
ГРЧКИ ЈЕЗИК АНТИЧКИХ СТАНОВНИКА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
Јужна Србија je била врло рано изложена утицају грчке културе због близине грчких колонија на Термајском заливу и јелинизоване Македоније која je, крајем ГІ и почетком II в. пре Христа, имала под својом влашћу и један део Јужне Србије'. Упоредо са ширењем те културе по овој се области ширио и грчки језик који се ту толико распростро да га у јзимско доба латински језик није могао потиснути. Ширење гр-іког језика по Јужној Србији поставља неколико интересантних проблема, који he бити предмет овог чланка.Као што je познато, у класично доба постојало je неколико дијалеката којима je говорено по разним крајевима Грчке. Ти су дијалекти колониза- цијом ширени и ван Грчке, па се зато поставља питање којим се од њих говорило у античко доба у Јужној Србији.У време када се грчки језик ширио по Јужној Србији у тој су области становали Илири и Трачани. У другој половини IV в. пре Христа можда се у овој области настанило и какво келтско племе док Римљани долазе много доцније — у И в. пре Христа. Према томе, у античко доба у Јужној Србији говорило се илирски, трачки, грчки, латински и, можда, македонски и неки келтски дијалекат. С тим у вези поставља се питање да ли су остали језици којима се служило античко становништво Јужне Србије утицали на грчки, као и обрнуто, да ли je грчки утицао на те језике.Античко становништво Јужне Србије било je различитог порекла. Поред домородаца, Илира, Трачана и, можда, Келта, ту je било и Грка, Италика и Оријенталаца — Јевреја, Сираца1 2. С тим у вези може се поставити питање ко се све у античко доба у Јужној Србији служио грчким језиком.Напослетку, у вези са ширењем грчког језика по Јужној Србији потребно je одредити колика je била област у којој се говорило грчки.Грчки језик античких становника Јужне Србије познајемо по натпи- сима3 писаним углавном коректним књижевним језиком (додуше са доста итацистичких погрешака, које смо у раду исцрпно навели из разлога што1 О грчком утицају у Југославији у античко доба в. мој рад Антички култови у  нашој 

земљи, Београд 1933, 33 идд.2 У Стобима je била јеврејска општина, в. Вулић, Јсврејски натпис из Stobi Глас C LV  1933, 34 идд; BiilL corr. hell. 56, 1932, 291 идд; Антички култови 79. Нисам могао употре- бити Ztschr. /. neutestamentliche Wissenschaft 1933, 93 идд. — На једном натпису из Бардо- ваца код Скопља спомиње се неки ветеран из Плаценције (I 203 бр. 534;. Један Норичанин 
[nat(ione) Noricus] спомиње се на латинском натпису из Битоља (I 12 бр. 15). Парменид, Ме- нипов син, са једног грчког натписа из Прилепца (I 173 бр. 457), пореклом je из Амаре (град у 
Arabia Felix , упор. Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie I, 1726). Гај Корнелије Магно ca латинског натписа из Злокућана (I 210 бр. 560) родом je из Бејрута, док се на једном латинском натпису из скопске тврђаве спомиње неко лице (име уништено) родом из Антиохије (I 215 бр. 574). 
Σύρος Αλέξανδρο J (I 25 бр. 49) и Συρίων (I 28 бр. 54) вероватно су тако названи по својој по- стојбини Сирији.3 Г. професор Др. Никола Вулић, који одавно скупља грчке и латинске натписе по Ср- бији, Лужноі Србији и Црној Гори, издао je грчке натписе из Јужне Србије у Споменику LXXI 1931 ( =  I), LXXV  1933 ( =  II), LXXVII 1934 ( =  III).
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могу имати вредности за познавање изговора и датирање фонетичких про- мена, упор. 2, 3, 10, 12), али у којима има и трагова говорног језика4. Нат- писи нам, на жалост, дају врло мало података за језичка истраживања, тако да за сада није мотуће одговорити на сва напред поставлена питања. Поред тога, до сада познати натписи из римског су доба, када je κοινή, општи грчки језик, потиснуо из употребе дијалекте класичног доба. Због тога није мо- гуће одредити да ли je, и који, класични грчки дијалекат био пренесен у Јужну Србију5. Из истог разлога није нам познато ни доба када се грчки језик почео ширити по овој области. Напослетку, илирски, трачки, македонски и келтски језик преримских становника Јужне Србије нису нам познати, услед чега није могуће одредити да ли je грчки утицао на њих. О односу латинског и грчког језика у Јужној Србији говорићемо другом приликом.Из досада познатих натписа можемо утврдити следеће.1. Разлика између дугих и кратких вокала губи се6. На натписима се пише е, о место η, ω и обратно: ήαυτοϋ =  έαυτοϋ II 37 бр. 111; ήαυτής I 60 бр. 130; ήαυτδ I 68 бр. 151; χαιρέση =  χαιρήσει I 69 бр. 153; δόσι =  δώσει III 63 бр. 71; είκώνα =  εικόνα I 25 бр. 50; τον =  των I 35 бр. 71; εκείνον =  εκείνωνII 38 бр. 108.2. Η се пише место ει7: γονής =  γονείς I 108 бр. 261( ήτε =  είτε I 69 бр. 153 ; μνήας =  μνείας I 223 бр. 592 ; φύση =  φύσει I 173 бр. 457; χαιρέση =  χαιρήσει I 69 бр. 153. Замена η ca ει и ι (в. 3; упор. 12) показује да ce η ca изу- зетком неких случајева (упор. 11), изговарало и.3. Η >  ι8 9 10: σίμη — σήμης I 167 бр. 438.4. Е и о се замењују3 : ενεκον =  ένεκεν I 37 бр. 78; 159 бр. 414; Διεσκου- ρίδης =  Διοσκουρίδης I 40 бр. 89.5. Ε и i ce замењују^: έδία =  ίδια I 61 бр. 132; έπεσχίν =  έπισχειν I 159 бр. 414.6. Наглашено ε између два консонанта губи се11: άνθησαν =  ανέθεσανIII 34 бр. 6; άποδεδειυμνος =  αποδεδειγμένος III 31 бр. 4.7. Наглашено о између два консонанта губи се’2: Τελέσφρο =  Τελεσφορώ I 73 бр. 171.8. Место ω пише се ου13: ζοϋσα — ζώσα II 67 бр. 198; III 56 бр. 57. Ова
4 У неким случајевима ти „трагови“ говорног језика могли би се можда схватити и као орккрафске погрешке. Поређењем са грчким језиком других крлјееа римског царства може се у сваком случају одредити да ли je у питању ортографска поі решка или појава говорног је- зика Једну језичку појаву на натписима из Јужне Србије можемо сматрати за нарочиту особину грчког језика ове области само онда када за њу немамо паралела у грчком језику Грчке и осталих крајева римског царства. У томе се случају може претпоставити утицај других језика на грчки.5 До сада познати дорски облици са једног натписа из Битоља (il 9 бр. 5): έσχασαν, σαμα и хомерски генетив Άλεξανδροίο на натпису из Ормана код Битоља (III 39 бр. 9) могу се објас- нити утицајем школе. И дуали άφήκανχε (I 28 бр. 54), ήρωε (ί 179 бр. 475; nom. p i  код кога се ς на крају изгубило, упор. 26 ?) по свој су прилици научени у школи.ö Упор. Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik, Leipzig 1892, 20 идя; 304; Schweizer, Grammatik d. pergamenischen Inschriften, Berlin 1898, 94; Meisterhans-Schwyzer, 

Grammatik d. attischen Inschriften3 Berlin, 1900, 19 ·υ, 24, 64, 68; Radermacher, Neutestamentliche 
Grammatik, Tübingen 1912, 32; Rüsch, Der vokalismus d. delphischen Inschriften, Berlin 1914, 29, 61, 144 идд; Mayser, Grammatik d. griechischen Papyri a. d. Ptolemäerzeit, Berlin, 1, 1923, 62 ид; 138 идд. Нисам могао употребити Dieterich, Untersuchungen z. Geschichte d. griechischen 
Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10 Jahrh. n. Chr. (Byz. Arch. 1, 1898); Nachmanson, 
Beiträge zur Kenntniss d. altgriechischen Volkssprache, Upsala 1910; Thumb, Die griechische 
Sprache im Zeitalter d. Hellenismus, Strassburg 1901.? Упор. Meisterhans 47; Rüsch 74, 87; Mayser I 74.8 >  прелази у, <  постало од. — Упор. Mesterhans 19; Radermacher 34 и д.9 Упор. Meisterhans 22; Mayser I 94 идд.10 Упор. Meisterhans 18; Mayser I 80 ид.и Meisterhans 69; Mayser I 146 имају само примере губљења ненаглашених вокала.12 Упор. Meisterhans 69 (само један пример); Mayser l 148..13 Mayser I 99 наводи два слична примера.



3 Грчіси језик Античтхстановника Јужне Србије 299замена настала je вероватно према облицима за женски род p a rt, praes, оних глагола код којих je ου у том облику правилно (οδσα, λυουσα).9. T =  латинском ι ι :κεντυρίωνι — centurioni II 49 бр. 157.10. На натписима се пише оіместо υ, ι и обратно, υ место оі (само у именици οίός), што показује да се са ι, οι, υ обележава један исти вокал14:
αίπύησε — έποίησε III 43 бр. 25; έπύησεν — I 32 бр. 64; 47 бр. 109; 61бр. 132; 62 бр. 133; 67 бр. 149; κατυχομέντ] =  κατοιχομέντ] I 65 бр. 142; упор. Salač, L is ty  filo lo g ické  62, 1935,254; οιειο — οίφ III 45 бр. 32; οιοιο =  υίφI 63 бр. 136; ύ =  οΕ ί  62 бр. 134; 63 бр. 137>5; δδ =  υίφ II 39 бр. 128; δωI 13 бр. 17; 76 бр. 178; ύόν I 80 бр. 185.11. ηι, ωι постају η, ω, па се скоро увек замењују са ε, о16, упор. дативе једнине Σεκούνδε I 63 бр. 136; Εδτύκο II 39 бр. 127; Θεσσαλονικέο III 63 бр. 71; Σατορνίνο I 44 бр. 100; I 31 бр. 61; Φιλίπο I 71 бр. 162; γλυκύτατο I 64 бр. 138; εαυτό I 68 бр. 151; II 36 бр. 108; εΐδίο —  ίδίιρ Ii 48 бр. 156; III 45 бр. 32; αδτδII 25 бр. 57; συνβίο I 63 бр. 136; 68 бр. 151; τέκνο I 63 бр. 137: τδ I 64 бр. 138;III 45 бр. 32; το τέκνο I 71 бр. 161; το υΐδ I 32 бр. 64; II 17 бр. 31; ύδ II 39 бр. 128. 7)i, ω: >- η, ω потврђује и чињеница да се на натписима из Јужне Србије io ta  adscriptum  y dat. sg. скоро никада не пише17. Замена са ε у 

dat. sg. именица прве деклинације показује да се можда ту изговарало е.12. Дифтонзи се претварају у просте вокале: αι >> ε, ει £> ι, οι >  о10.То се може закључити из чињенице да се <хі пише место ε, ει место і, о место оі и обратно19.αι > · ε: αι се пише место ε (Άαίροπος =  Άέροπος I 22 бр. 42; Μακαι- δονία =  Μακεδονία [лично име] I 25 бр. 48 ; αίπύησε =  III 43 бр. 25;δαί =  δέ I 67 бр. 149; ταιθ-νώτι =  τεθ·νεώτι I 25 бр. 48; χαιραι =  χαΓρε I 67 бр. 149) и ε место αι (κέ — καί I 25 бр. 49; 47 бр. 109 ...; II 17 бр. 31; 36 бр. 106 ...; III 34 бр. 7; 50 бр. 44 ...; γυνεκ! καί =  γυναικί καί I 61 бр. 132;II 39 бр. 127; χερε — χαΓρε I 64 бр. 138; Δεσίου =  Δαισίου III 34 бр. 7). Неможе се рећи да ли je αι y χΓρε =  χαΓρε III 57 бр. 59 прешло директно у і или преко ε, упор. 5 (или je а овде случајно изостављена?).ει >  ι: ι се пише место ει (βασίλιαν =  βασιλείαν I 47 бр. 109; γονΓς =  γονεΓς I 37 6ρ. 80; III 50 бр. 44; δώσι =  δώσει III 34 бр. 7; 63 бр. 71; έκίνων =  εκείνωνI 177 бр. 463; εδσηβίας =  εδσηβείας I 159 бр. 414; έπεσχΐν =  έπισχεΐν I 159 бр.414; ίδώς — είδώς I 129 бр. 312; μντ)μϊον == μνημεΓον I 25 бр. 49; μνίας =  μνείαςI 13 бр. 17; 71 бр. 161, 162 ...; πιράση =  πειρχση III 63 бр. 71; πόλι =  πόλειIII 31 бр. 4; ταμίο =  ταμιείφ III 63 бр. 71; χαίριν =  χαίρειν II 39 бр. 123) и ειместо ι (Δειογένις =  Διογένις I 223 бр. 592 ; Έτευδανιείκω =  Έτευδανίκφ I 182бр. 490; έτείμησε =  έτίμησε I 185 бр. 500; θ·υγατρεί — θυγατρί I 107 бр. 255; ίδείων =  ίδιων I 184 бр. 496; είδίο =  ίδίφ II 48 бр. 156; III 45 бр. 32). Место ει на једном натпису стоји εε: έποήσεε =  έποίησει I 63 бр. 136.οι >  о: о се пише место οι: επόησχ — έποίI 129 бр. 312; III 56 бр. 57; έπόησαν I 63 бр. 137; έπόησε =  έποίησε I 60 бр. 130; III 43 бр. 24; έπότ]σεν I 67 бр. 150; II 32 бр. 88; 41 бр. 136; έποήσεε — ι I 63 бр. 136). οι >  о уέπόισαν - έποίησαν (I 145 бр. 358; 222 бр. 590) где je ι написано итацистичкиместо т).13. Еі пред вокалом прелази у е-°: Θεσσαλονικέο =  Θεσσαλονικείφ III 63 бр. Ј Ј ^Џ с14. Ευ ce замењује са ει21: γονεΓσιν =  γονεϋσιν I 31 бр. 61.
>4 Упор. Meisterhans 58 ид; Mayser I ПО идд; Schweizer 80; Rüsch 112, 114.»5 Salač 254 чита Αττικός κέ (καί) Αύκα, ύ (οί) γονείς, iß Meisterhans 64 идд; Mayser I 122 идд; 132 идд; Schweizer 88; Rüsch 128, 133.17 Iota adscriptum налази се, колико нам je познато, само у натпису I 170 бр. 

Ш  ΑΓΟΡΑΙΟΙ.is Упор. Meisterhans 34, 48, 56; Radermacher 32; Mayser I 87 идд; 107 идд; Rüsch 76 80 идд; 100 идд.10 Примера има врло много. Овде je наведено само неколико.20 Hatzidakis 20; Schweizer 52 ид: 72, 77 ид; Meisterhans 40; Mayser I 67 идд.21 На атичким натписима пише се ευ место st7 упор. Meisterhans 62. Mayser I 144 само један пример писања si место su. има



300 Гласите Скопског Научног Друштва 415. Ιε =  латинском I:Οδιενίω, Ούιενίους =  Vinio I 33 бр. 66.16. В =  латинском ѵ 22: βετρανά) =  veterano I 163 бр. 423.17. Г се по свој прилици, као и у атичком23, губи после і у άποδεδεί- υμνος — Αποδεδειγμένος где je ευι =  ιпошто су и et =  ι и u =  ι (упор. 10. 12)..18. X  >  κ24: ατυχέστατη — άτυχεστάτη I 37 бр. 78; Εύτύκο =  Ευτύχφ II 39 бр. 127; τεχνίτης =  τεχνίτης II 38 бр. 116.19. X  се губи на почетку речи25 26: αίρεται — χαίρεται III 34 бр. 94; αίρετε =  χαίρετε I 159 бр. 414.20. Ѳ >  τ2δ: άγατη =  άγ·αθ·ή II 33 бр. 89; πετερά =  πεν&ερα I 71 бр. 163; упор. Salač 254.21. Μ >■  V пред β или се губи27: συνβίου =  συμβίου II 41 бр. 136; σύνβιος I 153 бр. 384; συνβίω II 37 бр. 114; συνβίο I 63 бр. 136; 99 бр. 234; συνβείωI 141 бр. 341; συβίου =  συμβίου I 177 бр. 463.22. N пред μ прелази у μ28: εμ μοίρη =  εν μοίρη III 63 бр. 75.23. N се губи пред вокалом или консонантом29 30: ζώτος, ζώτων =  ζώντος, ζώντων I 165 бр. 431; ζώτι — ζώντι I 13 бр. 17; μείας =  μνείας 1 61 бр. 132; πετερα =  πενθ-ερα I 71 бр. 163; Salač 254; Πούδης =: Pudens I 185 бр. 500; τέκω =  τέκνφ I 70 бр. 159.24. N έφελκυστικόν јавља се на неколико натписа33: γονεΐσιν =  γονεΰσι I 31бр. 61; επόησεν =  έποίησε I 67 бр. 150; II 32 бр. 88; 41 бр. 136.25. Пред вокалом или τ σ се удваја31: μακάρεσσι =  μάκαρσι lit 34 бр. 6;μεγίσστω I 75 бр. 176.26. Σ  се губи на крају речи32: μνήμη (gen. sg.) χάριν I 71 бр. 168; σίμη =  σήμης I 167 бр. 438.27. Удвојени консонантц упрошћавају ce33: Φιλίπο I 71 бр. 162.28. Nom. sg. masc. p a rt, praes, ζως место ζών II 37 бр. 114; 41 бр. 136.29. Асс. sg. ζώντον место ζώντα II 67 бр. 198 и τον ανδραν место τον άνδραII 66 бр. 196 (упор. Rev.ét. g r. 47, 1934, 31)34.30. Gen. p l. члана τιων место των I 177 бр. 463.31. D at. p l. θ-υγατραίσιν =  θ-υχατράσι I 227 бр. 6003"’; θρεψάντεσι =  θρεψάσι I 148 бр. 357; II 52 бр. 164; μακάρεσσι =  μάκαρσι III 34 бр. 6.32. Место acc. p l. именица чија се основа евршава на -ευ- употребљава ce nom. p l.36: τούς γονίς (место γονείς, упор. 12) место τους γονέας III 50 бр. 44.33. Место повратне заменице првог лица једнине употребљава се по- вратна заменица трећег лица, упор. I 129 бр. 312 (в. 38 под ύπολησμοσυνη)37.34. Прво лице једнине Ind. aor. act. άνέθ·α место άνέθ-ηκα од άνατίθ-ημι I 25 бр. 50.35. D at. sg. masc. p a rt. p f. pass, од θ-νήσκω: τεθνώτι =  τεθ-νεώτι I 13 бр. 17; 25 бр. 48; 33 бр. 66.
22 Упор. Schweizer 105; Meisterhans 77.23 Упор. Meisterhans 75.24 Упор. Meisterhans 76; Mayser l 171.25 За губљење χ на почетку речи нисам могао наћи паралеле на натписима и папиру- сима, али je оно по свој прилици резултат губљења аспарације на почетку речи о чему упор. Hatzidakis 159 ид; Schweizer 116 иді; Mayser I 202. Нисам могао употребити Thumb. Untersu

chungen über d. Spiritus asper in griechischen, Strassburg 1888.26 Упор. Meisterhans 80; Mayser I 176.27 Упор. Meisterhans 84, 113; Mayser I 190 идд.23 Упор. Mayser I 230.29 Упор. Mayser I 191 идд.30 Оно се пише на атичким и пергамским натписима и папирусима, упор. Schweizer 137 Meisterhans 113; Mayser I 236 идд.31 Упор. Meisterhans 89; Mayser I 219.32 Упор. Mayser I 205 ид.33 Упор. Meisterhans 95 идд; Mayser I 215.34 Упор. Schweizer 156.35 Упор. Radermacher 46.36 Упор. Meisterhans 141; Mayser I 270.37 Упор. Radermacher 61,



3015 Грчки језик Античких ста Јужне Србије36. У грчком језику јелинистичког доба предлози се употребљавају за појачавање значења појединих речи38. Такав ће случај бити и са σύν у συνέδοξεν (ουτω γάρ μοι συνέδοξεν, I 238 бр. t36; упор. и Глас  CLV  1933, 40) и ήπό у ύπολησμοσύνη (I 129 бр. 312; в. даље и 38).37. Место именице θεά употребљава се θεός: "Ηραν θεόν (1 32 6ρ. 63; упор. Salač 253).38. На натписима из Јужне Србије јављају се и следеће, до сада мало познате речи, или уопште απαξ είρημένα:άμνία (... τοό Ινεκα δ’ σύκί άμνίαν έγγυάν, III 51 6ρ. 45) заборав (α p riv a 
tivum , μνεία).γραδικόν (Κυρίω Διί καί "Ηρα Ιούλιος Εσπέρου Κασαρσηνός ύπέρ γυναικός καί υίοΰ Ίουλιανοΰ δώρον γραδικόν καί ..., I 46 6ρ. 153). Значење и етимологија ове речи нису познате.θρεπτάριον, τό ([Εύ]φρόσυνος [ζώ]ν Ιαυτοΰ [μνεί]ας χοίρον [κ]έ (καί) θρεπταρίων I 26 6ρ. 51) роб. Ова ce реч налази још само у једној глоси (упор. Thés, 
gr. ί  4, 415).θρεπτή (Ί[ουν(ία)] Αύρηλία μετά τής θρεπτής κέ (καίί πε.δίο[ν] (παιδίον) [Ζ]οείλον III 34 6ρ. 7), θρεπτός (Αύρ. Διοσκουρίδης παλεστρατιωτης (παλαιστρατιώτης) Πατέρν[ω] ίδίω θρεπτώ μνείας χάριν (I 27 6ρ. 53; упор. Salač 253) роб. Ове суречи познате и са грчких натписа других крајева, упор. Passow, 
d. griech. Sprache, Leipzig. 1841, I, 1426.ίσχαδοκάρυα (ή [μέν μία] φυλή ένκαύση (sic!) Διί άγοραίω καί "Ηρα εις την άγοράν αμνόν καί δρνιν μετά ποπάνων καί ίσχαδοκαρύων, I 140 6ρ. 339; упор. Rev. et. gr. 47, 1934, 231; нисам могао употребите B u ll. corr. he ll. 1933, 393) 
помешане с орасима. Ову реч налазимо и код Епиктета (A rrian . b p ic t. 3, 9, 22; 4, 7, 23).κέραμος као именица женског рода јавља се, како изгледа, само на једном натпису из Стоби (τήν δέ επισκευήν τής κεράμου των ύπερώων ποιεΐσθαι 1 238 6ρ. 636).στηλλογραφέω (εδοξεν στηλλογραφηθήναι καί τεθήναι τήν στήλλην I 140 6ρ. 359) 
написати на тпи с  на стели.ύπολησμοσύνη (ζών έτι Άπολλώνις τό μνήμ’ επόησα (έποίησα) έαοτώ (εμαυτω) κληρονόμων ίδώς (είδώς) τήν υπολησμοσόνην I 129 6ρ. 312; упор. Salač 254) 
равност (Аполонид je  за ж и в о т а  себи подигао овај споменик знајући за- 
боравност наследника). Реч λησμοσύνη употребљавају Хесиод (Th. 55) и Софокле (A n t. 151).Из свега овога може се закључити да су се у грчком језику античких становника Јужне Србије, према податцима које нам дају досада познате натписи, десиле оне исте фонетичке и морфолошке промене које опажамо и у грчком језику Грчке и других крајева римског царства39. За сада није нам познато да ли je било каквих промена у синтакси, пошто из Јужне Србије немамо ниједан већи натпис на говорном језику. Разлике има једино у реч- нику, jep се на натписима јављају извесне речи које не налазима код кла- сичних писаца нити се, колико нам je познато, употребљавају на натписима из других крајева (άμνία, γραδικόν, ύπολησμοσύνη). То су или позајмице из неког локалног језика (γραδικόν) или речи правилно постале у грчком језику античких становника Јужне Србије (άμνία =  а p riva tivu m , μνεία; όπολησμοσύνη — υπό, λησμοσύνη). Према томе, грчки језик античких становника Јужне Србије, како изгледа, изузев речника, није претрпео никакве утицаје осталих језика којима су говорили антички становници ове области.

38 Упор Rađermacher 25.39 За іг =  лат. і нема паралела на натписима и папирусима (ортографска грешка место ει ?). Nom. sg. ζω ς, dat. pl. Φυγατραίσιν, ρακάρεσσι, θ-ρεψάντεσί, прво лице једнине ind. aor. act. άνέθ-α су правилни облици постали услед већ споменутих фонетских промена (ζώς) или према множини (άνέ&α). Μ ακάρεσσι je постало анаптиксом вокала ε (упор. Mayser I 155) док je -θΌγατραισς вероватно хибридни облик друге и треће деклинације.



802 Гласник Скопског 6Мало je теже одредити ко се све у античко доба у Јужној Србији служио грчким језиком, пошто je на натписима врло ретко означена постој- бина људи који су споменике подигли. Према податцима са натписа то су били, пре свега, јелинизирани Оријенталци'0 и, судећи по личним именима, јелинизирани Трачани4'. Остале личности које натписи спомињу имају или грчка40 41 42 односно римска имена43, или имена мешовита, састављена од грчких и римских44 45, због чега се код њих не може утврдити народност. Грчким је- зиком су писани и натписи који садрже одлуке општинских већа неких гра- дова, што показује да je у тим местима грчки језик био званичан језик‘\ Напослетку, остаје још да се одреди у коме се делу Јужне Србије у античко доба говорило грчки. Грчки натписи досада су налажени у Охриду (I 107 идд; II 57 идд; III 50 ид), Битољу (I 12 идд; II 9 ид; III 31 ид), При- лепу (I 173 идд; II 65 идд; III 56 ид, 63), Дојрану (I 51 ид; II 42), Стобима (I 238 идд; II 40 идд; 63), Кавадару (I 60 идд; II 32 идд; III 43), Штипу (I 227), Велесу (I 25 ид; II 17 идд; III 39 идд), Светом Николи (III 57 идд), Скопљу (1 201 идд; II 73 идд; III 58 идд), Кичеву (I 79 идд) и околини тих градова. Према томе може се рећи да je у античко доба грчки језик био у употреби у области јужно од Шарпланине и Скопља, на Овчем Пољу и јужно од њега.
Mapuh

R ÉSU M É

La langue grecque des hab itan ts antiques de la  Serbie du SudL’auteur étudie, d’après les données des inscriptions publiées par M. Dr. Nikola Vulić, professeur à Г Université de Beograd (Spom enik Srpske kra ljevske  
akadem ije  LX X I, 1931 ( =  1); LX X V , 1933 ( =  II); LXXVII, 1935 ( =  ІІ1), la langue grecque des habitants antiques de la Serbie du Sud et cherche à résoudre quelques problèmes relatifs à l’introduction de la langue grecque dans cette contrée. Les résultats de ses recherches sont les suivants : on ne sais pas lequel des dialectes grecs classiques à été introduit dans cette centrée parce que les inscriptions sont d’ époque romaine quand la κοινή a supplantée les autres dialectes grecs; la langue grecque des habitants antiques de la Serbie du Sud, sauf le vocabulaire, n’a pas été influencée par les langues diverses parlées par la population de cette contrée; dans la Serbie du Sud à l’époque romaine la langue grecque a été parlée par les Orientaux, par les Thraces hellénisés et par des hommes portants des noms grecs et romains dont l’origine n’est pas connue; le grec été la lanque officielle de quelques cités; enfin, le grec à l’époque romaine a été parlé dans la contrée au sud de Šarplanina, de Skoplje et de Ovče Polje.

40 Парменид Менипов син пореклом из Амаре (град у Arabia Felix, I 173 бр. 457). Συρίων (I 28 бр. 54) и Σύρος Αλεξάνδρου (I 25 бр. 49) вероватно су Сирци. Јеврејска општина у Стобима позната нам je по натпису Клаудија Тиберија Полихарма који je у тој општини вршпо разне дужности, в. 297А41 Трачка су имена Δούλης (I 36 бр. 75; 154 бр. 386); Δέντις (II 13 бр. 21).42 Грчка имена и филијацију обележену на грчки начин имају 'Αλέξανδρος Διοσκουρίδου (I 237 бр. 631), Παρμενίων Σοσιπάτρου (I 173 бр. 456), Διονύσιος Διοσκουρίδου (1 65 бр. 144)...43 Римска имена имају Μάρκος Φάβιος Καλπουρνιανός (1 205 бр. 539), Λο(ύκιος) Φάβιος 
Σέξτος, Γάϊος Φάβιος Πρόκλος (I 31 бр. 61, 62). Ούαλερία (I 46 бр. 103), Λούκιο: (1 63 бр. 136), 
Αύρελιάνη (I 196 бр 522).

44 Упор. имена Αίλία Κλεοβούλα (II 40 бр. 129), Αύρ. Διοσκουρίδης (I 22 бр. 42’, Αΐλιος Φι- 
λεταιρος (I 24 бр. 46), Ίουλιανός Διοσκουρίδου (I 164 бр. 428).

45 В. I 31 бр. 63; 39 бр. 88; 97 бр. 229; 108 бр. 263; 163 бр. 437; 185 бр. 500: 186 бр. 501.


