
О НАТПИСУ ЦАРА САМУИЛА.О  натпису цара Самуила из 992.—993. г., који je био некада узидан у цркви села Германа на Малом Преспанском језеру, писало се много и то са језичне, палеографиске и опште историске стране. Проучавали су га у главном T. Ј .  Успенски] *), Т. Д . Флоринскиј, Л . Милетич, К. Јиречек, В. Јагић, Ј .  Иванов и В. Златарски. — НЬиховим опажањима додајем у овом прилогу неке примедбе о палеографиско] и формалној страни натписа. 9

Натпис, који представља неке врсте спомен-плочу цара Самуила његову оцу Николи, мајци Рипсимији и брату Давиду, гласи: +  къ и /н а  отъця и  с ъ | й н лИ СТДГО ДОѴ^Д đ I ЗЪ Cđ/ИОИПЬ рйЕЪ Бж(и) I ПО/ІДГЛ ПД/НАЧЪ (ш чъ ц)і^ И /Ийтери И КрДт(8 I н)й КрЬСТ^Х’Ъ СИ^ъ) I И/ИвНД 0усъпъш(и]уъ Ни)|кОЛД рйБЪ ЕЖИ (ри\|гиліи) I Ѣ ДДБДЪ НДПИСД ( СА къ)| л і т о  о т ъ  с ъ т к о ^ е н и ѣ  лтиро)|у f S .  : ф д .  инъди(ктд s ) .9 Ѳ . И . Успенскій, Надпись царя Самуила; Т . Д . Флоринскій, Нѣсколко замѣчаній о надпису царя Самуила; Л . Милетичъ, Към ъ СамуиловиЯ надписъ отъ 993 година (Извѣстія Русс. Археол. Института въ Константинополѣ, IV , 1899, 1—20)„ — Jireček-Jagić, Die cyrillische



2 1 0 Гласник Скоискоі Научног Д руш ш ва 2Појава натписа као таквог не би била сама по себи ништа необично. На овом подручју има у том погледу читава ёпиграфска традиција, све од грчких натписа, из доба кнеза Омортага и кнеза Маламира из 9. века.1) Из доба цара Симеона сачуван je 6412 (==903— 904) годином датирани грчки натпис на по- граничном стубу код села Нариша (22/см сев. од Солуна* 2). Белешка краће легенде св. Климента, да се налазе у Кефалинији односно Главиници [εν хтј Κεφαλήν ία] камени стубови из доба св. Климента с натписом, који говори о увађању хришћанства код јужних балканских Словена, добила je потврду у натпису из доба кнеза Бориса-Михаила, датираном са г. 6374 (=8 65—866) и пронађеном за време великог рата у југозападној Албанији.3) Само су ови натписи, на стубовима и онај код Солуна, редиговани на грчком језику. Нај- старији сачувани, на словенском језику редиговани натпис, јесте тек натпис цара Самуила. Као епиграфиски споменик он одржава, у погледу садржаја и гра- фике, континуитет са иначе познатим у камен урезаним грчким натписима 9. и10. века са истог географског подручја.О  палеографиској страни натписа, нарочито о зависности ћирилске гра- фике од грчке, писао je Милетич, а највише Јагић.4) По Јагићу облици слова дкгезикллі нопргт,  исти су као и савремених им грчких унциалних слова и то њиховог усправног округлог типа, а не шиљасто-овалног, према десној страни нагнутог, који у најстаријим ћирилским споменицима јужнословенске провени- енције није редак. Слово 8 преузето je из грчког алфабета (оу). Слово н у седмом ретку изгледа, по Јагићу, као да je писано погледом на грчки минускулни ѵ.Овим палеографиским опажањима додао бих још неке примедбе. — Тврд материјал, на коме je урезан натпис, утицао je несумњиво на облик неких слова, која због тога показују, у извесном погледу, нетто неспретнији и углатији дуктус него савремено им грчко унциално писмо на пергаменту (прим. д на крају другог ретка, даље к з у с ш, донекле и д к /и р.5) Нека слова, као f и е, урезана су на- изменце у широкој и уској форми. Ово можемо приписати утицају графике грчког унциалног писма из друге половине 10. века, где се код споменутих слова, према расположивом месту и према утицају унциалног писма из пре- ђашњих деценија, мењају уске форме са широким и округлијим. Тачке, које стоје обично на крајевима хоризонталне цртице у а, повећане су у нашем натпису у две цртице; к у нашем натпису изгледа слично истом слову у грчком Co d . Harleianus 5598 (јеванђеље) из 995. г. У  истом рукопису, који je само две године старији од нашег натписа, има десна црта код у, на доњем крају, исту дебљину као што у у седмом ретку нашег натписа. Уопште, можемо нај- болье утврдити палеографиске везе нашег натписа са савременим грчким ун- циалним алфабетом, aKQ с њим успоредимо поједина слова у грчком јеванђељу из 980. г. (рукопис 83 збирке Lord Louche у Британском Музеју, факсимиле код Gardthausen-Јагића, Енциклопедия славян. филол., и код Gardthausena, Griechische Paläographie, II, 2. изд., 150— 151 и таб. 3); или још боље, јеванђелски текст у споменутом Codex Harleianus 5598 из 995. г. (факсимиле код Mont- faucona, Palaeographia graeca, 514, III и код Gardthausen-a, Griechische Paläographie,11, 2. изд., 152 и таб. 3).
Скракене су или имају знак^за скракивање у нашем натпису ове речи: штьцд, гьинд, стяго, дбур, ежи, штьцй, крйѴгіуъ. Beh je Јагић приметио, да код

Inschrift vom Jahre 993, Archiv für slav. Philologie, 21, 1899, 543—557. — Йор. Ивановъ, Български старини изъ Македония (1908), 21—26.О Едиције и литература сада код F. Dölgera, Corpus der griech. Urkunden, À , Regesten, j 1/1, n. 393 и код В. H . Златарског, История на Българската държава, I, 1 (1918), 319, 325 , 335, I 441—447, 451—459.2) В. Н . Златарски, I, 2, 340 — 341. — Слика код В. Н . Златарског, Geschichte der Bulgaren, I.3) Златарски, I, 2, 233—234; НамѢрениЯтъ въ АлбаниЯ надписъ съ името на българскиЯ кнЯзъ Бориса-Михаила, Slavia, II (1923), 61—91.4) V . Ja g ić , Archiv f. slav. Philologie, 21, 553—556.5) V . Gardthausen, Griechische Paläographie, 2. A u fl., II, 152, таб. 3; B. ГардтгаузенТЬ,Греческое письмо IX —X  стол., 49—50, таб. IV  (Енциклопедія славян. филологіи^ вып. 3/2). |



О  наш пису цара Сам уила 211Јречи штъцд, гьйнд, и KpbWijfTv не би требало знака за скраћивање, јерсу те речи сасвим исписане. Јагип мисли, да je код штжцд, съннд и а°УХ* то учињено због навике и угледања на грчке предлошке, где су ове „свете речи“ (nomina sacra) обично скраћене (ПРѲ, I f O l f ,  ПИЛТОО); додати би требало још nomen sacrum =  G T P H . Могли бисмо за наше исписане речи, са абре-виационом цртицом, дата и друго тумачење. Имамо примера из грчких рукописа4.—9- века, где je стављена абревиациона цртица и над потпуно исписана nomina sacra, као Ѳ ЕО С, Г ІО С ? Κ ΪΡ 1 0 Γ  и слично.1) 'Али ови примери нису баш чести и не мислим да се аутор нашег натписа угледао баш на њих. Некон- секвентност у абревирању иде више на рачун првих почетака употребе словен- ских слова и речи за епиграфиске и графиске сврхе уопште. Неконсеквентност, коју у погледу абревирања показује Самуилов натпис, види се и из начина абревирања у најстаријим црквенословенским текстовима. Кијевски листићи н. пр., који спадају међу најстарије црквенословенске споменике, имају само четири кратице за света имена. С  друге стране, писци црквенословенских споменика не држе се никада строго система грчких текстова у погледу скраћивања „светих имена“ , него иду и самосталним путевима, увађајући нове абревиатуре.* 2) У ред тих нових per contractionem скраћених речи спадају ст^го и ежи нашег натписа. З а  реч ежи нису грчки текстови давали никакав пример; писац семогао евентуално угледати само на адјективе сакралних речи П Ш К О С , Ü I M T I K O G  из πνεύμα или O y H IO G  из ουρανός и слично.3) Nomen sacrum je, и као такво скраћује се у грчким и црквенословенским текстовима, и реч Давид (н. пр. ДЛ8ДЪ  у  Cod. Marianus). Паралелу за реч Д Л К Д Ъ ? у  деветом ретку нашег натписа, где je у речи изостављено И , а нема ни абревиационе цртице, налазимо у веома раним грчким рукописима (већ из 4. века): ДЛ1[Д, Д^УД, са абревиационом цртицом или без ње.4) О д речи (штьц)£ сачуван je на почетку деветог ретка само 8 са знаком за скраћивање (£), због тога можемо реконструирану реч читати per contractionem или тако да je испало е или т е , што би одговаралогрчкој контракцији ПРІ. Вероватније je читање које одговара абревиатуриу најстаријим литерарним споменицима.5) Нескраћену реч налазимо узскраћену често и у црквенословенским текстовима, понекад чешће нескраћену него скраћену.6)Формални делови Самуиловог натписа јесу ови: 1) инвокација, 2) интиту- лација са девоцијском формулом, и 3) датум.
Инвокација  натписа цара Самуила je двојака, символичка у облику крста ( f ) и вербална, речима етѵ и /п а  ш т *ь ц д  и с ъ й н д  и с п г д г о  Символичка инвокација,у облику крста, у хришћанским je земљама од 4. века у исправама, литерарним текстовима и натписима, тако проширена и свеопшта, да њена појава не представка на нашем споменику ништа необично. Вербална инвокација удешена je по грчкој εν όνόματι του πατρός καί του υιοϋ καί του αγίου πνεύματος, која се од цара Леона Исавријца (717— 741) па све до почетна 12. века, појављивала у визан- тиским царским исправама, а после овог доба и у грчким приватно-правним исправама јужне Италије, Балкана и Ориента.7)Самуилова интитулација  уведена je речју у субјективном говору, обично као и у савременим грчким приватно-правним исправама Јужне Италије.8)
*) L . Traube, Nomina sacra, 49—50.2) Г. Чремошник, Кратице „Nomina sacra“ y цксл. споменицима, Slavia, IV , 252, 491.3) Traube, 95, 100, 125; Чремошник, 254.4) Traube, 104, 105; Чремошник, 259.5) Чремошник, 2566) Чремошник, 263.7) G . Brandi, Archiv f. Urkundenforschung’, I, 33; G . Ferrari, I documenti greci medioevali di diritto privato dell’ Italia meridionale (Byzant. Archiv, IV , 1910), 24, 41, 89; Ст. Станојевић, Студи je о српској дипломатици, Глас Х С , 71, 74, 75, 104, 105; М. Кос, Дубровачко-српски уговори до средине 13-ог века, Глас. С Х Х ІІІ, 27.8) Ferrari, 7, 26. 14*



2 1 2 Гласник Скоискоі Д руи іш ва 4З а  себе и свога оца Николу употребљава цар Самуил девоцијску титулу ежи, што je превод грчког δούλος θεού. Византија je преузела и ову титулу из Ори- јента, где je употребљава већ апостол Павао (Рим., 1, 1; Ф ил., 1, 1; Тит., 1, I .1) Исту интитулацију рдБь кожи) употребљава четири столећа доцније босански бан Матеј Нинослав у две своје повеље.* 2)Натпис je датиран византиском ером од постанка света (літо оч-ъ ?ът&о- ржига іИнроу), годином 6501 (fз.:фл.), — што одговара времену од 1. септ. 992 до 31. авг. 993, — и грчко-византиском индикцијом (инъдиктд s). И  у том по- гледу равна се наш споменик по грчким епиграфиским споменицима 10. века, који су датирани само годином од постанка света и индикцијом. Погранични стуб код места Нариша (сев. од Солуна) из г. 6412 (=903/4) датиран je на- чином, који сасвим одговара стилизацији на натпису цара Самуила: έτους από κτίσεως κόσμου. ?ςυφ. ίνδικτιώνος ς. Бројање година од постанка света je визан- тиско-грчко, употребљавано у Византији од 7. века. Индикција, са епохом од1. септ., je исто тако византиска.Формална анализа Самуиловог натписа упућује на савремене грчке нат- писе и приватно-правне исправе као, у формалном погледу, најсродније споменике. Исправе на народном језику, које су у држави цара Самуила могле постојати, стајале су вероватно близу типа византиско-грчке приватно-правне исправе са дипломатичким формулама, које показује и наш натпис. Порицати, уопште, по- стојање исправа у држави цара Самуила не можемо већ с обзиром на извештај шпанског Јеврејина Ибрахим-ибн-Јакуба, који пише, да je цар Самуило имао круну, секретаре и регистре. Словенску дипломатику у држави цара Самуила уни- штила je, нема сумње, пропаст државе (1019). С а  престанком словенских држава престала je у великој мери и потреба словенске дипломатике. Н а место сло- венске дипломатике ступила je грчка дипломатика византиске државе, која je после 1019 проширила границе на дунавску црту од Црног Мора па све до Срема. Н а подручју византиских темата Македонског, Стримонског, Трачкоги некадашње Бугарске до Дунава, почиње живљи дипломатски рад, наравно на грчком језику. О  томе сведоче бројни сачувани печати 11. и 12. века из спо- менутог подручја, који су некада висели, нема сумње, на исправама,Крајем 12. и почетком 13. века појављују се у обновљеним словенским државама Балканског полуострва опет натписи на словенском језику. Старији од ових познатих натписа показују, у формалном погледу, континуитет са грчко- византиским приватно-правним исправама и са типом натписа, који показује натпис цара Самуила.Како се, преко две стотине година после цара Самуила, одржао у сло- венској епиграфици Балканског полуострва тип натписа цара Самуила, показују најбоље два натписа. Први je као одломак нађен на плочи у католичком гробљу код Благаја и сада се налази у Земаљском Музеју у Сарајевуг а гласи премареконструкціи: [кь идіе оцд и снд и ст]дго доу̂ д і  ж|[оупднк................  ^здд^к ц]рккькьск€тдг|[о.................................................оу с]кои^к сел^^ь, оу д |[ь н и ......................................... слјДБЕНДГО неждне.Натпис je из доба Стевана Неманье или његовог сина. — Други je 6726 (1218) године датирани натпис на камену, узиданом на дозиданом делу манастира Витовнице (срез Млавски, округ Пожаревац) и гласи: илш шцд и с(ы)нд и с(ке)тдго д(°у)^д. дз клддо с и ( н б ) БДЕоугокь. п о с т д б и ^ б  : и ж  е(о)жи ^рдді п д д і а т ь  дп(о)с(то)лд rÈK0Kd и Пб'грд Кк літ(о) ?.5.ψ.Κ.5. бн(диктн)иж .S .3)Инвокација, интитулација и датум, као и читава композиција ових натписа, јако су налик на формуле и композицију натписа цара Самуила. Али овај једноставни тип почиње у 13. и 14. веку све више да се губи, односно да се меша са новим елементима.4) — Мада je прошло преко двеста година измег)у сачу-
9 К . Schwitz, U rsprung- und Geschichte der Devotionsformeln (1913), 17.2) Станојевић, Глас. X C , 77, 78, 87, 95; Koc, Глас C X X III, 27, 28.3) Љ . Стојановић, Стари српски записи и натписи, IV , бр 5986, 5996; I, бр. 8; Јужносло- венски филолог, I, 109.4) У сп . Љ . Стојановић, I, бр. 23 (1269), 46 (1314), 60 (1332).



О  наиш асу цара Сам уила 213к
Ші ваних епиграфиских споменика на народном језику, ипак je континуитет од нат-i l « .  j  Г  i  11 C t ГѴ (писа цара Самуила до натписа 12— 13 века сасвим јасан.

М илко Кос.

І R É SU M É .IN S C R IP T IO N  D E  L ’E M P E R E U R  S A M U IL .Le Dr. Milko Kos, professeur de l’Université de Ljubljana, expose sous ce titre ses observations personnelles au sujet de cette ancienne inscription slave du X e siècle, tant au point de vue de la paléographie que de la forme proprement dite. Comparant ensuite l’invocation, l’intitulation et la façon de dater, telles qu’elles sont dans cette inscription, avec les formules et la composition des inscriptions serbes de Bosnie du XIIe et XIIIe siècle, l’auteur fait ressortir la continuité qui existe entre ladite inscription et les monuments épigraphiques plus récents, en langue serbe populaire, qui se trouvent dans les provinces serbes du nord.


