6&1\$е& ћугап(ше5 <Је Саррадосе, 38, 77.

50 Тк. СкаиШаЊ, РаНки1аг.(е$ копоегарћ.циев, 96-104; еаИет, \.е% рстгагев тига1е$,

49-66 (са старнјом литературом).

51 С. Радојчик, Прилози, 374.

52 А. Сковран-Вукчевик, Фреске XIII века у манастиру Морачи, ЗРВИ 5 (1958) 169-170;

С. Петковик, Морача, 27-28, 34.

55 У појединим, посебно представљаним епизодама из живота пророка Илије, као што је

његов боравак у пустињи крај Хората где га је хранио гавран, може се препознати евхари-

стично значење сцене Џ. О. З/е/апезси, ШшСлнјош, с!е5 [лгопреа дап$ ГаП де Вугапсс, Вгихе11е$

1936, 153). У хомилији посвећеној Христовом крштењу Григорије Назијански наводи пример

пророка Илије који је доживео очишћење када је после своје смрти прелазио таласе Јордана

(Гк. Ска1гШаЊ, 11е$ реш(иге$ тига1е$, 63), а Илнјино васкрсавање удовице из Сарепте било је

основа да се верује у његову моћ исцељења и враћања у живот — Кеаи, 1/копо§гарћ1е ди

ргорћесе ЕНе, ЕПе 1е ргорће(е, 1*е$ егадез сагтеП(аше5, Вгиеев 1956, 239 (наведено према С.

Петковик, Морача, 30).
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Илијино уздизање на небо имало је нарочито значење.54 Недавно је његова

појава у припрати Леснова, као и у Светом Луки у Фокиди, оправдано дове-

дена у везу са наменом простора и обредом сахрањивања на који су речито

подсећале илустрације последњих псалама читаних у оквиру заупокојене ли-

тургије.55 Исти смисао Илијиног вазнесења, иначе, непосредно откривају и

други споменици у којима се представа, као у катакомбама, налази изнад од-

ређеног гроба или у параклисима фунерарне намене56 — у Кападокији и др.57

У Кучевишту, на спољном лицу припрате чија је унутрашњост са

„аркосолијима" такође била намењена сахрањивању, слика Вазнесења про-

рока Илије свакако је имала исто значење као и, испред ње, фигура св. Петке,

заштитнице мртвих.

У наставку, на површини између прислоњеног дрвеног стуба и уског

прозора, лик св. Атанасија Великог овде је издвојен из низа архијереја у ол-

тарском простору. Познато је да је стари александријски архиепископ сла-

вљен као непоколебљиви бранилац правоверних схватања, посебно као про-

тивник учења које је упорно и са снажним утицајем на широке кругове Цар-

ства исповедао александријски презвитер Арије.58 Атанасије је тегобно про-

живео готово пола столећа на престолу александријске цркве, повремено се

удаљујући или кријући од прогона, али је његов допринос догматским схвата-

њима која су на крају превладала био огроман. Веома образован, следбеник

филозофске традиције велике александријске школе, био је истовремено и ту-

мач монашких погледа које је упознао у пустињским пребивалиштима и разго-

ворима са духовним оцем Евтимијем Великим. Та рана искуства учврстила су

његова уверења и дала му снагу да енергично иступа на великим црквеним

скуповима. Већ на Првом васељенском сабору у Никеји (325), као архиђакон,

у пратњи архиепископа Александра кога је касније (328) наследио на престо-

лу, оштро се супротставио Аријевим погледима, заступајући учење о једносу-

шности (бцооооча) Оца и Сина, формулисано већ у првим ставовима Символа

54 У иконографској анализи теме Т. Хадзидаки је показала да је догађај представљан у два

основна вида, чеоним и бочним изгледом кола са пророком који се узноси на небо. Обе варијанте

су преузете из старије грчке и римске уметности где је на један или други начин приказивано уз-

дизање митолошких личности, успињање душа славних покојника или апотеоза царева. Садржај

ових представа је био сродан: значајна личност се хероизовала својим натприродним вазнесењем

— ТН. СкаШеЈаЊ, РаП1си1ап1е5 1сопо§гарпЈцие5, 100-101; еаЛет, \л% реиИигез тига1е5, 57. Обе

иконографске схеме, вредно је такође пажње, јављале су се на приказима исте садржине, али су у

знатно већем броју примера профане теме представљане у фронталном, а религиозне у бочном

изгледу уздизања на небо, са елементима који су сцену чинили литсрарно богатијом — јђјдет,

102. Последњој варијанти припада и Вазнесење пророка Илије у Кучевишту.

55 С. Габелић, Лесново, Београд 1999, 183-190.

56 У њима она подсећа на пут који душа прелази после смрти — ТН. СНаПи/аки, РаНки1а-

п1е8 1СОпоегарћ1цие5, 105.

57 С. ГабелиН, Лесново, 1 89, наводи и више примера из Грузије (са одговарајућом литера-

туром).

58 КеаНехИсоп Шг Аппке ипд Сћп51епШт, I, бши^ап 1950, со1. 860-866, 8. V. А(ћапа5Ш5; А.

ЈевтиН, Патрологија, II, Источни оци и писци 4. и 5. века од Никеје до Халкидона 325-451, Бе-

оград 1985, 35-59; А. В. Карташов, Васеленски сабори, I, Београд 1995, ра55ип.



Из историје сликарства у скопском крају у време турске власти (1) 433

вере. Свакако је због тога Дионисије из Фурне у свом приручнику саветовао

да се на представи Првог васељенског сабора у Никеји наслика св. Атанасије

као млад ђакон, без браде, како седећи пише: Шотегш ец е\а 0е6у ...59

У распрама са Аријем и његовим присталицама које су деценијама по-

тресале Царство, увлачећи у себе не само духовне него и световне кругове на

челу са царем, Атанасије је био признаван и оспораван, а често и примораван

да се повлачи у друге средине. Његови боравци изван Александрије и саста-

ви као што јеЖивот св. Евтимија, писан са искуством из живота египатских

насеобина, знатно су допринели развоју монаштва на другим странама, по-

себно на Западу. Атанасије се зато у својим списима посебно обраћао мона-

сима. За наше разматрање чини се вредним пажње да је у саставу НШопа

апапогит аЛ топаскоз — тражећи, по честом обичају, сагласност између

личности Старог и Новог завета — у пророку Илији (овде представљеном на

суседној површини) препознао претечу монаха: Илија је, писао је св. Атана-

сије, „био сам када је прогоњен; Бог нам га је дао за пример".60

Спор о природи Христа и његовом односу према Оцу трајао је и након

Аријеве смрти, а неприлике за св. Атанасија нису престале ни у време Јули-

јана Отпадника (361-363), који га је, вративши се паганским култовима, оп-

тужио да је противник богова и непријатељ римске државе.61 Ако се то има у

виду, следећа сцена на фасади са приказом Јулијанове смрти у рату с Перси-

јанцима, коју је Црква приписала заслузи св. Меркурија, чини се природним

наставком излагања о правој вери коју је оличавао „отац православља" и

праведној казни која је због одступништва погодила неверног владара.

Појава св. Атанасија, великог мислиоца и догматичара, називаног

„стубом православља" и „тринаестим апостолом", била је овде апотропеј-

ског значења: „најсветије око васељене" будно је мотрило све који прилазе

храму да не би у њега ушли они који одступају од истинитог учења.

Представа св. Меркурија који убија цара Јулијана, иако не честа, имала

је у сликарству доста дугу традицију. Већ око 880. у минијатурном украсу

Хомилија св. Григорија Назијанског (Раг. јп\ 510) царева погибија је приказа-

на у ниском пределу, у развијеној композицији „турнирског" карактера двају

ратника на коњима: св. Меркурије је свога супарника избацио из седла и

пробада га копљем.62 У иконопису, најранији познати пример је сачувао ма-

настир Свете Катарине на Синају.63 Једно мало дело из његове збирке дога-

59 Дионисије из Фурне, 'Ерцт|уе1а, 154. Можда је на ову иконографску појединост утицала

традиција да је на Првом васељенском сабору у Никеји (325) Атанасије учествовао у писању

Символа вере. Познато је, с друге стране, да је на тражење скупа источних архијереја у Антио-

хији (363) Атанасије саставио спис Цару Јовијану о вери, који је садржао и аутентични текст

Символа вере, у верзији која је прихваћена на Првом никејском сабору.

60 Мј8пе, РО XXV, § 47.

61 А. ЈевтиН, Патрологија, II, 38.

62 Н. Отош, МЈшаШгеб о.ев р1ив апслепз тапизспи ^гесз <1е 1а ВЉНошецис Каиопа1е Ји У1е

аи Х1е 51ес1с, Раш 1929, Т. 1ЛУ (Го1. 409у).

6Ј р ралаварис^ Прапцее; е1коуе<; охо Јлуа алб тоу 6о их; тоу 1 1о а!вдуа, ш Јлуос. О! бцааг)-

ро! хп? 'I. Моуђ«; Аугас; А1к:о:тер1Уту;, Атина 1990, 97.
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ђај представља у декоративном амбијенту — у духу коптских минијатура ла-

ичког стила X века за чију се средину везује — на сасвим једноставан начин:

свети ратник је на коњу и копљем усмрћује владара-отпадника који је поку-

шао да поново уведе паганску веру.64

Последњу епизоду из живота Јулијана Апостате опширно је већ у VI ве-

ку, у својој Хронографији, описао Јован Малала: ратујући на Истоку, припове-

да он, цар се са сенатом и војском упутио ка Вавилону у намери да га освоји,

али му се ноћу, у сну, привидео један наоружан човек који је пришао његовом

шатору и ударио га мачем. Јулијан се, уплашен, пробудио; његови дворјани и

војници, са светиљкама, кренули су у потеру, али је цар, тешко рањен, након

крварења, издахнуо. Исте ноћи, епископ кесаријски Василије видео је у сну

како се небеса отварају и Христос Спаситељ са престола поручује: Меркурије,

иди и убиј цара Јулијана којије против хришћана. Меркурије, у блиставом че-

личном оклопу на грудима, саслушао је Христа и ишчезао, а када се поново

појавио, известио га је речима: Цар Јулијанје био смртно рањен иумроје, као

што си наредио, Господе ...65 Види се, дакле, да ни у најранијим иконограф-

ским верзијама слике није коришћена наративна подлога коју је пружао Мала-

лин спис, па се она у сведеном виду појавила и на фасади у Кучевишту.66 За

распрострањеност легенде у словенском свету од значаја је било да је обимни

спис Јована Малале, у осамнаест књига, представљао најраније, још у X веку

на словенски преведено дело ове врсте.67 Но, ни у Русији, показало се, текст

није утицао да се догађај иконографски богатије представи.68

64 Његово копље, у горњем делу завршено у виду крста којим су отклањане зле силе, под-

сећа на оружје арханђела Михаила на синајској икони Три младића у пећи огњеној, насталој у

истој коптској средини (Г. Галаварис, ПршХцес, е1коуес„ 1ос. сП.).

65 Тће СћгопШе о/Јоћп МаШаз. А Тгап51а1шп ћу Е. ЈеИтеуз, М. Јегггеуб, К. бсоп, МеЊигп

1986 (ВугапПпа Аи51гаПегша 4), 181-182. Нажалост, расправа 5. Втоп, Еззај киг 1е сус1е ае 5аин

Мегсиге, таггуг ае Оесе е1 теигтпег ае Гетрегеиг ЈиНеп, Рага 1937, 109-134, није ми приликом

писања овог рада била доступна.

66 Изражена је, иначе, претпоставка да је Чудо св. Меркурија било илустровано у Хроно-

графији Јована Малале — Г. Галаварис, Пронцес, е1к6уес„ 1ос. сН. Необично је да Дионисије из

Фурне и други писци сликарских приручника не спомињу св. Меркурија као наоружаног коња-

ника који убија цара-отпадника, иако ова тема није била ретка.

67 Превод тринаесте књиге са описом смрти цара Јулијана доноси В. М. Истрин, Хроника

Иоанна Малалм в славинском переводе, Сборник Отделении русского жзшса и словесности Им-

ператорскои академии наук ХС 2 (1913) 7-8.

68 У зидном сликарству је лик св. Меркурија често представљан уз друге свете ратнике,

обично са искошеном стрелом у рукама, чију правилност пажљиво проверава. Описе и анализу

више Меркуријевих ликова доноси М. Ахимасту-Потамијану, Н Моут| тшу Ф1Лаувршгст|УШУ

код т| прштт) фаат| тт|с, цетарг^аутлутјс, ^шурасрткђс,, Атина 1983, 103, 167-168, а свакако најте-

мељнији иконографски преглед — у оквиру своје широке студије — М. Марковић, О иконогра-

фији светих ратника у источнохришћанској уметности и о представама ових светитеља у Деча-

нима, Зидно сликарство манастира Дечана. Грађа и студије, Београд 1995, 567-626. Према за-

падној традицији, Меркурије је у Кесарији погубљен по наређењу цара Јулијана, при чему Мгга-

с1е5 Ае По1ге-Оате, дело ОаиПег ае Сотзу-а, наводи да је Богородица васкрсла св. Меркурија

који се осветио цару Јулијану и затим вратио у гроб — Кеаи, 1сопо§гарћЈе ае ГаП сћге11еп, III,

1, Рап$ 1958, 953. Према Цариградском синаксару, кападокијски ратник је живсо и страдао у

време Деција и Валеријана (251-259) — бупахагшт Есс1е51ае Соп51амтороП1апае, Ас1а 5апс(о-

гшп Коуетћпв, Вгихе11с5 1902, 258-259.
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На следећој површини фасаде, у сличном победничком ходу насликан је

и св. Димитрије како копљем пробада цара Калојана. Позната опсада Солуна,

коју је бугарски владар предузео 1207, након освајања Тракије, испунила је

становништво страхом, а његова изненадна смрт, под бедемима, окружила је

догађај легендом да је град спасао сам његов заштитник, св. Димитрије. За-

нимљив је у вези с тим, као и у случају св. Меркурија, однос старијих прика-

за св. Димитрија према онима из познијег доба.

Култ и иконографија св. Димитрија мењали су се у складу са историјским

приликама и потребама средине. На раним мозаицима, св. Димитрије је пред-

стављан у хламиди, као патрон који штити и гестом молитве препоручује ар-

хијереје, војводе и приложнике храма подигнутог на месту његовог страда-

ња.69 Ратови и упади Гота и Хуна, а затим Авара и Словена учинили су неоп-

ходним да и Солун има свога браниоца. О улози која је додељена св. Димитри-

ју говоре М\гаси1а з. Оете1гп, чије су прве две збирке у VII веку саставили со-

лунски архиепископ Јован и његов анонимни настављач.70 Свети заштитник,

који је непрестано бдео над градом, у свим одсудним тренуцима појављивао

се на његовим бедемима и спасавао га од непријатеља. Описи чуда св. Дими-

трија драгоцен су и занимљив извор за његову рану иконографију. Они не на-

воде само свечев изглед у сећању савременика, чак и Словена који су учество-

вали у нападима, већ и његове представе по којима су га „препознавали".71 У

Чудима се приповеда да је виђен како стоји или седи, а понекад и јаше,72 да је

био одевен у белу хламиду коју би „у ватри акције" забацио на рамена,73 али

да је непријатеље, сем у једној прилици, гонио штапом74 — у то време св. Ди-

митрије „још није био војник", али је био на путу да то постане.75 За његову

иконографију вредна је пажње и вест да су га уплашени непријатељи упам-

69 Н. Теотокас, 'О е1коуоураф1к6с, тилос, топ Ау1о\> Дпцптршг) атратиопкоп ка! еф1л»кн)

ка! о! ахетлкес, тсараббаец тту ваицатсоу, Пелрауце\а тоО в' ДгебУоОс, р«^ауТ1УоХ.оу1коп аи-

уебр1ои, А', Атина 1955, 477-478.

70 Најновије издање Чуда св. Димитрија, са преводом на француски: Р. 1,етег1е, Т^ез р1и5

ашпепб гесиеНз аез гшгас1е$ <1е Занп Оетегпиб е( 1а репеггаПоп оек 51ауе$ аапб 1сз Ва1капб, I, \л

Тех1е, Рап5 1979; II, СоттеШаЈге, 1981; изводе из Чуда од значаја за историју Словена донео је

у преводу и са коментарима Ф. Баришић, Мнаси1а 5. Оетеггн I и МЈгаси1а 8. Оетеггн II, Визан-

тиски извори за историју народа Југославије, II, Београд 1955, 173-216. Последњи аутор се

овом темом темељно бавио у својој докторској дисертацији — Ф. Баришић, Чуда Димитрија

Солунског као историски извори, Београд 1953.

71 Представама св. Димитрија у Чудима посебну су пажњу поклонили Н. Теотокас, X)

е1коуоураф1к6с, тило<;, 479-480, и Р. 1етег1е, ор. сН., I, 40-42.

72 Р. 1етег1е, ор. ск., I, 41.

73 Н. Теотокас, 'О е1коуоураф1к6<; т-оло^, 480, нап. 2, примећује да речи х^ацт>с,, \)цца-

Т1оу, х"<оу, х^а(уг| и др. не значе увек исто, због чега се добија утисак да изрази не одговарају

значењима која су они имали у класично доба. Тако се одсћа ипата назива хламидом, док се на

сликама где се Димитријс приказује као ипат види да је у питању химатион.

74 У току опсаде, одевен као војник, св. Димитрије је копљем пробо нападача који се пр-

ви успео на зидине и одбацио га тако да је он, сурвавајући се низ лествице, оборио и оне иза се-

бе, што је изазвало општу пометњу — Р. 1етег1е, ор. сИ., I, 135.

75 Њшет, 41.
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тили као човека риђег и светлећег, у белом химатиону, који језди на белом

коњу.76

У каснијим временима, св. Димитрије је готово увек сликан као ратник,

са оружјем, чак и у представама чуда која су се дешавала у храму,77 али је у

сценама из живота и страдања представљан махом у лаичкој одећи.78

Култ великомученика и заштитника другог града Царства, широко распро-

страњен и у суседним земљама, оставио је у познијим изворима више вести о

његовим представама, пре свега у његовом солунском храму где су му биле мо-

шти, а сачуван му је знатан број ликова и на зидовима, у књижном украсу и

иконопису, као и на делима примењене уметности.79 Међу њима су и прикази

св. Димитрија на коњу, у кратком хитону и панциру, који једном руком држи

копље, а другом узде, док му се огртач, напред везан, вијори иза леђа.80

Опасност у којој се Солун нашао почетком XIII века када га је опсео цар

Калојан и срећни исход, схваћен као чудо св. Димитрија, пружили су прилику

да се створи још један његов приказ и придружи старијој, већ развијеној иконо-

графији.81 У почетку, додуше, погибија цара Калојана није у свим изворима та-

ко протумачена. Георгије Акрополит бележи да је умро од болести у слабинама,

али додаје да је, по мишљењу неких, до смрти дошло због „божјег гнева" — Ка-

лојан је у сну видео једног наоружаног човека који му забада копље у слабине.82

Догађај је, дакле, био пренесен у сферу божанске воље, али није одмах везан за

св. Димитрија нити је речено да је особа која је цара усмртила била на коњу.83

76 %\6ра >тг>рракг| ка! Хацлрбу 1плш Хегжф есре^оцЕУОУ ка! !цатшу форопута Хегжбу —

јглЈст, 157.

77 Н. Теотокас, 'О е^коуоурафгкбс, тгтос,, 480.

78 На пример, у оксфордском рукопису ВосПеЈап Сг. Тћ. Р 1, украшеном минијатурама из-

међу 1322. и 1340, солунски мученик са крстом у руци, на засебном пољу, као и у сценама

страдања, носи тунику са огртачем — А. Ксингопулос, 'О е!коуоураф1к6с, кгжХос, ттјс, ^согјс, топ

Ау!ог> Дт|цг|тр!ог>, Солун 1970, 16-34, л!у. I—III. На житијној икони из цркве Свете Јелене на

Миконосу, вероватно с краја XVI века, Димитрије у приказима живота и страдања такође носи

тунику и огртач, али у средњем делу слике његова фигура, у свсчаном седсћем изгледу, као и у

Чуду са царем Калојаном, има оклоп и оружје ратника — шМет, 35-45, к1\. ГУ-ХН.

79 Темељан и широк преглед иконографије и култа св. Димитрија, посебно у нашој среди-

ни, доноси М. Марковић, О иконографији светих ратника, ракзнп.

80 Н. Теотокас, 'О е!коуоураф1ко<; тгжос,, 479-483 (са изворима, литературом и примерима).

81 Према А. Ксингопулосу, прикази страдања и других догађаја из живота св. Димитрија

нису старији од краја X века, када је једна његова представа добила место у познатом Меноло-

гу Василија II — А. Ксингопулос, 'О е!коуоураф1кос, кгжХос,, 12 (V. // Мепо1о%Го <И ВазШо II, Со-

шсе$ е Уа1Јсап18 5с1есП ... VIII, Топпо 1907, 1. 139). За иконографију св. Димитрија, посебно као

бранитеља Солуна, нарочито је вредан украс ковчежића са његовим реликвијама из срединс

XII вска у манастиру Ватопеду, А. Ксингопулос, Вг^аутгуоу кгважбгоу цета лараатааесоу ^к

тоО р!о1> тоО Ау. Дпцтгтргог), Арха1оХ.отг1кг| ефтрсрЦ (1936, обј. 1937) 101-136 (= у зборнику

радова: А. Ксингопулос, веаоаХоУ1ке!а цеХетт|цата /1925-1979/, Солун 1997, 81-1 16); А. Сга-

оаг, Сч1е1циез геНциаЈгез <1е 5ат1 Оетегпов е1 1е таПугЈит с!и 8аЈп1 а 5а1оп1цис, ООР 5 (1950) 3-5

е1 ра$8Јт, Пј». 1-5; К. Ловерду-Цигарида, Вг>^аут1уг| ц1кротеху!а, '1ера Моут| Ватола1б!ог>. Па-

рабоал, — !атор!а — т^х^Л, Света Гора 1996, 470-475, е!к. 391, 413-419.

82 Сеогј>п АсгороП1ае орега гесепбиј! Аи§и$ги$ Не15епоег§, I, ед. Р. Шпк, бшМеаг! 1978, 23.

83 Н. Теотокас, 'О е!коуоурафгк6<; тг»то<;, 484.
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Но, већ српски писци, Стефан Првовенчани и Доментијан,84 а затим Констан-

тин Акрополит и Јован Ставракије страдање Калојана непосредно прилисују св.

Димитрију.85 Нарочито је последњи од њих живо описао догађај: у поноћ, док је

цар спавао у свом шатору обасјаном мноштвом светиљки, који су војници чува-

ли, пришао му је Димитрије на белом коњу и пробо га копљем. Калојан је након

тога, крварећи, умро, а Бугари се дали у бекство.86

Пре него што се осамосталила као тема, представа најмлађег чуда којим

је св. Димитрије сачувао становнике Солуна чинила је само епизоду у њего-

вом циклусу. Но, ни у њему она није одмах добила место, иако се брзо раши-

рило уверење да је сам мироточиви светац спасао свој град. Штавише, ни те-

матски развијене целине које су се вероватно ослањале на старије верзије

Житија нису ову сцену одмах уврстиле у свој програм.

Највећи број циклуса св. Димитрија у зидном сликарству забележен је у

нашој средини.87 Најранији од њих, размештен по зидовима параклиса који му

је посвећен на спрату Богородице Љевишке у Призрену, није потпун, али има

неколико представа,88 док је споља, на полукружно завршеној површини из-

над улаза, монументална фигура св. Димитрија на коњу насликана у благо ус-

таласалом пределу, са кратким, исуканим мачем у руци.89 Није искључено да

се на своду, на једној од површина које су изгубиле живопис, налазила и сцена

са царем Калојаном. Украс призренске катедрале (око 1310-1315) био је дело

сликара Михаила из угледне уметничке породице Астрапа у Солуну,90 у чијој

је уметности догађај најпре морао добити своје место. Ипак, не чини се да је

убиство бугарског цара представљано пре тога.91 Сцена се није појавила у

обимном циклусу од десетак епизода, који је неколико година раније илу-

84 У биографији свога оца Стефана Немање, довршеној 1216, Стефан Првовенчани под-

сећа да је св. Димитрије уморио и цара Калојана, рођака властелина Стреза — Стефан Прво-

венчани, Сабрани списи, Београд 1988, 93. Неколико деценија касније. Доментијан у Животу

светога Саве, такође у опису Стрсзове погибије, каже да је бугарског цара Јована усмртио св.

Димитрије — Доментијан, Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, Београд 1988, 127,

док Теодосије, по обичају, развијајући причу, догађај описује са низом појединости (Теодосије.

Житија, Београд 1988, 177).

85 Н. Теотокас, 'О е^колоурафисо^ тижо^, 485.

86 Чшаууои 1тацракто\> Лотос, ец та ваицата тои Аттотј Дтштггрши, екб. '1а>акг\.џ '//ЈпрЈгп,

Макебоутка А' (1940) 371.

87 V. Ј. Ц/ипс, 1,'агт Је$ Ра1со1о>зие$ е! ГЕш $егће, Агт е1 бос!е!е а Вутапсе $оиз 1е$ Ра1ео1о-

§ие$, Уеш$е 1971, 188, п. 40.

88 Д. Панић — Г. Бабић, Богородица Љевишка, Београд 1975, 68; Ј. Радовановић, Иконо-

графија живота и чуда светог Димитрија на фрескама манастира Дечана, Иконографска истра-

живања српског сликарства XIII и XIV века, Београд 1988, 1 18; Б. Живковић, Богородица Ље-

вишка. Цртежи фресака, Београд 1991, 61-63.

89 Б. Живковић, Богородица Љевишка, 57.

90 С. Кисас, Солунска уметничка породица Астрапа, Зограф 5 (1974) 35-37.

91 У студији А. Ксингопулоса, у приложеном табеларном приказу циклуса св. Димитрија

назначено је да се догађај са царем Калојаном налази у катсдрали Богородице Љевишке у При-

зрену и Богородичиној цркви у Драгалевцима, а касније још и на икони у храму Свете Јелене

на Миконосу. Чини се да је у питању једноставна омашка, наиме — да је одговарајући знак из

колоне са прегледом дечанских тема (где Је требало да буде забележен и приказ убиства цара



438 Гојко Суботаћ

стровао Живот и чуда св. Димитрија у Митрополији, храму њему посвеће-

ном, у Мистри,92 а нема је, штавише, ни поменути оксфордски рукопис који

је украшен највероватније у Солуну, за деспота Димитрија Палеолога, у вре-

ме његове управе градом (1322-1340).93

Најранија позната представа погибије цара Калојана сачувала се у Деча-

нима.94 Она је насликана у параклису св. Димитрија, на источном пиластру се-

верног зида, у чијем је суседству, у натпису на греди, поменут први дечански

игуман Арсеније и наведена година 1339/40.95 Фреска је, дакле, настала у то

време или само нешто касније, а описује догађај у дубоком пределу, са светим

заштитником града на коњу чија копита лебде изнад косог поља са ниским ра-

стињем и високим, у горњем делу стеновито завршеним брегом који у позади-

ни уоквирује његову ратничку појаву. Сликар се овде послужио једном од тра-

диционалних схема којима је приказиван тријумф владара у борби са неприја-

тељем, али се определио за варијанту другачију од оне у Кучевишту: св. Ди-

митрије, јашући, у победничком ходу, копљем пробада бугарског цара чија је

фигура знатно мања, такође на коњу, и у одећи ратника а не владара; цар у га-

лопу покушава да побегне, при чему се осврће и светом војнику дигнугом ру-

ком обраћа за милост. Слика, дакле, не говори да се догађај десио испред со-

лунских бедема, а још мање да је непријатељ био затечен на спавању у своме

шатору. Уметник је очевидно изабрао другачију, иконографски једноставнију

схему каква је често и у разним приликама била коришћена.96

Само нешто млађе фреске у Светом Димитрију у Пећи, из 1343-1345,

првобитно су имале осам сцена посвећених патрону храма, које су биле нео-

бично распоређене: почињале су на северном зиду и текле од запада ка исто-

ку, а настављале се на јужном, у обрнутом смеру.97 Сачуване представе, њих

шест, описују догађаје од извођења солунског мученика пред цара Максими-

јана до његове смрти и одбране града од варвара, при чему су последње од

њих, на западном делу јужног зида, изгубљене. Природно је претпоставити

Калојана) „склизнуо" на суссдно поље, у колону са темама из Богородице Љевишке — А.

Ксингопулос, 'О е1коуо7ра<р1ко<; к-6кХо<;, 54.

92 С. МШе1, МопшпеШз оугаттз 6е Мк1га, Рат 1910, 12, Р1. 69-70; А. Ксингопулос, Ви-

^оут1у6у К1рЧот1бшу, 127; Шет, 'О е!коуоура<р1ко<; к\жХ<х;, 54+.

93 А. Ксингопулос, 'О е1коуогра<р1к6<; кг>кХо<;, 16-34.

94 В. Петковић — 73. Бошковић, Манастир Дечани, Београд 1941, II, 58, табла ССХСУ; Ј.

Радовановић, Иконографија, 124-125; С. Пајић, Циклус св. Димитрија, Зидно сликарство мана-

стира Дечана. Грађа и студије, Београд 1995, 359, слика 4.

95 Г. Суботић, Прилог хронологији дечанског зидног сликарства, ЗРВИ 20 ( 1 98 1 ) 113, 115.

96 Ј. Радовановић помишља да би у трагању за појавом ове теме у нашем зидном сликар-

ству врсдело прегледати рукописе из XIV века, подсећајући да управо дечанска библиотека

има два чти-минеја из средине столећа, а цетињска збирка један из сса 1370-1380 — Ј. Радова-

новић, Иконографија, 125; уп. Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Југославији

(Х1-ХУИ века), Београд 1982, 139-140 (бр. 2202 Дечани 94, бр. 2198 Дечанн 95 и 2200 Цетиње

20). У сваком случају, занимљиво је да је у Дечанима бугарски владар обележен као Загоранин,

што одговара помену код Теодосија (... Калојана цара загорскога) — Теодосије. на нав. месту.

97 Ј. Радовановић, Иконографија, 1 18, нап. 15; В. Ђурић - С. Ћирковић - В. Кораћ, Пећка

патријаршија, Београд 1990, 192, 194.
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да су оне приказивале још два чуда св. Димитрија, међу којима и Погибију

цара Калојана. Могућност се чини основаном, утолико више што је у слика-

њу северне цркве у Пећи учествовала скупина мајстора која је тих година ра-

дила и у Дечанима, где је догађај, видели смо, био представљен.98

Најзад, у Марковом манастиру, који је такође славио св. Димитрија, на

бочним сводовима припрате насликано је 1376/7. неколико епизода из његовог

живота, али, изгледа, без чуда која су га прославила као заштитника Солуна."

Смрт цара Калојана била је, дакле, у XIV веку приказана једино у Деча-

нима и, вероватно, на једној од пострадалих површина у Светом Димитрију у

Пећи.100 Иконографија дечанске фреске одступала је при томе од литерарне

основе већ самим изгледом Калојана на коњу, као да је у питању била поги-

бија ратника на отвореном пољу.

Сведену схему сцена је добила касније, и то у варијанти која је била

ближа приказу у Кучевишту.101 У сваком случају, догађај са Калојаном се те-

матски осамосталио, издвојио из циклуса тако што се везао за познати стари-

ји лик св. Димитрија на коњу; његова композициона схема је тада проширена

малом фигуром владара кога светац обара копљем.

Свети ратници Меркурије и Димитрије који убијају безбожне и зле ца-

реве показују на кучевишкој фасади видну иконографску подударност која

се може опазити и на другим странама. Она подстиче да се сагледа њихова

заједничка основа и размотри могућност међусобног односа. Разуме се,

околност да је прва позната представа св. Меркурија који кажњава цара Ју-

лијана још из IX века, а да је неочекивана смрт бугарског владара пред Солу-

ном задесила тек 1207. сама не говори да је иконографија управо овог стари-

јег приказа послужила као узор. Обе слике су биле далеко од живих описа

догађаја на чијој су наративној подлози могле да настану сложене компози-

ције: иконографски, међутим, оне су биле посебна појава. Њихова сведена

верзија заслужује зато да се размотри и у вези са сродним представама дру-

гих светих ратника, пре свега св. Ђорђа Кападокијског који зачудо у

Кучевишту — и поред широке популарности — није добио место.102

98 С. Пајић, Циклус св. Димитрија, 359.

99 Л. Мирковић — Ж. Татић, Марков манастир, Нови Сад 1925, 72; Ј. Радовановић, Ико-

нографија, 118 и нап. 17.

<оо Готово сви циклуси св. Димитрија, од којих је најобимнији, у Дечанима, имао двана-

ест сцена, насликани су у храмовима и параклисима који су н>ему посвећени (Митрополија у

Мистри, јужна капела на спрату Богородице Љевишке у Призрену, северни параклис простране

базилике у Дечанима, северна црква Пећке патријаршије и храм Марковог манастира).

101 Изузетак чини поменута житијна икона из цркве Свете Јелене на Миконосу. На пред-

стави која одаје утицај западног схватања простора, јасно је не само да се догађај збива испред

града него и да св. Димитрије копље потеже на личност под шатором — А. Ксингопу.тс, X)

е1коуотраф1кдс, кикХос,, хлу. XII. Необично је, с друге стране, да Дионисије из Фурне и други

писци сликарских приручника, као и у случају св. Меркурија, уопште не предвиђају предста-

вл>ан>е сцене са царем Калојаном, што говори за могућност да су, бар у том делу, коришћена

старија иконографска искуства.

102 Порекло и развој представа св. Ђорђа недавно је, врло темељно, приказао М. Марко-

вић. О иконографији светих ратника, 564-626 (са обимном литературом).
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Св. Ђорђе се рано појавио у Грузији, земљи његовог развијеног кул-

та,103 где је столећима приказиван као ратник на коњу који копљем пробада

људску фигуру. Уз њега, у иконографски подударном виду, такође као коња-

ник, представљан је и св. Теодор који убија аждају. Најстарије представе ове

врсте виде се већ на спољном каменом украсу цркве у Мартвили из VII века,

мада немају ознака које би непосредно посведочиле њихов идентитет.104 Хри-

шћански карактер ових ликова који су оличавали победу добра над злом по-

тврђују не само нимбови око њихових глава него и присуство анђела од којих

им један приноси победнички венац.105 Исте фигуре се налазе и на олтарској

прегради храма у Цебељди у Абхазији из VII-VIII века,106 а на познијим спо-

меницима имена крај коњаника јасно казују да су у питању били св. Ђорђе и

св. Теодор.107 Храм у Никорцминду, довршен пре 1014, у рељефима има чак

двоструке представе ових светих војника, на источној и западној фасади, са

змајем и царем Диоклецијаном чији је пораз симболизовао победу хришћан-

ске вере.108 Одговарајући прикази сретали су се у то време и у металу.109

Свете личности које поражавају звери појавиле су се, иначе, у уметно-

сти већ у У-У1 веку: на једној од још недовољно проучених керамичких пло-

ча из Винице, у Македонији, св. Христофор Кинокефал и св. Ђорђе, стојећи,

копљем усмрћују неман са људском главом.110

У зидном украсу, најраније фигуре светих ратника који војују са злим

силама и противницима праве вере очувале су се у Кападокији. У прегледу

традиције која је претходила познатој фресци у Дечанима, К. Валтер је раз-

103 Свети Ђорђе је у грузијској традицији наследио стари култ Месеца, највише поштова-

ног у пантеону паганских божанстава, због чега је и у хришћанској хијерархији, упоредо са

Христом, заузимао прво место (Н. Л. Аладашвипи - Г. В. Алибегашвили - А. И. Вамскам,

Живописна* школа Сванети, Тбилиси 1983, 6-7).

104 Први ратник забада копље у срце оборене фигуре, под ногама коња, док друга двојица

на пропетим коњима двоглаву аждају боду у чељуст — Н. А. Аладашвили, Монументалћнал

скулвптура Грузии, Москва 1977, 48+, сл. 52, 55 и 56.

105 Иконографски, њихово порекло може се препознати у сасанидским каменим рељефи-

ма који приказују цареве или божанства на коњима са обореним фигурама под ногама, које по-

некад симболизују зле силе — исто, 247, нап. 48 (са примерима и литературом).

106 Данас у Уметничком музеју у Тбилисију: Ш. Л. Амиранашвили, Историл грузинскои

монументалБнои живописи, I, Тбилиси 1957, 153 (где се датује у У1-УИ век); Н. А. Аладашви-

ли, Монументалђнал скулвптура Грузии, 170.

107 Рељефи над западним улазом цркве у Валеу из X века — Н. А. Аладашвили,

Монументалћнал скулћптура Грузии, сл. 95.

108 Н. Аладашвили, Релћеф Никорцминда. О фасаднои скулБПтуре в средневековои Гру-

зии, Тбилиси 1957, т. 5, 7, 18 и 19; иста, Монументалвнан скулвптура Грузии, 170, сл. 146, 149,

150 и 156. У Ахашени, такође почетком XI века, ктитор се обраћа патрону храма, св. Ћорђу на

коњу, који усмрћује цара — исто, сл. 136.

109 Г. Н. Чубинашвили, Грузинское чсканное искусство, Тбилиси 1959, 324-372 (нав. пре-

ма Н. А. Аладашвили, Монументалћна* скулвптура Грузии, 255, нап. 35).

110 К. Ва1аоапоу — V. Ророузка-Когокаг, 1копс 12 МакеЈошје, 2а(»гео 1987, 9-11, 35-36,

99; С. Пејић, Изложба 1копе \г МакеЛошјс у Загребу, Саопштења 19 (1987) 315-317; К. Балаба-

нов — Ц. Крстевски, Керамичке иконе из Винице, Београд 1991, 3-16; М. Марковић, О иконо-

графији светих ратника, 578-579.
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двојио иконографске токове и назначио промене након којих је св. Ђорђе

представљан како убија змаја или митску звер, а не више људску фигуру.111

Његова појава на коњу, понекад са аждајом под копитима, јављала се у низу

светилишта чији се украс датује између VII и X века,112 а најранији датовани

пример има Света Варвара у Соганлију из 1006-1021. године.113 Временом,

приказ са пораженим људским ликом био је сасвим потиснут, при чему је из

новог, са змајем, израсла легенда о спасавању принцезе из града Ласије и би-

ла образована ликовно сложенија варијанта. Обе последње представе — са

аждајом коју убија светац и са принцезом која се враћа родитељима, тријум-

фално водећи укроћену звер — упоредо су опстале као посебни прикази.114

Трагање за аналогијама на које је подстакао приказ св. Димитрија у Ку-

чевишту указало је на приврженост веома старој иконографској традицији да

се свети ратници као заштитници у борби против злих сила и непријатеља

вере представљају у сведеној схеми. Ни у Дечанима који чувају најстарију

познату епизоду са Калојаном, и то у развијеном циклусу, није искоришћена

могућност да се чудо представи богатије и у складу са описом, као друге сце-

не. Једино је коса линија бедема у пределу где бугарски владар гине у Куче-

вишту наговестила присуство града у чијој се близини догађај збио.

Св. Димитрије је на коњу, без цара Калојана, сликан и касније, изнад

улаза у храмове који су му били посвећени115 или у друштву других светих

ратника, у унутрашњости. Епизода са бугарским владарем додавана је, међу-

тим, када је појави св. Димитрија требало дати посебан смисао: када га је

требало представити као моћног заштитника који своје вернике чува као што

је и свој град спасао чудом.

У том духу, импресивно уобличену целину добила је западна фасада Бо-

городичине цркве у Драгалевцима, на северној падини Витоше, са рат-

ничким фигурама св. Ђорђа, Меркурија и Димитрија који у победоносном

ходу језде на витким коњима.116 У врху западне фасаде, кападокијски муче-

ник је насликан са свим појединостима које садржи прича о спасавању царе-

ве кћери од немани, док су св. Димитрије и св. Меркурије приказани у једно-

ставној схеми, са неутралном позадином, без елемената који би означавали

место догађаја или дефинисали простор.117

111 Сћ. УаИег, Тће Сус1е оГ5аш( Оеог^е ш те Мопа51егу оГОебат, Дечани и византијска

уметност средином XIV века, Београд 1989, 352.

1,2СветиЂорђеуЧавушину, Карабулит Килисеси, Гереме 11, 18, 20,21 и 28, Дерин Дере

Килисеси и др. — С. ЈоИуе1-1.е\у, \л% е^Пзез ћугаМшез де Саррадосе, 59-60, 77, 80-81, 113, 122,

125, 126, 136, 190-191.

113 С. Ле Јегрћатоп, 1^8 е^Нбез гиревгтез де Саррадосе, Рап8 1924-1925, II, 311, 322, р1.

1 8911; Сћ. МаНег, Тће Сус1е оГбаии СеогЈ>е, 1ос. «1. (где наводи и потпун тематски преглед који

садржи необјављена дисертација ОотШцие 1е НепајЈ' Ле МаиШе, Кесћегсћев биг Псопојр-арћје

аез ваш($ тПшмгеб еп Саррааосе гиребгге).

114 СН. ШНег, Тће Сус1е оГ 8аш1 Сеогее, 1ос. сн,

1,9 У блнставом изгледу наоружаног коњаника насликан је у лунети на западној фасади

Марковог манастира (1376/7).

116 Г. Суботић, Охридска сликарска школа, 128-130.

117 Цареви које свети ратници поражавају такође су у ратничкој одећи: Калојан, опружен

на земљи, страда од копља заштитника Солуна, али и сам још има подигнуто копље, као да је у
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У целини, представе у Драгалевцима сасвим су блиске кучевишким.

Ако се остави по страни сцена са св. Ћорђем, чији се живописни карактер на-

дахнуо популарном легендом, прикази св. Меркурија и св. Димитрија су

остали у духу наведених раних приказа. Не треба при томе помишљати да

мајстори нису познавали изворе и да зато подвиге ових светих ратника нису

представили у сложенијем виду. У питању је био избор иконографске вари-

јанте којом је једноставно али јасно изражавана апотропејска садржина.

У настојању да се препозна смисао зидног украса на фасади старе цркве

у Кучевишту мора се, као и у другим приликама, имати у виду да своју пору-

ку представе откривају тек у тематској целини којој припадају или у просто-

ру који има одређену улогу у култу. У том смислу се и овде могу видети раз-

лози заједничке појаве слика које на први поглед не одају непосредну међу-

собну везу.

Представе св. Петке и Вазнесења пророка Илије на небо на западном

крају фасаде добиле су место већ у раним здањима фунерарне намене, а есха-

толошки смисао, као сажети облик Другог доласка Христовог, имао је и Деи-

сис над улазом са крупним попрсјем Христа и ликовима Богородице и св. Јо-

вана Претече. У Кучевишту је, нема сумње, њихова појава одговарала сепул-

кралном карактеру цркве, где су у нартексу и пре тога биле насликане Бого-

родица Милостива и св. Петка, а на своду илустровани стихови из псалама

који се певају на заупокојеним службама. Оне при томе нису биле везане са-

мо за унутрашњост храма где су нашли покоја чланови угледне властеоске

породице која га је подигла него и за гробиште испред цркве где су столећи-

ма сахрањивани становници села Кучевишта.

Остали ликови — св. Атанасија Великог, св. Меркурија који кажњава

цара Јулијана због прогона следбеника Христове вере и св. Димитрија који

спасава Солун убијајући цара Калојана — припадали су реду апотропејских

представа. Они су, попут св. Христофора у медитеранским градовима чији су

становници веровали да их невоље у току дана неће снаћи ако ујутро виде

његов лик, штитили вернике од зала и недаћа, а на улазу у храм — као архан-

ђели Михаило и Гаврило, св. Марија Египатска и Зосим Исповедник или гол-

готски крст са словима магичног значења и моћи — спречавали људе нечи-

стог срца и скврних мисли да кроче у свети простор.

питању била борба, док Јулијан, измећу копита, клечећи, такође са оружјем, ишчекује да буде

посечен сабљом.
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РКОМ ТНЕ Н15ТОКУ ОР РАГМТПМО Ш ТНЕ КЕОШ^

ОР бКОР1ЈЕ ШЖШС ТНЕ Т1ЈКЈС1бН К1ЉЕ (1)

Оп (ће ћаб!б оГ (ће бШ"У1Ут§ топитеп(б т (ће ге§тп оГ бкоргје \^е аге

еп(Шед (о роб(и1а(е (ћа( (ће епуиопб оГ 1ћ1б (о\уп \У1(ћ а ГегШе уа11еу апд (ће

§еп(1е б1ореб оГ Ста Оога Моип(ат а\уај(ед Гог (ће гепе\^а1 оГ аНЈбНс НГе

ип(П 1460-1470б. Тће акегед ро1Шса1 апд бос1а1 с1гситб(апсеб дјд по( а11о\у

(ће сопб(гисНоп оГ пе\у сћигсћеб; ћо\уеуег, (ће ош* опеб ипдег\уеп( гез1ога-

Ноп. 1п гесопб(гис(тп \Уогкб дата§ед раПб оГ ша!1-рат(то,б \^еге герат(ед,

апд (ће сћигсћеб \укћои( рат(т§ десогаНоп \^еге адогпед \У1(ћ Ггебсоеб.

51 Рагабкеуе т (ће уШа°,е оГ Роћигје, ш \ућкћ (ће о1деб( Ггебсоеб Ггот

(ће еросћ оГ (ће Оиотап ги1е бигујуе, \уаб етћеНбћед \У1(ћ бјтр1е ех-\о1о ге-

ргебеп(а(тпб пех1 (о \ућкћ бћог( ргауегб \^ић те патеб оГ допогб \уеге ш-

бспћед. Тће сћигсћ оГ (ће РгебепшНоп оГ 1ће Уифп ш Оо1ас пеаг КНпа \уаб

отатеп(ед т (ће бате таппег, гатег гаге Гог 1ћа( репод, \ућ1сћ рош(б (о (ће

тодеб( сарасШеб оГ (ће бипоипдтцб. Кб таб(ег-рат(ег \уаб ап ехсерНопаИу

{»Шед агНб( Ггот (ће епо" оГ(ће 14љ— (ће ће§шшшЈ оГ 151ћ сепшгу, регћарб

(ће ћ1еготопк Макапје ћгтбе1Г, ог боте оГћ1б аббос1а(еб.* Тће патеб оГ бе-

уега1 Гоипдегб оГ б( Рагабкеуе шеге ге§1б(егед ш ТигкЈбћ (ах о"оситеп(б Ггот

(ћ1б еросћ. Тће бресШс сћагас(ег оГ (ћебе ипа°,еб, ро\уегш11у тодеНед ћу

теапб оГ раб(еНке 1ауегб, \уНћ 1аг§е, а1топд, \\јде ореп еуеб, Ггециепду ра-

т(ед абутте(пса11у, 1б по( сиб(отагу Гог ВугапНпе (гадШоп. Тћебе ГеаШгеб,

(о§е(ћег \У1(ћ сег(ат 1сопо§гарћ1с сћагас(епбНсб апд (ће Гоппб оГ рат(ед аг-

сћНесШге, рош( (о (ће таппег оГ \^огк (урјса1 оГ (ће боит АдпсаНс соаб(,

\ућеге агНб(б (гашед т (ће Шеб( рат(ед тоге ^гесо Гог Ог(ћодох ћеНеуегб. 1п

(ће (ћид циаг(ег оГ (ће 1 51ћ сепШгу (ће тоб( рготтеп( атоп§ (ћет \уаб 1,0-

уго Ооћпбеујб, а рат(ег Ггот Ко(ог (Са((аго), \^ћо ас^шгед рат(ег1у бкШб

јп (ће Мкће1е ОЈатћопо бШдЈо Јп Уешсе. Агоипд 1455, ће Ггебсоед (ће

сћигсћ оГ (ће топаб(егу оГ баута пеаг Негсе§ N0^1, апд (ћеп тоуед Ггот

Ко(ог (о Оићгоушк. Тће ра1п(1п§б 1п (ће У1аш(у оГ бкор1је тау ћауе ћееп

ехеси(ед ћу боте оГ ћ1б Го11о\уегб, регћарб Ггот Ко(ог.

Тће бате аг(1б( гера1п(ед беуега1 1та§ез јп (ће паг(ћех оГ (ће сћигсћ оГ

(ће У1г§1п 1П (ће пеагћу уШа§е оГ Кисеујб(е, (ће ћипа1 сћигсћ оГ (ће ГатПу

\ућо ћад 1( егес(ед. Ше до по( роббебб кпо\у1ед§е \уће(ћег (ће аг(1б( Ггот (ће

1л((ога1 \уаб еп§а§ед јп апо(ћег ргојес(, ог ћо\у 1оп§ ће б(ауед 1п (ће ге§10п оГ

бкор1је.

1п (ће Го11о\УШ§ сепшгу, ап 1п(егеб(1п§ бе1ес(10п оГ сотробШопб, е1§ћ( 1П

питћег, \уеге раш(ед оп (ће боит Га^аде оГ (ће КисеУ1§(е сћигсћ, ипдег ап е1е-

уа(ед \уоодеп рогсћ (о \ућкћ ассебб 1б §а1пед ћу а б(аисабе. Тће Ггебсоеб \уеге

сопб1дегаћ1у датадед 1п а Нге 1п 1983. Оп (ћа( оссазшп (ће со1оигб 1об( тисћ

оГшеи уа1ие. Тће доситеп(а(1оп ои(Нпед ћеге \^аб со11ес(ед ћеГоге (ће Гие.

* 1ЈпГог1ипа1е1у, ш 1ће биттег о( 1999, аПег 1ће атуа1 оГ1ће 1п(егпа(10па1 ГогсеБ 1п Ко-

зоуо апд Ме(оћгја, (ће топитеп( ша$ гагес! (о (ће §гоип<1
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А са1т, ишГогт пш, З1ге1сћт§ Ггот гће \уезг 1о те еаб1, шс1иаез 81 Ра-

газкеуе, те ргорћег ЕНјаћ гакеп ир тго ћеауеп, 51 Ашашшоб, 81 Макапоз

кШз те Етрегог ЈиНап, 81 Оететоб зауез Тћез8а1отк1 Ггош те Етрегог

Ка1ојап апс! 1ће Оеез13 шкћ 1ће Ук%т, Сћпз: (аћоуе те боитегп епггапсе 1о

те сћигсћ) апс! 81 Јоћп РгогЈготоз. Тће бос1е ћепеагћ тет Геашгеб а рашгегЈ

(ЈесогаНуе сиНат, апс! а 81аУ1с твспрНоп (беЛнап гегЈасНоп) гиптпд ће1\уе-

еп те пп§з „бирроПт§" ћ, \ућ1сћ соптатз ргауегз апд те патез оГ ћепеГас-

1огз \ућо зиррНед Гшапаа1 теапз Гог рашНшЈ.

А1 Дгз1 §1апсе, те гергебепгаНопз оп те Гасаае аге пог тигиаНу согтес^ед,

ћи1 те апагузјз оГ теН сћагас1ег апгЈ 1сопо§гарћу тшсагез та1 зоте оГ тет

(81 Рагазкеуе, те Ргорћег ЕИјаћ 1акеп ир тго ћеауеп, Веез1б) геГег ш те бе-

ри1сћге рифобе оГ те сћигсћ. Тће пагтех, араП Ггот те УН§т Е1еоиза апгЈ

81 Рагазкеуе, Геашгез ШизггаНопз оГте рба1тз сћап1ес1 а1 тетопа1 Игигшез.

01ћег гергезепгаНопз, ароггора1с т сћагас1ег, а,ер1сгес1 саге Гог п§ћгеоиб

1еагшп§ (81 Атапабтб) апгЈ а ргогесНоп а§атб1 пибГоггипе апо1 еуИ ро\уегз (бх

Мегкипоз апа* 81 Оететоз). Тће ћо1у \^атогз, те агсћап§е1з М1сћае1 аги!

Оаћпе!, 81 Магу оГ Едург апс- 2оз1тоз те СопГеззог, ог Оо1§ота сгоббеб \угЉ

1ће 1е11егз 1пуеб1ед шИћ та§јса1 теапт§ апгј ро\уег — ргеуеп1ес1 тозе \У1Ш

1триге ћеаПз апа зтт! 1ћои§ћгз Ггот зхеррт§ шхо Ш18 засгеа" агеа.**

** Весаизе оГ 118 1еп§1ћ, (ће рарег ћаЈ (о ће сПуЈска1 га(о (ш> раг(б. Тће зесопЈ раП,

\ућјсћ ће рићН$ћес1 т (ће Го11о\ут§ 185ие оГ 2оогп1к гаЈоуа У1гап1оШко^ тхШиШ, соп(а-

1П8 (ће ЈсопојЈгарћЈс апа1уаЈ5 апс! рот($ (о (Нгес( апа1о§Је5 геуеаНп^ (ће оп{>т оГ (ће аг(15( апс!

(ће Нте оГ гге5со-ратПп§.
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