
ГЛАСНИКС К О П С К О Г  Н А У Ч Н О Г  Д Р У Ш Т В А
К Њ И Г А III.  -  Д.  Н. 1. С К О П Љ Е ,  1927. Г О Д .

ХИПОТЕЗА О „ЗАПАДНОЈ“ БУГАРСКОЈ.1)(П О С В Е Ћ Е Н О  Ф . И. У С П Е Н С К О М .) /Тако звана „прва“ балканска Бугарска,2) то јест она, коју су још 679 г. основали идолопоклонички турски Бугари, отевши Византији Доњу Мезију и тамошње новодосељене Словене, а која je од 865 г. па на овамо постала хришћанском и словенском државом, покрстивши се из Цариграда, и посло- венивши ce y словенској средини Балкана; била je, већ од почетна свог, нај- опаснија византиска непријатељица с ове стране Босфора. Али je она нарочито загрозила Византији у току 9ог и у почетку 10ог века. Поред своје старе теко- вине, вйзантиске Доње Мезије, она je тада узела од Византије и Македонију. Под својим пак великим каном Симеоном (893?— 927), она je потисла Визан- тинце и из скоро целе Тракије, па без мало и из целе Албаније на Јадрану. Ш та више, Симеон се спремао да уђе и у Цариград, па да потпуно збрише византиско царство на Балкану, и да га замени словенским „бугарским“ цар.г ством. Он се још унапред прогласио за „цара Бугара и Грка“ , створивши уједно и свој патријархат, који je имао заузети место православног цариградског патријархата.Н о после смрти Симеонове, а за владе његова сина Петра (927— 969), стање ce y Бугарској окренуло у византиску корист. Н а супрот свом оцу, Петар je био сасвим слаб властодржац. О н je убрзо напустио Симеонову империја- листичку политику противу Византинаца; помирио се с њима, и чак ce оженио једном унуком тадашњег византиског узурпаторског цара Романа I Лакапина (927). Бугарски царски двор стао je сад играти, како му се свирало из Цари- града. А  и црква Симеоновог бугарског патријархата запливала je у византиске воде, па чак и у раскошни живот византиског свештенства. Али je то изазвало реакцију и код бугарске властеле и код сиромашних бугарских Словена. Вла- стела je против цара гркофила стала дизати буне. А  код народа ce, ca све мањом смерношћу званичног бугарског клира, све више ширила дефетистичка богомилска јерес. Због такве неслоге са својим држављанима, Петар je изгубио и власт над Србима, које je Симеон такође био подвргао под своју империју, а који су сад, под својим кнезом Чаславом, стресли бугарски јарам. Бугарска je пошла низ-брдо. Међутим je Византија, нарочито од доласка на власт њеног силног императора Никифора Фоке (963— 969), већ улазила у доба својих сјајних реванша на свима својим фронтовима, пењући се још једном на врхунац моћи. Залуд je Петар с њом, пред само зацарење Фокино, био обновио мир. Залуд joj je он при том дао и оба своја сина, старијег Бориса II и млађег Романа, као таоце.3) Ф ока, који се и пређе као византиски генерал, и сад као1) Овај чланак излази и на француском језику у Mélanges Ouspçnsky.2) „Друга“ je она, која ]е створена 1186 г.3) Да je Петар учинио неку обнову мира с Византијом 963 г., и да je баш те године по- слао своја два сина у таоце на цариградски двор, остало je незапажено многим стручњацима.
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цар, прославио сјајним освојењима, раскинуо je на најувредљивији начин тај мир. Поменутим миром од 963, као и оним од 927 г., било je између осталог углављено и то, да Византија на име спречавања мађарских упада преко бугар- ске на византиску територију, плаћа бугарском царству данак. Н о кад су Петрови посланици дошли у Цариград да и од Ф оке ишту тај данак, Фока je, у место да им изброји новац, наредио, да им се на самој аудијенцији опали шамар (крајем 965 или 966 г.). А  кад се Петар на то измирио са Мађарима, и стао још већма пропуштати њихове хорде преко доњег Дунава у Византију, охоли византиски самодржац му je објавио рат, отевши пограничне бугарске тврђаве у Тракији (967).* *) Ф ока je хтео продирати и даље. У  својој глави, пуној крупних завоје- вачких планова, он je још од тада почео мислити и на један велики реванш против Бугарске, са циљем њеног потпуног уништења, „и васпостављања нег- дашњих византиских међа на доњем Дунаву. Додуше, он се уз пут брзо уве- рио, да се то ипак не да извести без гломазних й опасних похода кроз шуме и гудуре Родопе и Балкан-планине. Стога се он за сад вратио у Цариград, да тамо спрема друге исто тако важне реванше на другим границама. А  што се тиче бугарског царства, он je, по старом византиском рецепту, покушао да га покори туђом крвљу. Својим златом, он je на њега  ̂ натуткао силног руског великог кнеза кијевског Свјатослава, који je, превезавши ce ca својом дру- жйном низ Дњепар и преко Црног мора на дунавско ушће, направио лом на бугарском северу (968).2) Али се Бугарска допала и Свјатославу. И  код њега
Знало се, додуше, да о томе говори Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 346, 21 sqq., и то баш под 963 г., одмах после смрти византиског цара Романа II, а пред Фокину узурпацију византиског престола. Али, научници мисле, да се Cedr. (Skylitz.) ту побркао у  хронологији. Јер, тај извор, иза реченице, у којој помиње ову обнову мира и ово изашиљање Петрових синова у Визан- тију, каже доста чудновато, да je Петар „мало затим“ умро, ма да je Петрова смрт чак из 969 г. (30 јан.); па затим скаче чак на догађаје после смрти Петрове. Према томе, стручњаци претпо- стављају, да Cedr. (Skylitz.) на горе наведеном месту погрешно прича под 963 г. о једној обнови мира између Петра и византиског царства, која je учињена 968 г., а коју je забележио Leo Diae. ed. Bonn. 79, 14 sqq. (Cf. такође 86, 13 sqq.). To je мир и савез Петров с Нићифором Фоком против Руса, закључен после првог руског упада у Бугарску. По Leo Diae., Петар je тада (968) упутио на цариградски двор и две своје ккерчице, које je Фока испросио за византиске царевиће Василија II и Константина, синове Романа II, а своје пасторке. Научници замишљају, да су у то исто време (968) и синови Петрови, заједно са својим сестрицама, отишли у Цариград* Но пометња није на страни Cedr. (Skylitz,). Jep Leo Diac. не зна ништа о једновременом доласку и Петрових синова и Петрових ккери у Цариград. А  сем тога, Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. 11 435, 5 sq. где се излажу догађаји из 976 г., вели, да je млађи син Петров, Роман, био у Цариграду ушкопљен од „пређашњег“ византиског првог министра (παρά του παρακοιμωμένου πρότερον) Јо- сифа Вринге. Очевидно, речју „пређашњи“ (πρότερον) овде се цильа на доба пре 976, на простор времена, кад je Вринга још поседовао своје високо и моћно достојанство, пошто он доцније, као што ћемо одмах видети, не би могао наредити ушкопљење Романа. Вринга je по смрти Романа II министровао у Византинији само до Фокине узурпације (963). Како je то био Фокин противник, Фока га je одмах по свом зацарењу збацио и послао у изгнанство, где je Вринга после две године и умро (пре 969). Гл. Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 339, 2 sqq.; 351, 9 sqq. Не знам зашто S c h l u m b e r g e r ,  Nicèphore Phocas 19232 стр. 294 продужава живот Врингин чак до 971 г. Пошто je, дакле, ушкопл>ење Романово од Вринге као византиског првог министра могло бити само 963, а никако доцније, нема сумнье, да je бугарски цар Петар послао своја два сина у Цариград још 963 г., а не заједно с ккерчицама, 968 г., па да je и мир обнављао с Визан- тинијом 963, а не само 968 г.*) Како прича Leo Diac. ed. Bonn. 62, 3 sqq., Фокина објава рата Петру била je само последица Петровог тражења данка, и дошла je одмах после тога тражења, то јест још 966 г. Но Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. 11 372, 3 sqq., који ништа не зна о доласку Петрових посланика у Цариград ка Фоки по данак, меће пред Фокин рат против Петра мађарске упаде преко Бугарске у Византију, па те упаде помиње као Фокин повод за поход на Петра. А  за сам тај поход, он каже, да се десио у „четвртој“ години Фокине владе (2 јула 966—1 јула 967), месеца јуна индикта 10ог, то јест (6475) 967 г. Према томе ja држим, супротно другим историчарима, да Фокино освојење пограничних бугарских градова трачких није било ни због Петрова захтева о данку ни 966 г., као што то излази из Leo Diac., него због мађарских упада кроз Бугарску у Византију, и тек јуна 967 г., како то тврди Cedr. (Skylitz.). Исп. и Zonar, ed. Bonn. III 512, 18 sqq.2) По руској хроници Несторовој, овај први Свјатослављев упад у Бугарску je из (6475) 967 г., а по Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 372, 7 sqq., он je из „пете“ године Фокина царовања (16 авг. 967—16 авг. 968), месеца августа, индикта 11ог, то јест из (6476) 968. Ако je тачна и хронологија Несторова, која иначе није поуздана, а и Скиличина, онда S c h l u m b e r g e r ,  Nicé- phore Phocas p. 472, с правом каже, да су Руси остали целе зиме 967/8 у северној Бугарској.



Хииош еза о „З а п а д н о ј“ 3се, као год и дод Фоке, појавио апетит, да je освоји за свој рачун. Ш та више, он je сањао, да после одатле пође и на Цариград. Н а то се Фока поново зближио са Петром, склопивши с њим и савез против Руса. Ново зближење оба двора освештано je и новим њиховим сродством. Бугарски je цар послао у Цариград две своје нејаке кћерчице, као веренице двају византиских царе- вића, Фокиних пасторака, то јест Василија И, доцнијег „Бугароубице“ , и његова брата Константина (968).Мало затим, Петар, кога je од рускога страха била куцнула капља, напра-_ сно je умро (969). У  Бугарској су сад настали још страшнији унутрашњи и спољни потреси. Она се од њих скрхала, павши најпре у руске руке,_ па из руских у византиске руке. У  одсуству законитог престолонаследника, Бориса II., који се чак од 963. г. заједно с братом му Романом, још једнако налазио код Византинаца, Симеонов су престо покушали уграбити четири сина неког Петровог „графа“ (Κόμης =  comes) Николе.1) То су била браћа Давид, Мојсеј, Арон и Самуило, који су, с обзиром на очево „графовство“ и с1шйПГаЗйв~а1ш~^  ̂вићи“ (χομητόπουλοί). Они су се одметнули од средишње бугарске владе у престоници Великом Преславу, изазивајући у Бугарској меч е̂ж. Ипак њихова je претендентска намера за сад осујећена. Фока je из Цариграда, благовремено пустио противу њих, и помогао, Петрове синове да бране своја наследна права. Ови су продрли на ону страну Балкан-планине, и ушли су у бугарску престо- ницу Велики Преслав на реци Камчику. Борис je тамо ставио сёби Симеонову круну на главу (969). Ш та je при том било са четворицом побуњених „графовића“ , наш извор не каже.2) Међутим, само ваљада кроз који месец, на Бугарску je опет налетео Свјатослав, сад за свој рачун, и још јаче него пре. С а оног свог првог похода против Бугарске, он je био привремено одазван натраг кући, да брани Кијев од турских Печењега. Али се убрзо још једном појавио на бугарском Дунаву. О н je сад поплавио целу бугарску територију на северу од Балкана; освојио je и Велики Преслав ; заробио je и Бориса II у њему (969). У  том je Ф ока, коуц се већ увелико спремао да силом избаци Русе из Бугарске, погинуо у Цариграду (969). НЬёга je убио и заменио Јован Цимисхија. Додуше, и нови византиски император je био прославльен војвода. Али je он морао утрошити неко време да се утврди на крваво стеченом престолу. То je још више олакшало Свјатослављево ширење по Бугарској. Он се спустио и у бугарске земље јужно од Балкана, где je узео и разорио Филипопољ— Пловдив. Залуд му je Цимисхија нудио блага да иде откуд je и дошао. Рус je тражио одвише. А  кад то није добио, он je послао војску и у византиску Тракију, претећи Keh Цариграду. Али ни Цимисхија није дангубио, већ се журно спремао за борбу. РЬегов вешти генерал, Варда Склир, одбио je руске насртаче у битци код трачког Аркадиопоља (Лиле— Бургаса), пребацивши их чак преко Балканскога венца (свакако у јесен 970). Затим су Византинци предузели против Руса и офанзиву. Н а Свјатослава се у Бугарску кренуо сам Цимисхија. са својом „четом бесмртника“ и са својим азиским и европским дивизијама (у пролеће 971 или 972). О н  се неопажено провукао кроз кланце Балканских гора. О д  једног Свјатослављевог војводе он je на јуриш узео Велики Преслав, ослободивши ту и Бориса II од Руса. Кроз кратко време, он je, уз помоћ и самих Бугара, грунуо и на Свјатослава у Дристри (Силистрији) на Дунаву. Он га je разбио пред градом, и опсео га унутра. После четворомесечног очајног отпора, јуначки руски велики кнез морао се најзад предати свом опсађивачу, под условом да се с остатцима своје дружине несметано повуче у Русију. Но њега су уз пут, можда баш на миг Цимисхијин, убили Печењези (971 или 972).3)О Да се њихов отац звао Никола (а мати Рипсима — Ί4ψ£μη), а не Шишман сазнали смо из додатака Скиличиној хроници у једном бечком рукопису (Гл. В. Р г о k і с, Die Zusätze in der Hs. d. I. Skylitzes cod. Vindob. hist. gr. L X X IV , München 1906, p. 28 № 1), а и из Самуилова натписа из 992/3 г. (гл. Ф . I. Успенскій, Извѣстія Русск. арх. инст. въ Константинополѣ IV  (1899) 1 sqq.2) Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II. 347, 1 sqq.3) По хроници Несторовој, Цимисхија je отерао Русе из Бугарске 971 г. А  мисли се да и Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 392, 21 sqq., каже да je Цимисхија ударно на Свјатослава у
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Међутим, изгнавши Русе из Бугарске, Цимисхија, ма да je у томе био помо- гнут и од Бугара, није обновио бугарску државну самосталност, нити je Бориса II вратио на очински престо у Великом Преславу. Напротив, он je и сам извео Фокину мисао о поновном раширењу византиске власти чак до доњег Дунава. Он je noceo бугарске градове, које je преотео од Руса, византиским гарнизонима, и уопште je присајединио бугарску земљу Византији. Бориса пак, у његовој царској одежди и са његовом царском круном, он je, заједно с одеждама и крунама ранијих бугарских владалаца, са једном старом богородичином иконом, и са другим драгоценостима бугарскога двора, одвукао са собом у Цариград. Ту je Цимиехија, чим je ушао у варош, прославио сјајан триумф. Окитивши -се венцима с којима су му изашли на сусрет престонички грађани; јашећи на белцу кога су му они привели; возећи пред собом, на триумфалним златним колима у која je одбио да сам седне, уплењене бугарске дворске драгоцености, с оном богородичином иконом над њима; он je, са целом сакупльеном поворком, застао на цариградском форуму, Пошто je на том месту примио прописне урнебесне поздраве својих Цариграђана; пошто се за освојење Бугарске од Руса и за њено покорење под Византију захвалио сину богородичину ; он je ту „скинуо пред целим светом Борису његову царску круну и о стала његова вла- дарска обележја. Одатле je Цимисхија, са целом литијом, продужио пут у Катедралу Византије, С в. Софију. У  њој je он поклонио на олтар богу најлепшу од упљачканих бугарских круна, предајући тиме у заштиту божијој премудрости, којој je тај храм био посвећен, и византиско господарство у Бугарској. Уједно je Цимисхија ту дао и Борису, на место одузетог му царског достојанства, чин византиског магистра. Тек кад je све то свршено, отишао je триумфатор, после четворомесечних бораба по Бугарској, на одмор.у свој двор.1) ^ ^Али, од како je умро овај силни освајач (10 јан. 976); од како je, на место још недораслих византиских царевића Василија II и Константина, држав- ним пословима у Цариграду стао руководити први министар, евнух Василије; од како. je у византиској Малој Азији избила огромна претендентска буна Ци- мисхијиног генерала Варде Склира, која je цариградској влади потпуно везала руке за читаве четири године (976— 980); то јест још од летњих месеци 976 г.; ми се поново у нашим изворима почињемо сретати са једном словенском „Бу- гарском“ на Балкану. То je царство горе поменуте четворице синова „графа“ Николе: „графовића“ (комйтопула) Давида, Мојсеја, Арона и Самуила, са'пре- стоницом у македонский градовима Преспи и у Охриду С в . Климента, ученика ЈМетодијева, и са патријаршиском столицом такође у Охриду, још  од првог тренутка, од кад се ова дотле непозната нам „бугарска“ држава јасно јавља пред нашим очима, она се налази у крвавој борби с Византијом око власти над „бугарским“ Словенима из некадашње Симеонове империје. Захваљујући заузетости цариградске владе буном Склировом, а после и другим бунама, оружје охридског „бугарског“ царства je у тој борби за дуго претезало над византиским. Та охридска „Бугарска“ поново je отела од Византинаца без мало све области некадашње Симеонове империје, пруживши се до Солуна, до Сереза,„другој“ годный своје владе (11 дец. 970 — 11 дец. 971) у пролеће, те и одатле излази да je то било 971 г. На основу тога усвајају 971 год. и неки данашњи историчари, међу њима и К. Ј i г е č e к, у разним својим списима па и у Gesch. d. Serben I (1911) 203. Но савременик Цимисхијин, Leo Dioc. ed. Bonn. 10S, 11 u 111, 9 sq. као да набраја две зиме до Цимисхијина похода против Свјатослава: једну зиму од 970/971, пред којом je Варда Склир потукао Русе код Аркадиопоља и у којој je после Куркуа заменио Склира на бугарско-византиској трачкој границы, (cf. Leo Diae. 126, 16 sqq), и другу зиму од 971/972, кад je Цимисхија, по угушењу буне породице Фока у Малој Азији, вршио концентрацију трупа у Тракији за свој пролећни упад у Бугарску. А  сем тога, Leo Diac. ed. Bonn. 127, 8 sq., вели да ce Цимисхија, пре тог свог упада, оженио у „другој“ години свога царовања, месеца новембра, то јест 971 г., кћерју Константина Порфирогенита, и да je целу зиму, дакле 971/972, провео у Цариграду светкујући своју свадбу, па да je тек идућег пролећа пошао против Свјатослава, то јест 972 г. Стога je још стари Hese, а после и G . S c h l u m b e r  g e  г, Jean Tzimiscès; les jeunes années de Basile II, 1925 (друго изд.) p. 74 усвојио y овом питању 972 г. Ja  спремам нарочити чланак о том заплетеном питању.*) Leo Diac. ed. Bonn. 157, 21 sqq. Cedr. (Skyl tz.) ed. В јпп. II 412, 19 sqq.
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до Родопских и Балканских гора  ̂ до доњег Дунава и до албанских обала Ја- ЗШНа, па и у Грчку чак до Пелопонеза. Она je опет покорила и некадашње Симеонове поданике Србе, допревши до Саве и чак до у Срем. Ш то се пак ...тиче нове династије у тој охридској „Бугарској“ , три старија сина Николина нестала су випіе или мање брзо са позорнице. Давид и Мојсеј погинули су дедан joui 976 г., а други ваљада нетто доцније, први од неких влашких хај- дука на једном месту између Преспе и Костура, а други од Византинаца, кад им je опседао Серез. Арона пак, било због његовог гркофилства, било због његових монархичних тежња, смакао je 14 јуна или јула непознате године нај- млађи.брат Самуило код реке Разметанице близу Дупнице (између Софије и Самокова), ..истребивши уједно и целу Аронову породицу, сем сина му Јована Владислава, кога je заклонио Самуилов син Радомир.. Тако je ово „бугарско“ царство остало само на Самуилу.1) Под окретним и неуморним ратником Самуи- лом, та je „Бугарска“ још бешње продужила своју борбу противу Византије. Али je несрећа Самуилова била, што je у Цариграду, од 985 г., предузео власт 
câM законити цар, млади Василије II, још страшнији лав од Цимисхије." Настра- давши најпре од Самуила у Балканскйм кланцима (986), Василије je затим, преко својих војвода или лично, задао Самуилу страшне ударце, услед којих je овај најзад пресвиснуо од очајања (1014). Мало затим, силни византиски император je смрвио и саму државу Самуилову, прославивши ce npei својим Византин- цима као „Бугароубица“ (1018). Византија је .о п е т  завладала и над Словенима из бугарске империје и над Србима, потчинивши себи још једном цело Бал- канско полуострво.2)Кад je, и како, постала ова охридска „Бугарска“ Николиних синова, која се у изворима први пут запажа тек од 976 г .?  У  предњим излагањима није наведена никаква изворна сведоџба, по којој би Петров „граф“ Никола или његови синови, било још од цара Петра, било од Бориса II, било од Свјато- слава и Цимисхије после руског и византиског освојења Борисове Бугарске, добили, силом или милом, самостални царски суверенитет у Охриду. Према томе, сваки би и сам слутио, да постанак охридске „Бугарске“ и не пада пре 976 г., него тек те године, то јест после смрти Цимисхијине и у почетку стра- шног грађанског рата Склирова у Византији; а да je начин, на који je та „Б угарска“ створена, био устанак „бугарских“ Словена, са Николиним синовима на челу, против Византије, која je тим Словенима, за Цимисхијине владе, уни- штила њихову Симеонову империју, и покорила их под византиску власт. Но крупни ауторитети и у југословенској и у византиској историји мисле, да то није тако. Â  њихово je мишљење данас готово сасвим преовладало у науци. По том мишљењу, охридска „Бугарска“ Самуила и његове старије браће поникла je више година пре 976 г., одметничком буном Николином или Николиних синова противу законитих бугарских царева, Симеонових наследника,9 Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 435, 13 sqq. P r o k i ć ,  op. cit. стр. 20, 9 и 13. По додатку Бр. 13, Арон je, уз Самуила и Романа, учествовао у бугарској победи над Василијем II 986 г., те би живео бар до 986 г. Но по П р о к и ћ у  стр. 40 Бр. 13, ту би била реч, не о Арону, чије погубљење Скилица као да ставља још у 976 г., него можда о сину Аронову. Ову конјектуру Прокићеву као да потврђују Јахја антиохиски и Стефан из Тарона (Асохиг), од којих први зна само за једног комитопула после бегства Бориса II и Романа из Цариграда, док други зна, додуше, за двојицу, али говори о Самуилу као о с т ари је м.2) Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 447, 5 sqq. По Јахји, а тако исто и по Стефану из Тарона, Роман je био тај, који je, пошто се, без брата Бориса, погинулог у путу, спасао из Византије у „Бугарску“ , проглашен од Бугара, ма да евнух, за цара „Бугарске“ , док се Самуило задо- вољио улогом његовог првог слуге. Али ово тврђење, врло сумњиво и самим собом (Omnia cesserunt eunucho consule monstra!), потпуно je обеснажено категоричким сведочанством Скили- чиним (Cedr. II 434, 20 sqq.), да je Самуило, по нестанку старије своје браће,постао „ м о н а р х  ц е л е  Б у г а р с к е “ , и једном другом сведоџбом тог истог извора (II 455, 13 sqq.), која каже, да je Роман, пошто je стигао здрав и жив у своју отаџбину, п о с т а в љ е н  од С а м у и л а  (зашто само од Самуила, а не и од Арона, ако овај још није био убијен?) за господара С к о п љ а ,_ . променивши своје име у име деде Симеона. У  осталом, сви наши грчки извори знају за .цело време од како су несталаТри старија брата Самуилова, само за Самуила као главну личност међу „Бугарима“ . А  не заборавимо ни то, да je патријаршиско седиште ове обновльене „Бугарске“ остало стално у Охриду уз Самуила, а не у Скопљу уз Романа.
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владалаца у старо] бугарској престоници Великом Преславу.1) Затим je та од- метничка охридска (македонска) „Бугарска“ тобож постојала и даље, напоредо л са великопреславском (доњомезиском) Бугарском Симеонових Потомака. Ш та Д  више, она je тобож ову и надживела. je p , и Свјатислав 969 г., и Цимисхија 971 или 972 г., покорили су тобож само великопреславску, а не и охридску /ДБугарску. О ва последња je тобож била жива чак и 976 г., о смрти Цимисхи- јиној. Према томе, ни борба четворице синова Николиних од 976 г. па на овамо, не сме се тобож квалификовати као „устанак“ бугарских Словена, под вођством те браће, противу византиског јарма, него као „рат“ једне, век одавно ство- рене, македонске „Бугарске“ и њене већ одавно независне династије, оглашен Византији за ослобођење и осталих некадашњих бугарских области, и за обнову бивше Симеонове империје.Први je ово мишљење исказао покојни бугарски историчар М. С . Д р и н о в ,  у својим расправама „Южные Славяне и Византія въ X  вѣкѣ“ („Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ Универзи- тетѣ“ III, Москва 1875) и „Началото на Самуиловата държава“ („Периодич. Списание на Българското Книж. Дружество“ , Браила, I 1875— 1876, свеска 9— 10 стр. 41— 71 и св. 11— 12 стр. 104— 124).2) Овај научник je за тобожње две Бугарске, које су, по њему, постојале једна поред друге све до пада једне од њих под Русе и под Цимисхију, а од којих je она ѵфуга остала у животу и после тога, све до 1018 г., створио и нарочите називе, који су се у науци одомакили готово као технички термини. Охридску „Бугарску“ je он назвао „Западном“ , а великопреславску „Источном“ . С  временом, Дриновљеву „хипо-  те зу  о З а п а д н о ј  Б у г а р с к о ј “ примили су К. Јиречек, G . Schlumberger, В. H . Златарски и т. д. Додуше, као што ћемо видети, Јиречек je у тој хипотези чинио доцније важних коректура.Н о, да охридско царство Николиних синова није поникло пре 976 г., нити унутрашњим расцепом у Бугарској Симеонове династије, него тек у 976 г. после смрти Цимисхијине, и то устанком „бугарских“ Словена противу Визан- тије, која их je, под Цимисхијом, мало пре подјармила; па да су и Николини синови тек од тада постали „бугарским“ царевима, са столицом у Охриду и Преспи; изречно сведочи Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 347, 1 sqq. под 969 г., у вези са II 434, 20 sqq. под 976 г.По другој од тих сведоџаба, синови Николини су тек 976 г., у тадашњем у с т а н к у  „Бугара“ противу Византије, који je избио одмах после смрти Цимис- хијине, „ и з а б р а н и  да в л а д а ј у  над Б у г а р и м а “ ; 3) а и тада je тај избор пао на њих са мо  зат о,  што из старе Симеонове династије није имао више ко да прихвати „бугарски“ царски скиптар. Пород сина Симеонова, покојног цара Петра, био се изумирањем свео само на његове синове, бившег цара Бориса II и Романа. Н о они су још непрестано чамели у Цариграду. Првога je ту за- точио (971) 972 г. Цимисхија, произвевши га за византиског магистра. Романа je још 963 г. ушкопио тадашњи византиски коморник Јосиф Вринга. Додуше, кад je умро Цимисхија (10 јан. 976), и кад се у Малој Азији одметнуо Варда Склир, ти су Петрови синови, чим je њихов сродник, византиски император Василије II, отишао из престонице у трачка логоришта, успели утеки из Визан- тије, журеки да стигну у побуњену „Бугарску“ , којој je Борис II имао опет стати на чело. Они нису пошли у Македонију, ка Самуилу и његовој старијој браки, који су им још 969 г. покушали отети очински престо великопреславски, него у праву Бугарску, у стару Доњу Мезију. Али je Борис уз пут случајно
9 Само je К . Ј и р е ч е к ,  као што кемо видети ниже, претпоставльао не само тај, него још један начин постанка охридске државе.2) Обоје je прештампано и у скупљеним делима Дриновљевим, под редакцијом проф. В. Н . З л а т а р с к о г ,  том I, Софија 1909.3) Των δε Βουλγάρων άμα ττ\ τελευτή του βασιλέως Τυράννου άποστατησάντων άρχειν αυτών προχειρίζονται τέσσαρες αδελφοί, Δαβίδ Μωΰσης Άαρών και 2αμουήλ etc. Προχειρίζω (медио-пасив προχειρίζομαι) значи готово то исто што и χειροτονώ (рукополажем). C f. D u c a n g e ,  Gloss, med. et inf. Graecitatis s. v. ; новогрчке речнике, и Cedr. (Skylitz.) ed Bonn. II 381, 21.
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погинуо, а само се спасао Роман, стигавши читав у Видин. Но он, као ушко- пљеник, није био за владаоца. Побуњени „Бугари“ морали су, дакле, одмах бирати себи, место старе Симеонове династије, нову династију. При том се њихов избор зауставио на Николиној деци. И тако су та брака, само захваљујуки на]пре бавл>ењу у Цариграду, а затим случајној погибији, законитог цара Бориса II и ушкопљеништву Романову, постали „бугарским“ царевима.1) НЬихов сан од 969 г. да замене Симеонову династију у бугарској империји, тек се сад остварио.Дотле пак, они су, по обема горњим сведоцбама, то јест и 969 г. и до свог зацарења 976 г., били само графовски синови, „графовики“ —  κομητόπουλοι, а никад владаоци. Ш та више, Самуило се код једног византиског песника, ње- гова савременика, назива, с погледом на прошлост, „графовићем“ чак и после 976 г., кад je он већ одавно седео на „бугарском“ царском престолу.2) Па и о оцу те четворице браће, Николи, обе напред наведене сведоџбе из Cedr. (Sky itz.) говоре, не као о бугарском цару у неком оцепљеномкомаду империје Симеоновика, него само као о „једном од велеможних графова (κόμης) у Бу- гарској“ . 3) Дабогме, „графови“ и „графовики“ у старо] бугарској држави, као ни на западу, нису били никакви државни суверени, него само зависни обласни кнежеви.4) Никола je још у доба, на које се односи прва од горњих сведоџаба Cedr. (Skylitz.), то јест још 969 г., био свакако век мртав.^ Иначе би се ту, место његове деце, помињао он câM као главни јунак тадашње буне, којом су његови синови покушали да се, у одсуству Бориса II, попну на бугарски велико- преславски престо. Према томе, Никола je и до своје смрти остао само зависай „бугарски“ „граф “ . Додуше, то je код „Бугара“ морала некад бити нека врло силна и врло угледна личност. Зато су вальада „Бугари“ и узели баш његов пород, ..а не потомке каквог другог свог властелина, за свој нови царски дом, кад су устали против Византије. Николина се „графовија“ вероватно налазила негде на југозападу „бугарске“ империје, то јест у Македонији око Преспе и Охрида, где ми и после 976 г. видимо главна гнезда његових синова.И тако, према горњим двема сведоцбама, ни Нилола ни његова четири сина нису никад пре 976 г. имали нигде код „Бугара“ , па ни у Македонији, никакве самосталне државе. Другим речима, охридског „бугарског“ царства Николине деце није дотле никад било. Тиме je уједно искључена свака прет- поставка, да je то царство поникло још у време владе Симеоновића у „Бугар- ској“ (927— 969), и да je саграђено оцепљењем Македоније, под Николом или Николиним синовима, од суверенитета Симеонових наследника, којима би после тог оцепљења тобож остала само Доња Мезија. Два „бугарска“ царства, то јест једно под законитим царевима Симеоновикима само у Доњој Мезији, и друго под новом, одметничком, царском лозом Николином само у Македонији, нису никад постојала једно поред другога. То,- дабогме, значи, да су и Свјато- слав и Цимисхија затекли само једну непоцепану „Бугарску“ , која je захватала и Доњу Мезију и Македонију, и у којој je целој царовао само Борис II Симе- оновик као једини цар. То даље значи, да, од како je Борисово царство, заједно са самим Борисом, пало најпре у Свјатослављеве (969), а из Свјатослављевих у Цимисхијине руке (971 или 972), па све до смрти Цимисхијине 976 г.; нема нигде на Балкану никакве независне „бугарске* државе, нити цара, који над њом господари. „Бугари“ су се 969— 971 (972) г. налазили под Русима, а затим до 976 г. под Византијом. „Бугарска“ Николиних синова, као што се изречно каже у другој од горе наведених сведоцаба Cedr. (Skylitz.), постала je тек по смрти Цимисхијиној 976 г., и то тадашњим од м е т а њ е м  „Бугара“ од византиске власти, наметнуте им од Цимисхије, и избором Николине деце, четворице до та- дашњих „графовића“ , место одсутног и погинулог Бориса II, на „бугарски“ царскиА) Των γάρ κατά γένος προσήκοντοςν„.τφ..ΙΙέτρφ οί μέν άλλοι Ό-ανάτω διεκόπησαν, Βορίσης δέ καί Τωμανός οί τούτου υιοί εις την Πόλιν είσαχθ-έντες etc. Гл7~и додатке у Cod. Vindob. hist. gr. L X X IV  ed. B. P r o k i c  op. cit.2) C f. Ioann. Geometr. ed. J ,  A . C r a m e r ,  Anecd. Gr. Paris. IV  (1841) 283.3) У  првој сведоџби код Cedr. (Skylitz.) пиіііе о Николи: ε ν ό ς . . . .  των μέγα δυνη&έντων έν Βουλγαρία κομητών, а у другој: Ινός των παρά Βουλγάροις μέγα δυνηθέντος κόμητος.4) C f. I. Β. Bury,  History of the Eastern Roman Empire 802—867, London 1912, p. 325.
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престо. Али ни онда, то није била никаква само македонска „Бугарска“ , која би затим полетела, да ослободи и Доњу Мезију. Никад Македонија није сама за ce чинила „бугарску“ државу, него де.о те државе. Напротив, царство четири сина Николина ce, још од свог почетка 976 г., родило као обнова пређашње про- пале империје Симеоновића. То ce види већ отуда, што je при тој обнови, само због одсуства и због случајне погибије Бориса II и због Романова ушкопље- ништва, дошло до промене династије Симеоновића. А  то исто следује и из величине „бугарског“ устанка од 976 г., којим je „Бугарска“ Николине деце на- чињена. Тај je устанак, захваљујући ваљада претходном договору разних Борисо- вих „графова“ и бољара, остављених и од Цимисхије у њиховим областима, а жељних свог старог „бугарског“ државног крова, још одмах плануо. не само у Македонији, .него и у Доњој Мезији. Борис II и Роман, побегавши, још у почетку тог устанка, или мало доцније, из свог цариградског заточења, нису се упутили у Македонију, ка~ Самуилу и његовој браћи који су их још 969 хтели збацити са очинског им престола, него у Доњу Мезију, где je Роман, по Бори- совој погибији, стигао у Видин. А  мало затим, и Самуило je убио свог брата Арона, не у Македонији, него на доњомезиској речици Разметаници.1) Додуше, у обновљеној „Бугарској“ Самуила и његове старије браће, царски и патријар- шиски престо није поново метнут у старо државно и црквено светилиште Б у тара, у доњомезиски Велики Преслав, него у македонску Преспу и у Охрид Св. Климента. Али није ни чудо, што je нова „бугарска“ царска династија Нико- линих синова везала сад државно и црквено средиште „Бугарске“ за Маке- донију, где je по свој прилици од увек била и Николина „графовија“ .Д а je Симеонова „бугарска“ империја и под његовим наследницима остала једна и непоцепана, и да jy je Цимисхија, наскоро по смрти Петра Симеоновића, бар на југу од Дунава, покорно целу; а да je „Бугарска“ Николине деце дошла на свет тек после смрти Цимисхијине 97б г., и то устанком „Бугара“ противу Византије; тврди изречно и Presbyter Diocleas, по коме су Цимисхијине војводе из „Бугарске“ потчинили чак и северније С рбе.2) А  тако исто приказују хронологију и начин постанка охридског царства Николиних синова и оријентални извори, нарочито Ја х ја ,3) па и по неки западни стари писац, напр. Адемар.4) / ’"’Али, на чему онда Дринов и присталице његове хипотезе оснивају своје мишљење? Они изречне изворне сведоџбе замењују својим властитим интер- претацијама неких изворних места и неких догађаја. Ми ћемо сад укратко пре- трести њихова тврђења, као и пОдлоге на којима та тврђења почивају.По оцу речене хипотезе, Дринову, „Западно бугарско царство“ Самуила и његове браће створио je још њихов отац,5) у време бугарског цара Петра. И  тај je бугарски „граф “ тобож припадао оној Петровој властели ко ja je, као што смо напред рекли, на Петрову гркофилску политику одговарала бунама. И  он се тобож дигао противу владаоца, од чијег je суверенитета оцепио Македонију, завладавши ту као независан „бугарски“ цар. То je, по Дринову, било 963 г. Овакву хронологију и овакав начин постанка охридског царства, Дринов je изводио из познате нам сведоџбе Cedr. (Skylitz.) ed. Boun. Il 346, 21 sqq. Заједно с многим другим научницима, и он je мислио да се ту излажу само догађаји из 968 и 969 г., а не и из 963 г. Јер иза Петрове обнове мира с Византијом, и иза пошиљања оба Петрова сина у таоце на византиски двор,Cedr, (Skylitz.) ed. Bonn. II 435, 19 sq, K . J  i r e č e k, Cesty po Bulharsku, Praha 1888, p. 451. „2) ed. Č  r n č i ć, Kraljevica 1874, p. 38 и 40—41.3) А . Л. Л и п о в с к i й, Изъ исторіи греко-болгарской борьбы въ X —XI вѣкахъ, Жури. Мин. Нар. Просв. Петроград, 278 (1891) новмбар, стр. 120. - 141, особито стр. 126 sqq.4) Б. П р о к и h, Постанак једне словенске царевине у Маћедонији у X  веку, Глас. Српс. Кр. Акад. 76 (1908) 213—307, нарочито стр. 2675) Дринов je, као и многи други пре и после њега, држао да се отац Самуилов звао Шишман од Трнова. Но то се оснива на лажним и позним споменицима, те и не заслужује никаква побијања. Данас je сасвим сигурно, да je оцу Самуилову било име Никола. Гл. В. P г о k і с, Die Zusätze etc., p. 17 sqq., и ову моју расправу стр. 3, у примедби 1.



Хипош еза о „ З а и а д н о ј“ Бугарској 9ту се одмах наводи, с изразом „после кратког времена“ , смрт Петрова 30 јан. 969 г. и покушај Николиних синова да Петровим синовима, још непрестано одсутним у Цариграду, отму великопреславски престо умрлог им оца. Но с
т---- друге стране, Дринов je сматрао да не може ни то бити случајно, што кодCedr. (Skylitz.) ово место стоји на листовима о 963°* години, а не на листовима о 968°і и 969°і години. Па како се ту, између осталога, говори и о оцу чет- ворице „графовика“ , и то као о једном од в е л е м о ж н и х  бугарских „графова“ ; како je ту реч и о бу ни Николине деце против одсутне Петрове деце; бу- гарском се научнику учинило да je Cedr. (Skylitz.) на том месту хтео испричати, не речену буну од 969 г., него неку ранију буну самог „графа“ Николе против Петра 963 г. А  затим je Дринов, на ову претпоставку, надовезао још једну, то јест да je Никола овом својом замишљеном буном од 963 г. ст'ворио „Западну Бугарску“ . Н о све je то куда у ваздуху. Ми смо век напред доказали да Cedr. (Skylitz.), на месту о ком je реч, помиьье и догађаје из 963 г. Јер Петрова обнова мира с Византинцима о којој се ту говори, као и давање Бориса II и Романа у таоце цариградском двору, не спадају у 968, него у 963 г. Сем тога, ми смо видели да je Никола целог свог века био само бугарски „граф“ , а никад бугарски цар.И  покојни К. Ј и р е ч е к  je усвојио Дриновљеву хипоте^у о „Западној“ или македонској „Бугарској“ . Но о времену и начину постанка те „Бугарске“ он je трипут мењао мишљење. Слажуки ce најпре и у том са Дриновом, он je после једном тврдио да „Западна Бугарска“ није створена ни 963 г., ни уну- трашњим расцепом империје Симеоновика, него 969— 971 г., у вези са тада- шњим руским заузекима у тој империји, и са заробљењем Бориса II од стране тих руских освајача. По Јиречеку, Руси су при том освојили само исток Борисове државе, а не и загіад, то јест само Доњу Мезију са северном Тракијом, а не и Македонију с Епиром и с Албанијом. Македонија и те друге западне покра- јине, оставши слободне од Руса, образовале су тобож, од тада, под ново- изабраном династијом Николином, саме за се једно „бугарско“ царство, то јест „Западну Бугарску“ .1) Међутим, овај се научник доцније опет вратио на Дриновљеву идеју о постанку „Западне Бугарске“ путем унутрашњег расцепа велике империје Симеоновика. Само, он сад тај расцеп није више стављао ни у 963 г., ни у време Свјатослављевих освојења по Борисовој „Бугарској“ 969— 971 (972) г., него у 969 г., мало пре тих Свјатослављевих освојења, у доба оне напред помињане претендентске буне Николиних синова против одсутнога Бориса II, о којој говори Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 347, 1 sqq. По овом доцнијем мишљењу Јиречекову, и ако je Борис II, помоку Никифора Фоке, осујетио намеру Николине деце да му отму престо у Великом Преславу; ипак ни та четири Николина сина нису из ове своје буне изашли празних шака, него су од Борисова суверенитета откинули запад државе Борисове, па су ту завладали као самостални цареви.2) Но й ово су само претпоставке. Наши извори сасвим куте о томе, да ли je руска дружина Свјатослављева продрла, или није продрла, из Борисове Доње Мезије и Тракије чак до у Борисову Македонију. Они нам ништа не кажу ни о томе, шта je било са четворицом Николиних синова, од како je Борис II, на супрот њиховој претендентској буни од 969 г., сео на великопреславски престо умрлог му оца. Додуше, јиречек баш на тим кутањима извора и зида ова два своја мишљења о времену и начину постанка тобожње „Западне“ или македонске „Бугарске“ ^/Али та argumenta e silentio тим мање вреде, што Cedr. (Skylits.), као што je напред показано, изречно наводи, од када су Николини синови заменили своје достојанство „графовика“ царским достојан- ством, и због чега je то било.*) С . J  i г е č е k, „Die cyrill. Inschrift ѵ. J .  993, Archiv f. slav. Philol. 21 (1899) 548: Die Lostrennung· des bulgarischen Westens vom Osten war wohl eine Folge der Okkupation Donau- Bulgariens durch Svjatslav’s heidnische Russen in den J . 969—971, nach dem Tode des Zaren Peter (969), als Peter’s Sohn Boris II mit seinem Hofe Gefangener des Großfürsten Svjatoslav wurde.“2) C . J  i r e č e k, Gesch. d. Serben I. (191D 203: „Dieser Westen des Bulgarenreiches hatte sich nach einer Notiz bei Skylitzes gleich nach dem Tode des Zaren Peter (969) losgerissen“ .
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По Дринову и његовим приврженицима, „Западна“ или македонска „Б угарска“ , поставши тако још пре Цимисхије, трајала je и за целе владе овог византиског императора. Jep и он се, 971 (972) г., ограничио тобож само на преотимање „Источне Бугарске“ од Руса. Ни он тобож није, не само 971 (972) г., него ни доцније, никако дирао у „Западну Бугарску“ . Али, и ово тврђење почива на врло слабим доказима. Ево који су и какви су ти докази:1)1) Сведоцба неколиких старих немачких летописаца, по којој je западни император Отон I Саксонски, Еративши се после скоро шест година из Италије у Немачку 972 г., примио са својим сином Отоном II у Кведлинбургу, приликом светкованьа Ускрса 23 марта 973 г., посланике разних народа са даровима њихових владалаца, па између осталих и једно посланство „ Б у г а р а “ . 2) Према овоме изгледа да je 973 г. још постојала некаква самостална „Бугарска“ . Пошто Борнсове „Бугарске“ тада више нема, браниоци Дриновљеве хипотезе држе да je ту по среди „Бугарска“ Самуила и његове браће. Али, можда су „бугарски“ посланици с којима се ми сусрећемо код речених немачких хрони- чара, били и Борисови, само из времена пре Свјатослављеве најезде. Можда су то били и неки „бугарски“ бегунци из срушене државе Борисове. Можда су то били и неки представници „бугарских“ кнежевина на северу од Дунава, Много штошта je, дакле, могуће.2) Сведоцба о хрисовуљи Василија II охридоКој „бугарској“ архијеписко- пији од маја 1020 г. Ту се каже, да се „бугарска“ архијепископија (патријар- шија) за време цара Петра налазила у Силистрији (Дристру), а да су се затим њени архијепископи пресељавали један у Софију, други у Воден и Моглен, док најзад Василије II, при заузећу Самуилове престонице Охрида 1018 г., није затекао у Охриду оног „бугарског“ архијепископа, који je добио хрисовуљу од 1020 г .3) О ва сеоба „бугарске“ архијепископије (патријаршије) после Петрове смрти, значи за присталице Дриновљеве хипотезе, да су горе поменута доцнија архијепископска седишта остала и за време Цимисхијине владе политички сло- бодна, сачињавајући делове „Западне Бугарске“ Николиних синова. Но мени се чини, да Василије II овде не говори о Цимисхијину времену, него о времену своје борбе са Самуилом од 976 г. па на овамо. И  иначе он у тој хрисовульи скаче од цара Петра одмах на Самуила.4)3) Сведоцба Mich. Attaliat. ed. Bonn. 234, 7 sqq.5) По Јиречеку, који je први скренуо пажњу на ову сведоџбу, у њој стоји да je Василије II „Бугаро- убица“ покорно пространу и тешко освојиву Бугарску, „која о д а в н о  није била потчињена ниједном (византиском) императору“ .6) Како Аталиата по свој прилици није могао не знати да je и Цимисхија, не тако давно пре Василија II, заузео „Бугарску“ ; Јиречек je држао да се овде не говори о „бугарској“ држави уопште, него само о Самуиловој „Бугарској“ , с којом се Василије II и носио, и да се ту само за њу тврди да она никад до Василија II није била покорена ни од једног византиског цара, то јест ни од Цимисхије. Н о пре свега, мени се чини да je у овој сведоџби баш реч о „бугарској“ држави уопште, а не о „Бугарској“ Симеоновића или Николиних синова. С  друге пак стране, можда у Јиречекову преводу ове сведоцбе треба заменити израз „ о д а в н о “ (επί πολύ)*) Најпотпуније су побројани код Ј и р е ч е к а ,  Arch. f. slav. Phil. 21 (1899) 545 sqq.
') Ann. Hildesheim. ed. P e r t z, Mon. Germ. III 62. — Wissenburg. et Lamberti Ann. ibid. — Ann. Altsh. majores, Mon. germ. X X  774; etc. C f. B. P г о k i é, Die Zusätze p. 16.я) H . G e i z  er, Ungedruckte u. wenig bekannte Bistümerverzeichnisse d. orient. Kirche, Byz. Zeitschr. II (1893) 44, 35 sqq.: ,,Έ π ί Πέτρου γάρ βασιλεύοντος εν Βούλγαρέ αύτη (sc. ή Δρίστρα) μέν τφ της αρχιεπισκοπές άξιώματι έλαμπρόνετο * μετά δε τούτο από τόπου είς τόπον μεταβαινόντων των αρχιεπισκόπων, του μέν είς Τριάόιτζαν, του όέ εν τοις Βοόηνοις καί έν τοϊς Μογλαίνοις, είΙΚούτω εν τη Ά χρίδι τον νυν εϋρομεν αρχιεπίσκοπον . . . “4) Ibid. 44, 15 sqq.: „αλλά πάσας τάς βουλγαρικάς έπισκοπάς, άς υπό Πέτρου του βησιλέως καί του Σαμουήλ εδεσποζοντο καί κατείχοντο . .  . “δ) *Όθεν καί συν αύτφ μέν καί τω πατρί (то јест Василије II са двема својим војводама из породице Вотанијата) την κατά των Βουλγάρων ήρατο νίκην καί τής Βουλγαρίας δυσκαταμαχήτου καί πολλής καί δυσαλώτου γινωσκομένης παντάπασι, καί μηδενί των βασιλέων υποταγείσης επί πολύ, καί παρά τούτο μή άνιείσης τή Βύζαντος το άνέσιμον etc., λαμπρώς καί συν πολλή τη άκμαιότητι έκυρίευσε.°) J i r e č e k ,  Arch. f. slav. Phil. 21, 548.
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са изразом „з а  д у г о “ . Тада би смисао сведоџбе био, да je Василије II покорно „бугарску“ државу, „коју за  д у г о  (то јест од њена постања 676 г. па све до Цимисхије) није покорно ни један византиски владар.“ Уосталом, ако Аталијата овде збиља говори о Василију II као о првом византиском цару који je покорно Бугарску, то je свакако зато што Цимисхија није ни освојио Бугарску од „Бугара“ , него од Руса; да није био „Бугароубица“ него, „Русоубица“ .4) Сведоцба Cedr. (Skylitz.) ed. Bonn. II 382, 5 sqq. Ty ce помиње неко Цимисхијино пресељење манихејаца (павликијанаца) из Сирије и са византиског истока у трачки Филипопољ. Јиречек je, ставивши тај догађај после Цимисхи- јина изгнања Руса из Доње Мезије, и објаснивши га потребом за осигурање византиске Тракије. од доњомезиских и од македонских „Бугара“ , извео одатле да Цимисхија . није чврсто завладао ни над „бугарском“ Доњом Мезијом, а камо ли да je покорно и „бугарску“ Македонију.1) Но у погледу хронологије овог пресельегьа манихајаца ,Cedr. (Skylitz.) на наведеном месту каже само толико, да je Цимисхија, ступивши на византиски престо (969) и изабравши новог антиохијског патријарха на место старог умрлог, п о с л е  (ύστερον) извршио и речено пресељење манихејаца. Додуше, из Leo Diae. 105, 4 sqq. излази да je Филипопољ, све до Цимисхијина освојења Бугарске, био у бугарским, а најзад у руским рукама те Јиречек има ваљада право са евојом хродюлогщом овог пресељења. Но што се тиче разлога за то пресељење, наш извор не вели да je оно учињено из војних потреба, него на молбу новог патријарха антиохијског, који je био незадовољан толиком раширеношћу манихејских јеретика у његовој дијецези, na je желео да се они пребаце „у  неки удаљени и сасвим пусти крајичак византиског запада“ . 2) Цимисхија je затим као такав „крајичак“ иза- брао Филипопољ. Али, то што ce Филипопољ овако назива, још не значи да Цимисхија није чврсто држао Доњу Мезију.5) Д а  Цимисхија ни 971 (972) г. ни за даље своје владе није освојио и „бугарску“ Македонију, него само Доњу Мезију и северну Тракију, Јиречек je слутио и на основу тога, што ни Leo Diae, ни Cedr. (Skylitz.) не помињу никаквих бораба Цимисхијиних, или његових генерала, у Македонији.3) Н о argumentum e silentio je уопште слаб доказ. У  овом пак случају, он још мање вреди, јер и Leo Diae, и Cedr. (Skylitz.) пишу кратко, па често изостављају појединости. Уосталом, Цимисхији можда нису ни биле нужне никакве нарочите борбе за покорење Борисових „графова“ у Македонији. Можда су ти „графови“ сами признали византиску власт, чим су видели како je овај силни византиски освајач скрхао Свјатослава, и како je обезглавио „бугарско“ царство одвевши Бориса II у заточење у Цариград. А  ко зна да ли ти „графови“ нису век ра- није побегли од Свјатослављеве руске дружине у Византију; да ли се можда и они нису, заједно с Цимисхијом, кренули на заједничког непријатеља Свја- тослава у Доњу Мезију; да ли можда Цимисхија, по победи над Свјатославом, није и њих одвукао у Цариград, онако исто као и њихова цара Бориса II? Најзад, не заборавимо ни горе поменуту сведоџбу Presb. Diocl., по којој су Цимисхијине војводе, пошто je Цимисхија покорно „целу“ Бугарску, потчинили затим одатле и Србе. Како би онда „бугарска“ Македонија, и ако јужнија од Србије, остала непотчињена Цимисхији?Дакле, у изворима нема никаквих података који јасно и отворено говоре за Дриновљеву хипотезу. Међутим, ми смо горе навели изворне сведоџбе, које изречно обарају ту хипотезу. ja , према томе мислим да je та хипотеза једна заблуда, и да наука треба од ње да се ослободи.4)_________________ Д . Н . Анастасијевик.9 J  і г е č е k, Arch. f. slav. Phil. 21, 548.2) προς την εσπέραν άποικίσac και εις τινα εσχατιάν έγκατοικίσαι πανέρημον.3) J  i r е č e k, Arch. f. slav. Phil. 21, 546.4) Ka литературы која по сваку цену заступа непрекидни континуитет бугарског царства 
до 1018, па према томе и хипотезу о оснивању некакве западне или македонске Бугарске пре 976 г., Бугарске која je тобож остала неосвојена од Цимисхије 971 (972) г., и која je 976 и д. ослободила Источну Бугарску, једину коју би Цимисхија потчинио 971 (972) г.; треба још додати неколико екорашњих радова од Η . П, Б л а г о j е в а (1° Произходъ и характеръ на царь Саму-
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R É SU M É .L 'H Y P O T H È S E  D E L A  „B U L G A R IE  O C C ID E N T A L E “ .
(TRAVAIL DÉDIÉ À M. F. I. OVSPENSKY.)Le D r D. N . Anastasijević, professeur à l’Université de Belgrade, traite dans cet article la question qui suit: ГЕшріге Slovéno-Macédonien de Samuel, qu’on doit, d’après l’historien bulgare Drinov et d’autres, appeler la „Bulgarie occidentale“ s’est-il constitué dès l’époque du premier Empire Bulgare, en se séparant de ce dernier, ou, plus tard, de Byzance, en connexion avec la révolte des quatre fils du prince N icolas?En se basant sur une analyse très minutieuse de tous les documents qui peuvent éclairer cette question, l’auteur est arrivé à la conclusion suivante: il n’y a pas de continuité entre l’Errpire Macédonien de Samuel et le premier Empire Bulgare; il ne s’est donc constitué ni en 963, en se séparant de ce dernier, en connexion avec la révolte du prince Nicolas contre l’empereur bulgare Pierre, comme l’affirmait M. Drinov, ni en 969, en connexion avec la lutte des fils de Nicolas contre les fils de Pierre, Boris II et Romain, comme inclinait à le croire K . Jireček. mais bien en 976, grâce à la lutte des fils du prince Nicolas contre Byzance, à l’époque des grands troubles civils à Byzance, aprèl la mort de l’empereur Jean Tzimiscés, qui avait conquis en entier le premier Empire Bulgare.M. A'astasijevié fonde principalement sa démonstration sur les données de Skylitzès (Cédrénos) ed. Bonn. II 347, 1 sqq., 434, 20 sqq., complétées par celles provenant d’autres sources aussi dignes de foi.Cet article paraîtra intégralement en français dans les Mélanges Ovspensky.иловата държава, засебан отисак из Г о д и ш н и к ъ  на софийския универзитетъ-юридически факултетъ X X , Софија 1925, 485 — 591; 2° критически погледъ върху извѣстиЯта на Иоанъ Скилица за произхода на царь Самуиловата държава, засеб. отисак из М а к е д о н с к и  П р е г л е д Ъ  II св. 4, Софија 1926, 1—64) и· од В. Н . З л а т а р с к о г  (Западната българска държава до провъзгласЯването на Самуила за царь, засеб. отисак из М а к е д о н с к и  П р е г л е д ъ  II, Софија 1926, св. 2, 1 — 66). — Ja  немам овде да претресам ни одељке ових радова који се тичу времена од 969—976, пошто се хипотеза о западној Бугарској ту брани само старим доказима, чија je снага оцењена напред, ни стране које се односе на доба од 976—1018, пошто се у овом раду ja заустављам код године 976. — Особито сам захвалан обојици ових писаца, који су ми преко G . Millet-a изволели послати своје наведене радове.


