
ЈЕДАН ПРЕВИЂЕН ГРЧКИ СПОМЕН КОСОВСКЕ БИТОЕ?Због Moje расправе, „грчки извори за Косовску битку" у Гласнику Скопског научног друштва (ѴІІ--ѴІІІ, 1929— 1930, 164— 175), написао je X . Грегоар (H Grégoire) веома занимлив чланак „ L’ opinion byzantine et la bataille de Kossovo". (B'yzantion, VI, 1931, 247— 251). y њ؟ му je, прво, укратко извео 
Moje схваташе о грчким изворима за Косовску битку и, онда, поставио своју хиПотезу о једном новом грчком извору. за OBaj знаменити догађаЈ који би, на први поглед, био противан МОМ схваташу о осталим грчк'им изворима'за КосоЕску битку али, када се тачно интерпрЕтира, онда га одлично потврђује. Ja' тај изнор нисам споменуо, и он уопште није код нас спомињан, кад год je реч о изворима за Косовску битку. Пошто je број извора за OBaj наш славни пораз болно незнатан^ то се већ због тога мора особито пази'ти и на сваки. траг какв'ог сложена 0. KocoB'cKoj бици, нароЧито ако je савремен и ако je занимлив за схватање тога Знаменитога догађаја٠Грчки извор, о кОме пише X Грегоар, јесте део једног алфабетског канона, сачуваног под именом Максима Мазариса, и издан je од Спиридона Ламброса још 1896 године (Byzantinische Zeitschrift, V ؛. , 1896, 70). Издавач je био с њиме веома обазрив. Он, чак, није био сигуран ни да je ову песму, с мутним ‘али зани^љивим алузијама, уопште написао м. Мазарис, писац XIV В ., него je остављао могуЬност да je и њу саставио Теодор Продром, познати писац XII В ., под чији^ се именом (и још некога -Галактиона) OBaj канон у другим■  рукописима спомише. Било би јако добро да je X . Грегоар споменуо у своме чланку ове сумше и слутгье с . Ламброса. К0ЈИ je због њих стављао ову песму у велики размак времена од Χ ίί—-XIV В ., иако je био склонији веровати-да je песму сложно М. Мазарис и да се, према томе, алузије у Њ0Ј тичу људи и догађаја из XIV В.С . Ламброс није издао цели канон, него само почетак и Kpaj а из О؛κοι, који су додани канону, и؟ дао je осим почетка и Kpaja још два места од К0ЈИХ je за нас најзанимљивиЈе ово:„Ψάλλοντες καί ύμνουντες I τον των όλων δεσπότην?
;; ·؛؛ ٠ ' έκδωμεν καί πρδς εύχήν τούς λόγους, βασιλέων ήμων εύσεβων■·· κραταιωσαι σκήπτρα τα αύτούς 'στέφοντα.υπέρ αύτων δ١ εύχδμενοι I δοκωμεν ύπέρ των απάντων' δτι παντδς βασιλεύς ή στάσις.
. لألأىس?ء٧ κακώς πάσχων Τριβαλλίς'Οτι $εΟς Αύσδνων I βασιλεΐ συμμαχοιη.Οτι πλέθρα ا Οτι δι’ αύτΟύ ευσέβειας τδ στήριγμα*Οτι παρ’ αύτού έκκλησίας κραταίωμα.Οτι, ΐούτου καλώς εχοντος, I πάντας εχειν δει καλώς, δτ’ ίδίους συναπόλλυσι ب.δτινηδς κΕβερνήτης β^σις أء٠  I δι5 αυτ.ϋ  καί πλατύν٠ι٠ Οτι έχ^ρων απάντων κρατήσειεν'



Гласник Скопског Научног Друшйва62

би πασών χωρών κύριεόσειεν. στ،  δυσμ  ̂ την έώαν ένώσσ، .Οτ،  τιμήν πάντες εδραμεν τσύτσυ εύχαρι'στως διάγ-σντες.“Једна од најјаснијих алузија y 0B0j песми тиче се несуИгьиво Срба. Та je у ј ؟ данаестом реду К0ЈИ je с. Ламброс овако пр.читао:؛ τ’ ίδιους συναπδλλυσι I κακώς πάσχων Τριβαλλδς.То би била жеља пишчева да Србин у свом трпљењу своје рођене заједно упропасти. Заиста не лепа, него пуна пакости, с. Ламброс je, наравио, осетио да je овде говор о неком српском поразу, и мислио je на српска страдања од Јована Комнина (1118— 1143) или од његова сина Манојла (.1143 —1180), ако би стихови били Продромови, а на Марички или Косовски по'раз, ако их je написао м. Мазарис. На последти je мислио највише и joui je ПокуШао разјаснити, откуда злурадост м. Мазариса због српског пораза, Koja се с о.сталим грчким схватањима овога догађаја не слаже. Мислио je да je; наШао бар неко разјашњење OBOj пакости у односима деспотскога двора У Мистри према србима и наве.0 и неке разло'ге његовој мржњи. А м. М а٠ , Зарис je биО на TOM Двору и тамо —  мисли с. Ламброс — примио, ваљда, пакост на С рбе.X . Грегоар није његова мишљења. Он je, пре свега, много смелији и одређенији у питању о састављачу ових стихова. По њему je м. Мазарис 
ЊИХ0 В несумтиви писац, и они би, по томе, сигурно спадали у X IV  в.; Про- дрома и Галактиона као њихове могуНе писце он уопште и нё спомиње. По X . Грегоару су два цара, који ce спомињу у четвртом стиху, Јо.ван V Палеолог Й његов син Манојло II. Зато он мислИ да jë песма баш из године 1390, када je Манојло II збацио свога синовца Јована VII с престола (DOlger F ., Jo- hilnnes VII, Kaiser der Rhomäer 1390— 1408, Byzantinische Zeitschrift, X X X I. 1931, 27— 28). У  дванаестом стиху „“στ،  ■ θ-εδς Αυσόνων I ΒασιλεΓ συμμαχοίη“ гледа X . Грегоар алузију на западну политику Јована V , Kojy je сада тако опширно приказао о .  Халецки (Наіеск.і о .) Un empereur de, Byzance .à Rome, 1930), 
ДОК je С . Ламброс овде мислио на путцара МанојлаИ На Запад (1399— 1402).Ово. нису сва домишљата X . Грегоара. Главна сврха његова чланка je у покушају да исправи грчки текст баш у једанаестом стиху песме, око KOje се мучимо. С . Ламброс га je читао:δτ’ ίδιους συναπδλλυσι ا κακώς πάσχων Τριβαλλδς.X . Грегоар, одличан филолог, налази да je ίδιους овде неразумљиво и да je елизија ، у δτ،  противна свима правилима. Зато он предлаже да се οτ،  не CKpahyje, него да се место ο'τ’ ίδιους чита οτι δήους. Тако би, по тем у, je- данаести стих гласно:.Οτι δη٠υς συναπέλλυσι I κακώς πάσχων Τριβαλλδς·То би значило, да Србин у својој патњи заједно упропасти и непри- јатеље. X . Грегоар мисли да je поражени Србин онај с Косова' Поља а непри- јатељи да су Турци. Овако исправљен OBaj стих одавао би истогрчко схватате Косовске битке као и код осталих грчки'х писаца и изражава'о' родољубиву жељу м. ^азартса а не злураду пакост.·; ,, Ради филолошкога дела хипотезе X . Грегоара било би, ван сваке сумте, .преко потребно тачније погледати рукописе овога канона и савесније утвр- дити њихоће варијанте него што je то учинио с. Ламброс. Ja  се, уосталом, н е  могу у тај посао мешати. То’ je дужност филолога. Што се пак тиче историјских покушаја тумачења X . ГрегОара, то je сасвим јасно да она нису једина Moryha, него да има читав низ таквих могуНности као Што су оне на KOje он мисли; код алузија ове врсте то, Н'аравно, није никакво чудо. Мада нисаи '.филолог, ипак ء  на Kpajy — мбрам реНи да ме у хипотези X . Грегоара буни плурални облик δήους, ,jep би се он, ваљда, мофао односити на Мурата.
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Цела претпоставка X . Грегоара остаје веома занимљива и важна, м.ада, joj основа није онако сигурна како би по његову чланку изгледало. Ова песмица није несумњиви извор за Косовску битку и за једно грчко схватање о Њ0Ј, него само Moryh. Али, када je сада X . Грегоа'р предложйо у Њ0Ј знамениту исправку текста, више.се Hehe моЬи обиЬи, где год буде говора 
٥  грчким изворима за Косовску битку.

R ÉSU M É
Une nouvelle mention grecque de l a  bataille de K O S S O D O ?L ’ historien 'grec bien connu, s. Lambros, a publié les parties d'un Canon où les Serbes sont mentionnés par des allusions vagues. Le' chant est conservé dans plusieurs manuscrits et on 1' attribue soit à M. Mazaris, soit à Th. Prodroihos. soit â Galaktion. c 'e st s. LaUlbros (Maz ByzantiniSChe. Zeitschritt, V, 18У6, 63—73) qui a rais en avant, avec beaucoup de précautions, M. La- zaris com'me 1' auteur le plus probable de ce Canon et qUi a interprété le passage qui parle d’ une défaite Serbe comme une allu'sion à la Catastrophe de la Majitza Ou de Kossovo, événements cont'emporains de 1' auteur qui a vécu au XlVe siècle؛ D' après le texte, S. Lambros a cherché les raisons de cette haine, un peu surprenante puisque les aujres écrivains grecs de la même époque sont en maj0:ité favorables aux Serbes.À ؛édité par s. Lambros, on dirait que 1’ auteur détestait les Serbes ا  propos de raon étude sur les soUrces grecques de la bataille de KossOÿo, 

p a t  Aaos \ جة ةأ ة\ ة أ  L o t Bulletin de la Société scientifique de Skoplje, ΥΛ. Grégoire revient à ces vers (Byzantion,VI,. 1931, 2 ا\ة  4 7 -5 1 ). Pour lui l'auteur incontestable du Canon est M. Lazaris. 11 propose en outre une nouvelle et très intéressante leçon du vers où le's.Serbes son mentionnés. Après son émendation, ce chant vient s’ ajouter .aux autres sources grecques de la bataille de Kossovo, favorables aux Serbes.


