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ЛЕГЕНДА и з  ВРЕМЕНА ЦАРА САМУИЛА о  ПОРЕКЛУ НАРОДА 

У једном још необјЗвљеном рукописной зборнику, званом Ч،т،ни, пре- 
писаном 1628 год. српском редакцијом са бугарске, у селу Гложанима на 
речици'Виту притоци Искра у SyrapcKoj, — Koja се од XVIII века налазила 
у манаСтиру Пакри у Славонији, а сада je у Епископској библиотеци у Пакрацу 

— између разних апокрифа и врло старих легенда, сачувана je у једном
:квестионару и ова занимљива легенда 

٠ß. 6, езыкк КСТ' прък.сллкныѵ’ ,вѣднт، на св-кп кст’ въскх’ езыкв( ؛ ، 
на св-ктк. а, Елъгар،. В, гръди. г, вирьин،. д, Ив،ри. ё, Роусы. Бт، T ijf ’ соут' 
г, книгы пракок’крныу'. гръчксц ивлъгарскл, и ив،рска. Половѣрныу' 6 3 ЫКК 6СТ' 

асы.(3, ؛ ،.Κι. а, Аламан،. В, фрж’ды. г, Іачар،. д, Инд'і'ан،. ё, Иковит،. S, Арм-кн
fi, Λ-ксы. Ä, Арванасы. Ï, Харвати. 51, Хызн. ÊÏ, Нѣмцы- : 

ѵкоудо؛١٠ правовѣрны езыци и поаовѣрниди ؛уй с؛Еъпроск. Како зач
родиш؛ с.؛

вима, и Халла, и Аф،та. и W ві'ма -,нзы- .Э вѣт\ -  Hw، имѣш، г, C(H)HWE٤< 
HMWBH(؛ ،.ΪΜΚ имѣ,'й, c(H)HWBß и, й, дъщ،р(؛ ؛ан،. понкж؛'дюш، правовѣрни Хр(и)ст 

C(H)HWB، Π0،χ8 с،вѣ ж،ны «стры сКо،. так.жд، и Хамовы н Αφ،τ٥ΒΗ. &ΗΛΛ0ΒΗ 
КВ с،стралл' CB.HM'. такожд، н ж،ны рѣш،. и  СЪТЕ-. ؛c(H)HWß، рѣш، н، прик.снѣм с 

моужи къ единб ураминй, а въ единб ж،ны, ؛рнш، Авѣ урамины. и съвырауб с 
стр،г8іц، с،вѣ дроуг’ W дроуга, тъкм . на скнѣд' съвырауй с،, видѣуй с، W4HM5 

зпаътно,٠؛сп٥д)к тръпѣн'і'، ну' н ЕЛ(аг0)с(Л0)ви ну', и п ід ѣ у й  с، в)тъклло. н видѣ Г 
тъкм . W п٠гл،дан'і'а. Того ради W вилла зач،у8 с، правовѣрни езыди ё. W Аф،та 

у8 с، вгѵчітѣны и ФараФнити. Понкж، прокл.т'؟зач،у8 с، п.л.вѣр’ци. W Халла зач 
да ну' прока،та сйп. Η потопн иук въ ллwpи Чрвмііѣм.'؛и ч ؛выст' Халл’, такожд

уб с.،؛Еъпр.сь. — Н،ккрны езыци ®ткоудеу зач 
р، 6ΓΟ. Измаил’ 6СТ' копиль Акраа-؛Измаила и W йгары м(а)т ف — .й к ѣ т ь 

ю CBOEJO къ винаи. Агара м(а)ти его р،ч،. да п.имаЕть'MWBh, сл،г’ С، съ м(а)т،р١ 
'MHwro ж،ны, да ποπ،ρ،τκ сѣм، Акраамлк. H W ныу' зач،уб с، н،вѣрны؛ ٢сѣм، MO

).516—496 .езыци. (л
Непосредно'пред овом легендом у тексту рукописа налазе се подаци 

К0ЈИ, комбиновани са сличним подацима у самом тексту легенде, пружају 
легенде, у овом облику у каквом je до нас ؛нам могукност да постанак 

дошла, ставимо у доба цара 'Самуила. — Пред легендом се, наиме, каж е: 
гакож، н с(к،)таа троида на н(،)в(،)сѣу' '؛в ،  кѣдит، на свѣт’ имат', г, ц(а)р'і 

ада- - - - пръко، Д(а)р'стк0 гръчкск.. второ، дар'ство влъгарско. τρ ،τ ΐ، д(а)р'стк٠ 
ман'ско. съ гръчьокым' Д(а)р'стк0м’ лѵ(а)дь. съ аламанскым' д(а)р'،тком’ с(и)нк.
٠г)б)Б съ влъгарскым' д(а)р'ством' д(8)ук ,с(к،)тыи. Гръды д(а)р'стк٠ 

).496 .езыкы п.л.кѣр'ци. (л ،؛аламанско Д(а)р'стк0 ηοη،ρ،τκ въ

Први аргуменат за одређивање времена пре коГа ова легенда није могла 
постати јесте подела у њој Хришћана на „правоверне" и „полуверне* тако: 
да се већина источних народа убраја у правоверне, а сви западни народи — 
и уз ЊИХ Јермени, сирски монофизити — Јаковити и индијски Несторијевци 
— у полуверце. о  таквој подели, наиме, могло je бити речи најраније тек 
881 год., после великог сукоба цариградског патријарха Фотија и целе 
Источне цркве са римским папом Јованом VIII и Западной црквом. А као 
аргуменат за ближе датирање ове легенде служи нам, у првом реду, горе 
исписано тврђење: да су у то доба постојала у хришЬанском свету три 
царства — Грчко, Бугарско и Аламанско.

Прво Бугарско царствопостало je за Симеона (918 год.). — То je
дакле нови термин пре кога ова легенда није могла постати у овом облику. 
Али она није могла постати ни за Симеонова царства (918-927 год.); -jep се
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у легенди Бугари помињу као „правоверни" народ и то на првом месту, а 
Симеонови поданици признавали су духовну власт римскога папе. чији ce 
припадници у легенди тачно набрајају као „полуверци“ . Према томе легенда 
ова могла би постати најраније у доба бугарског цара Петра (927-969 год.), 
који je ступио у родбин؟Ке везе са византиским двором, изузео своје пода- 
нике испод духовне власти римскога папе и организовао православну цркву 
у Бугарској. Ту могуЬност поткрепљује и помињање
као трећег царства у свету тога доба; jep je баш у то време Отои ا Велики 
(9.36—973 год.) успео да добије царску круну Карла Великога и. оснује 
манско-римско царство(962 год.), Koje словенски споменици на Балкану, по 
старой чувеном германской племену Алеманима на Рајни, називају Аламан- 
ским царством. Дакле, према овоме, пре 962 год. или пре постанка Аламан- 
ског царства не би 'могло бити речи о постанку наше легенде, Koja међу 
полуверцима на Западу истиче на првом месту Аламане, па тек онда франке, 
итд. — Тако смо дошли до 962 год. као новог термина пре кога није могла 
постати ова легенда.

Али, набрајање у легенди Пољака (Љеха), Мађара и Руса као хриш- 
Ьана, и то прва два народа као „полуверна", а Tpeher као „правоверна“ , 
ynyhyje нас на даљу мисао : да постанак ове легенде треба помакнути joui 
ближе крају X века, када су ти народи дефинитивно покрштени били, те се 
Пољаци и Мађари стално опр.еделили за Западну а Руси за Источну цркву. 
Шта више, једна нарочита 'пророчанска напомена у нашем рукопису непо- 
средно пред легендой : да he, наиме, Аламани или Германи савладати све 
полуверне народе -  ЙЛ،Ш1К٠ ц٥р’стк٠ П٠П،Р؛ТІ، Ehe، 63ЫКЫ п.л.кѣр’цу 
(л. 496ز — уверава нас да термин постанка ове легенде ва^ьа помакнути за 
још неколико година у напред — у први децениј XJ века, када je Хенрих 
II свети (1002-1024 год.) успео да савлада готово сва немачка и италска 
племена, Чехе и Пољаке (1004-1007 год.); дакле 
ског царсіва са с р е б і і е і  у  Преспа а Oxpaöy.

Ову претпоставку поткрепл,ују и друге чишенице, а нарочито и околност 
да се писац легенде непријатељски односи прама Византиском царству, K o je  
je, од 996 год., под енергичним царем Василијем II, стало на пут дотадашшем 
Ширеру Самуиловог Бугарског царства и почело нагло да га руши, те му 
1002 год. одузеЛо већ и град Скопље. Врло je вероватно, наиме, да je под 
тим утисцима писац легенде у гњеву на Византијце зап.исао : Гръ цы цар’стк. 
Бсгб прѣдадбтк (л. 496), док je у исто време наглашавао како he Аламани 
савладати и себи потчинити све полуверне народе; а пропуетио je, међу 
тим, да ишта каже о судбини Бугарскога царства, иако га je мало пре тога 
поменуо као друго царство на свету и нагласио да je с њиме „дух свети" 
(л. 496 )... '

И чињеница што се међу правоверним народима у нашој легенди не 
помину Срба,него само Бугари на првом месту а Руси на задњем, поткреп- 
љује наше увереше да je ова легенда постала у доба када,су сви балкански 
Словени били у саставу Бугарскога царства, те политички сматрани и нази- 
вани Бугарима; а српске централне области биле су под бугарском влашЬу 
за време цара Симеона и. прве четири године владе цара Петра (до 931 год.) 
и најзад за време Самуилова цароваша (до 1014 год.). -  Напред,смо пока- 
зали да наша легенда није могла постати у доба цара Симеона и првих 
година цароваша Петрова, jep тада још није постојало.. Аламанско царство, 
те и ова околност говори за постанак ове легенде у доба цара Самуила.

Најзад, и околност што се у. легенди наглашава да je у доба њеног 
постан'ка 6.ИЛО само „три тиге“ или међ^ православним наро-
дима на свету — грчка, бугарска и иверска (л. 496), показује јасно на доба 
пре XII века, на време када joui стара, основна словенска писменост, пре- 
сађена из Моравске, крајем IX века, на Балканско Полуострво и развијана 
прво у Бугарском царству, није joui очигледно диференцирала у бугарску, 
ррпску и руску рецензију.
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Од интереса je да се овом приликом помене: како у нашем рукопису, 
на једанајстом листу даље од ове легенде, има један други састав, К0ЈИ 
датира из прве четврти XIII века, под насловом —  n p i C T i  на 3 ؛ ΛΛΛΗ Κ .Λ Η Κ . 
ест'. Тада je већ постојала самостална Српска краљевина, те се у TOM 
саставу, знатно пре новог Трапезунтског царства и Епирског деспотата, помиње 
српска престо СВ. Јована -  И і и і ’нь С П  кстк СРЪЕСККІИ — у реду влада.
лачких престола распоређених по престолима 12 апостола (л. 61а). А пошто 
се ту код деспотског престола у Епиру додаје joui : 6 Γ Ί  стак،т’ с،  царт، 
(ibid), то je овај други састав нашег рукописа, нема сумње, постао у Доба 
ускоро после 1223 год., када се почело са поставл,ашем царева у ра- 
нијем Епирском деспотату. Сем тога, ту, одмах иза побројаних владалачких 
престола, исписана je и позната карактеристика појединих народа по живо- 
тињама (л. 61а и б), према којој се Буозначује као а као
вук; Грккао лисица а Влахкао маяка (котка); — (бебер),

Mahap — рак, итд.
Раб. м. rpyjuH

ЈЕДНА ДОЦНИЈА ИНТЕРПОЛАЦИЈА у  ХРИСОВУЉИ КРАЉА 
ВЛАДИСЛАВА I (1233-1242) ЗА МАНАСТИР БИСТРИЦУ у  ПОЛИМЉ У

Хрисовул,у краља Владислава 1, којом он потврђује манастиру Богоро- 
дици у Бистрици села и -повластице дароване joj од Немаше, штампао je у 
целини љ . Стојановић у Споменику III, 6 - 7 ;  а у опширном изводу дали су je Ст. НоваковиЬ у ,Законским споменицима, 589—591 и А. Соловјев у Ода- 
браним 'споменицима, 27—31. Стојановић je хрисовуљу штампао по фо.тогра- 
фији Севастијанова, НоваковиЬ по Стојановићу и Ковачевићу, а Соловјев по 
Стојановићу и НоваковиЬу. КовачевиЬево je издање за време рата пропало, 
те не можемо утврдити колико je тачно било; али, судеЬи по изводу Нова- 
ковићеву, било je тачније од Стојановићева, иако, по cBoj прилици, ни оно 
HHje имало тачну репродукцију једне вешто уметнуте интерполације у ту 
повељу, Kojy НИКО од досадашших издавача није приметио, ма да jy je љ . 
Стојановић и штампао, али врло погрешно и непотпуно. А како та интер- 
полација садржи један врло интересантан правни посао — mapahaj 
болара у  туђу землунема сумше да би je НоваковиЬ приметио и унео

у своје Законске споменике да jy je нашао тачно изложену у издашу Ко- 
вачевийеву.

Стојановић je ту интерполацију, непримећујући ништа да je она доцнији 
уметак, овако штампао :

-  И за гЬлл аз Я н 'іД .ни  иг.улиіік г.сп.дина крала и (к)ппа(І) ٨ аннла
к В X Л

и ан... за кѣ'і'ш؛ на аа рцсркн،(?) ٠١٠ т ٥٢г٠٢ 3،ЛЛЛІ٠ и а Γ.ρκι Г.СП.ДНН.У кра 3.. 
на а н Λ ١؛١٥٢  н дш ٠١٠ ٠٢  WT?4K٥H Ерат٠син٠у Икан٥٢ (Споменик III, стр. 7, 
ред 30, 31' и 32 од горе).

Међутим, ти редо'ви у оригиналу и по фотографском снимку, К0ЈИ сам 
са њега у Хиландару учинио и овде га репродукујем, читају се тачно овако: 

XXИ I за тѣла) аз؛ ЙН^Д.НКІК нг٠٢،мнк гна кра(а) и ппа (пискупа) Ааннаа на-
K،  7  7  7  л 7

ИД.ЈГ؛ нзаЕ'^г؛ш، Б.лар، ^ркн، ٠٢ т ٠٢г٠٢ з(،)лалі٥. и а  Γ.ρκι ΓΗ٠٢ κρ٥(ι٠) за ни. и да 

ила' р٠٢ и дШ ٠٢ ٠٢  wTp4'K٠ ила، . : . I  Ерат،١син٠٢. Иван٠٢.
Ове су реченице уметнуте другом руком и другим сиТнијим словима у 

два реда, иза свршетка Владиславл,еве повеље а испред шегова потписа 
— в т ф н к  Еладислакь,... као што се доста јасно види и на приложеном


