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Ђорђе Ђекић1

Филозофски факултет
Ниш

СВЕТ И СРБИ У СВЕСТИ 
СРЕДЊОВЕКОВНИХ СРБА

– једно сведочанство

Апстракт: Међу средњовековним текстовима сачуван је и један који 
сведочи о свету и месту Срба у њему у свести средњовековних Срба. 
Текст у првом делу даје одговор на питање порекла царстава на земљи, 
порекла народа и оновременог схватања који су народи правоверни, који 
полуверни, а који неверни. Помиње и проклете народе без одређења који 
народи спадају у њих. Наводи и које су књиге правоверне. Затим наводи 
који су престоли тј. државе атрибути појединих апостола, деветорице 
великих, двојице малих и Св. апостола Павла. Сви наведени подаци 
показују утицај хришћанства на доживљај средњовековних Срба других 
народа и држава. Последњи део изједначава тј. повезује поједине њима 
познате народе са животињама. Животиње које се наводе нису само оне 
које постоје у словенској митологији и које живе у Европи, него и лав, 
зебра, леопард. То показује да овај рукопис није могао настати у словенској 
– српској средини. Анализа међутим показује да су га Срби прилагодили 
себи.

Кључне речи: Срби, порекло народа, правоверне књиге, престоли, апостоли.

Српски средњовековни писани извори бележе, између осталог, како су 
Срби себе доживљавали у средњем веку. На то питање су одговарали на 
два могућа начина: први је, како су доживљавали себе саме, а други – како 
су доживљавали себе у односу на друге народе тј. у односу на свет који их 
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је окруживао. Одговор на прво питање је много чешћи у историјским из-
ворима. Давали су га српски писци средњег века нпр. краљ Стефан Прво-
венчани, Св. Сава, први српски ахриепископ, Доментијан, Теодосије (Бла-
гојевић 2004, 115–132). Списи који дају одговор на друго питање, много су 
ређи. Ми ћемо покушати да прокоментаришемо управо један такав спис 
који се чува у Матици Српској у Новом Саду, а који одговара на питања 
порекла царстава, народа, престола и покушава да одговори на питање 
особина народа.

Текст овог рукописа први је објавио Полихроније Сирку (Сырку, По-
лихроний Агапиевич).2 Писало га је полууставом на хартији, више руку. 
Српске је редакције и има 134 листова. Садржи, као најстарији, текст Но-
моканона Јована Посника, а потом и запис из 1751. године, списак срећних 
и несрећних дана, запис из 1734. године, текст Магнита духовног Гаврила 
духовника Свете Горе, преведен 1690. године. Записи, који се налазе у ру-
копису, писани су брзописом и доцније.

На крају рукописа, на листовима 133б и 134, налазе се три, садржајем 
повезана чланка, која нас занимају. Писани су другом руком, касније од 
поменутих. Сирку сматра да су преузети из хронографа или апокрифног 
„сказанија“ и да немају никакве везе са осталим садржајем рукописа. Први 
говори о постојању три царства, о правоверним језицима, правоверним и 
полуверним народима. Затим наводи порекло правоверних, полуверних, 

2 Полихроније Сирку (1855 – 1905) је био професор петроградског 
универзитета у периоду од 1885. до 1905. године, који је путовао по словенским 
земљама и радио у њиховим библиотекама на  изучавању старих рукописа. 
Посебно се бавио румунско - словенским културним везама и књижевним 
реформама патријарха Јефтимија у Бугарској, које се могу довести у везу с 
реформом Константина Филозофа код нас (Станојевић 1929; 105/106). Од 
његових дела треба споменути и: Два памятника живого русскаго языка XVIго 
вěка, Санктпетербургъ, 1897. Типография Императорской Академии наукЪ, 
Житие Григория Синаита, составленное Константинопольским патриархом 
Каллистом, Санкт – Петербург, 1909. О-во любителей древней письменности, 
Монаха Григория Житие преподобного Ромила, Санкт – Петербург, 1900. О-во 
любителей древней письменности, К истории исправления книг в Болгарии в 
XIV веке. Санкт – Петербург 1890. Типографія императорской Академіи наукъ, 
Рукописные проложные отрывки џ собрании Шафарика, Санкт – Петербург 1896. 
Типографія императорской Академіи наукъ, Sava Chilandarec, Rukopisy a starotisky 
Chilandarské. [Савва Хиландарец, Хиландарские рукописи и старопечатные книги, 
- Vestnik'e král. Ceské Spolecnosti Náuk. Frida filosoficko-historicko-jazykozpytná. 
1896. VI. V Praze. 1896 и др. Исти аутор је у Летопису Матице српске објавио још 
два текста (Сырку 1898б, 98/114; Сырку 1898 -1899, 1/44, 1/54).
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проклетих и неверних народа. Сирку, као добар познавалац старих руко-
писа, констатује да се чланак овог темата /садржине/ налази у оваквој ре-
дакцији само у овом рукопису, док за остала два – други, који набраја који 
престоли постоје уместо ког апостола, и трећи – који поистовећује народе 
са природом неке животиње, наводи да постоје и у другим рукописима 
сличне садржине. Сматра да сва три потичу из јужнословенског, вероватно 
бугарског рукописа. Из чињеница да се спомиње српски стол – односно 
престо, Сирку закључује да је овај текст код Срба морао имати дугачку 
историју. Наводи да само у овом рукопису угарски престо представља Св. 
Андрија Првозвани, познат по томе што је јевaнђељe проповедао код Руса, 
основао град Кијев и проповедајући јеванђеље, допро чак до Новгорода. 
Указује да се не може објаснити довођење у везу престола српског, немач-
ког и словенског са апостолима. Додаје да је ово први рукопис у коме се 
јављају као народ Леђани. Сматра да је овај рукопис поникао на западу 
(Сырку 1898, 135/144).

Овај рукопис су након њега, у различитом контексту, коментарисали и 
користили Владимир Петковић (Петковић 1950, 351), Димитрије Кирило-
вић (Кириловић 1979, 62/63), Иванка Веселинов (Веселинов 1979, 47) и 
Димитрије Богдановић (Богдановић 1982, бр. 912, 70). Владимир Петковић 
користи навод из записа из 1751. године да је архиепископ Павле Ненадо-
вић поставио за архимандрита шишатовачког Викентија Поповића. Иванка 
Веселинова, представљајући овај рукопис, наводи да га је обрадио Димит-
рије Кириловић, који констатује да је он српске рецензије, писан полууста-
вом, док су умеци писани курзивом, затим формат и обим, да садржи Но-
моканон Св. Јована Посникa, Магнит духовни из 1690. године. Кириловић 
указује да је једна рука писала Номоканон, друга Магнит, а трећа допуне 
на маргинама. Димитрије Богдановић га наводи у списку када набраја ру-
кописе који садрже Номоканон епитимијни и додаје да рукопис садржи и 
Магнит духовни.

Најновије издање поменута три чланка, са најдетаљнијимм описом 
рукописа до сада урадила је Душица Грбић (Грбић 2009, 55/70). Она на-
води, да се на основу водених знакова, његов најстарији део Номоканон 
може датирати у 1655–1675, односно у време до 1690. године. Први текст 
је преписао јеромонах Антоније, а други Самуило Бакачић. Наведено је 
и да рукопис садржи несрећне и срећне дане у години – записе које смо 
већ навели. За три чланка наводи да су писани једном руком, брзописом и 
црним мастилом.

Њихов текст, онако како га је објавила, односно по читању Душице Гр-
бић, навешћемо указујући истовремено на разлике између њеног и Сирку-
овог текста. Он гласи:
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„RAZYMEI ^LOVE^E I ZNAI3 ⁄ SE @E4 VI|D|ETI aKO NA |S\|V]TY5 ⁄ SYTX, 3 CA|R|6 
aKO@e S#TA7 TROIC|A| ⁄ NA NEBESE|H|.8 1 CAR|S|XTVO9 GRX^ASKO. ⁄ 2 CARXSTVO BLXÁ
GARXSKO.10 3 ⁄ ALAMASKO PERET\11 VA|S|E eZI⁄KE, A GRXCI CARX|S|TVO BOGY ⁄ PREDAuT\.12

SE VE|D|E) TE13 aKO ⁄ NA |S|VETY SYT\ EZICI #O I !V ⁄ I POL\. I PRAVOVER\
NI EZICI SY|T|X ⁄ 1 GRXCI 2 SRXBLI 3 SIRXaNE ⁄ 4 IVERE 5 RYSI IVATE @E ⁄ 
SYT|S|TX!)14⁄ 3 KNIGE PRAVOVERXNE ⁄ GRX^XKA SRXBX|S|KA, IVERX|S|KA ⁄ POLYVERXNI @E 
EZIKX E|S|TX #Vi ⁄ 1 ALAMANI 2 FYZI15 3 YGRI ⁄ 4 DYGLEDXDaNE16 5 aKOVITENE 
6 ⁄ ARXMENE17 7 SASI 8 LESI 9 ⁄ ARXBANASIi HARXVATI ⁄ #Ai HIZI #Vi NEM\CI18 ⁄

V\PROS’,19 KAKO ZA^EHY |S|E20 PRA⁄VE|D|NI21 EZICI. I POLOVERXCI ⁄ oKYDY 
ZA^EHY SE.22 oVET’ ⁄ POIMA|E|23 3 SINA SAMA24 HAMA ⁄ I AVETA o SIMA IZIDOE 
5 ⁄ EZIK\ PRAVEDNI. 25 o A⁄ VETA ZA^EHY SE POLOVER\NI26 ⁄ o HAMA ZA^EHY 
|S|E EGUP\TE|NE| ⁄ I FRAONITI27 PONE@E PROKLE⁄T\28 BI|S|(TX) HAM\.29 TA@E I 

3 Нема (Сырку 1898, 142).
4 „SE@E“ (Сырку 1898, 142).
5 „SVETY“ (Сырку 1898, 142).
6 „CARI“ (Сырку 1898, 142).
7 „SVETA“ (Сырку 1898, 142).
8 „NEBESEHX“(Сырку 1898, 142).
9 „CARXSTVO“(Сырку 1898, 142).
10 „BLXGARSKO“ (Сырку 1898, 142).
11 „ALAMANSKO PERETX“ (Сырку 1898, 142),
12 „PREDAuTX“ (Сырку 1898, 142).
13 „SE VEDETE“ (Сырку 1898, 142) 
14 „I VA TE@E SYTX“ (Сырку 1898, 142).
15 „FRYZI“ (Сырку 1898, 142).
16 „EDXDaNE“ (Сырку 1898, 142).
17 „ARMENE“ (Сырку 1898, 142).
18 „NEMXCI“ (Сырку 1898, 142).
19 „V\PROSX“ (Сырку 1898, 142).
20 „ZA^EHYSE“ (Сырку 1898, 142).
21 „PRA⁄VEDNI“ (Сырку 1898, 142).
22 „ZA^EHYSE“ (Сырку 1898, 142).
23 „oV]TX. NOI IMA[E“ (Сырку 1898, 142).
24 „SIMA“ (Сырку 1898, 142).
25 „EZIKX PRAVEDNIHX“ (Сырку 1898, 142).
26 „ZA^EHYSE POLOVERXNI“ (Сырку 1898, 142).
27 „ZA^EHYSE EGIPXTENE I FRAwNITI“ (Сырку 1898, 142).
28 „PROKLETX“ (Сырку 1898, 142).
29 „HAMX“ (Сырку 1898, 142).
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^E|D|A ⁄ I|H|30 PROKLETA SYSX|T|(!).31 I V\ PR|O|⁄ NEVER\NI32 EZICI oKYDY ZA⁄^EHY 
SE33 oV]|T|: o IZMAILA ⁄ I o AGARIE MATRI34 EGO: PO⁄ IE@E SALE@E SE35 SA 
MATERI⁄u36 SVOEu o IIHX ZA^EHY SE37 ⁄ NEVERXNI EZICI.

(л. 134б) V\PRO|S| VR\HOVXNI PRE|S|TOL\38 NA ZEMLI. ⁄ ME|S|TO #Vi 
APO|S|TOL\39 KOI SYT\. oVE|T|40 1 ⁄ PR]E|S|TOL\ e|S|T’ ME|S|T STAGO41 PEÁ
TRA STOL\ ⁄ FY[\KI42 2 ME|S|TO STAGO PAV`LA STOL\43 ⁄ INXDI|S|KI 3 
ME|S|TO STAGO44 ANXDREa STOL\ ⁄ OUGRX|S|KI45 4 ME|S|TO S!TAGO LYKI STOL\ 
AREM|SK|<>46 ⁄ 5 ME|S|TO STGO47 TOMI STOL\48 6 ME|S|TO ⁄ STAG|O|49 IwVAÁ
NA. STOLX SRPX|S|KI50.. 7 ME|S|TO ⁄ STAGO.51 MATEa STOL\ KIPAR\|S|KI. 52 
8 ME|S|TO ⁄ S!TGO. MARXKA STOL\. NEM\|S|KI.53 9 ME|S|TO S!TGO54 ⁄ VRXTOLOÁ
MEa STOL\. HIZISKI. !i MESTO ⁄ S!TGO55 FILIPA STOLX TRAPEZON\|S|KI.56 ##Ai, 

30 „IHX“ (Сырку 1898, 142).
31 „SYTX“ (Сырку 1898, 142).
32 „V\PROSX. NEVERXNI“ (Сырку 1898, 142).
33 „ZA^EHYSE“ (Сырку 1898, 142).
34 „MATERI“ (Сырку 1898, 142).
35 „SALA@ESE“ (Сырку 1898, 142).
36 „MAMERIu“ (Сырку 1898, 142).
37 „ZA^EHYSE“ (Сырку 1898, 142)
38 „PRESTOLI“. Сирку упозорава да је у рукопису написано „PRESTOLX“ (Сырку 

1898, 142)
39 „APOSTOLX“ (Сырку 1898, 142)
40 „SYTX oVETX“ (Сырку 1898, 142)
41 „PR]ESTOLX eSTX MESTO SVETAGO“ (Сырку 1898, 142)
42 „STOLX FRY[XKI“ (Сырку 1898, 143).
43 „SVETAGO PAVLA STOLX“ (Сырку 1898, 143).
44 „SVETAGO“ (Сырку 1898, 143).
45 „STOLX YGR\SKI“ (Сырку 1898, 143).
46 „SVETAGO LYKI STOLX ARXMENSKI. “ (Сырку 1898, 143).
47 „SVETAGO“ (Сырку 1898, 143).
48 „STOLX IVERXSKI“ (Сырку 1898, 143).
49 „SVETAGO“ (Сырку 1898, 143).
50 „SRXPSKI“ (Сырку 1898, 143)
51 „SVETAGO“ (Сырку 1898, 143).
52 „STOLX KIPARX|S|KI“ (Сырку 1898, 143).
53 „SVETAGO MARXKA STOLX NEMXSKI“ (Сырку 1898, 143).
54 „SVETAGO VRXTOLOMEa STOLX“ (Сырку 1898, 143).
55 „SVETAGO“ (Сырку 1898, 143).
56 „TRAPEZONXSKI“ (Сырку 1898, 143).
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MEST|O| ⁄ S!TGO. IaKOVA STOL\ <>SLOV\SKI57 #Vi MESTO ⁄ S!TGO58 SIMONA STOL\59 
DE|S|PO[TATSKI>.60 ⁄

V\PROS\61 KAKO SYTX EZIKOM\62 ^ISLA. oVETX ⁄ FYG\ LAV\ e|S|T’.63 ALAÁ
MANIN\ wRAL\ e|S|T64 ⁄ SARAKINX. VENAR\ e|S|(TX).65 TY^INX66 ZMIa e|S| !TX 
⁄ ARXMENINX. GY{ER\ e|S|(TX).67 IVERIN\68 wVANX ⁄ e|S|(TX). SIRXaNINX ZEÁ
BRX e|S|(TX). PERXSIIX PASX ⁄ e|S|(TX). TATARINX ZAGARINX e|S|(TX). KYMANINX 
⁄ PAR\DY|S|69 e|S|(TX). SR\BIN VYK\70 e|S|(TX). BYGAR|INX| ⁄ BIK\71 ⁄ GR\KX72 
LISICA73 e|S|(TX). AR\BA⁄NASIN\ DEBAR\74 e|S|(TX). OUGRINX PASTYHX e|S|T ⁄ 
RYSINX VIDRA. e|S|(TX). NEMAC\75 SVRAKA. e|S|(TX) ⁄ HARXVATIN76 SOIKA e|S|(TX). 
LITVA TYR\77 ⁄ eSTX. CAKONIN\78 E@X. e|S|(TX). SXSINX ⁄ VEVERICA e|S|(TX). 
NAGOMYDRIN\79 RIBA eST80 ⁄ LEDXaNX GOLYB\.81 e|S|(TX). IVERINX aZAVACX ⁄ 

57 „SVETAGO IJKOVA STOLX SLOVXNSKI“. Сирку упозорава да је у рукопису написано 
„SLOVXSKI“ (Сырку 1898, 143).

58 „SVETAGO“ (Сырку 1898, 143).
59 „STOLX“ (Сырку 1898, 143).
60 Део који је подвучен у загради је наша допуна.
61 „V\PROSX“ (Сырку 1898, 143).
62 „EZIKOMX“ (Сырку 1898, 143).
63 „FRYGX LAVX“ (Сырку 1898, 143).
64 „ALAMANINX wRALX eSTX“ (Сырку 1898, 143).
65 „VEPARX“ (Сырку 1898, 143).
66 „TYR^INX.“ Сирку навод да је у рукопису написано „TY^INX“ (Сырку 1898, 

143).
67 „GY{ERX“ (Сырку 1898, 143).
68 „IVERINX“ (Сырку 1898, 143).
69 „PARXDYSX“ (Сырку 1898, 143).
70 „SRXBINX VYKX“ (Сырку 1898, 143).
71 „BIKX eS“ (Сырку 1898, 143).
72 „GRXKX“ (Сырку 1898, 143).
73 Приређивач наводи да у оргиналу стоји „MISICA“, али износи мишљење да 

треба да стоји „LISICA“ (Сырку 1898, 143).
74 „ARXBA⁄NASINX DEBARX“ (Сырку 1898, 143).
75 „NEMACX“ (Сырку 1898, 143).
76 „HARXVATINX“ (Сырку 1898, 143).
77 „TYRX“ (Сырку 1898, 143).
78 „CAKONINX“ (Сырку 1898, 143).
79 „NAGOMYDRXVX“ (Сырку 1898, 143).
80 „eSTX“ (Сырку 1898, 143).
81 „GOLYBX“ (Сырку 1898, 143).
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eST.82 EGIPXTENIN\83 KOZAL\. e|S|(TX). HYNA|V|X ⁄ ZAECX. e|S|(TX) LESI RISX. 
e|S|(TX).“ (Грбић 2009, 68/69).

Велики број разлика у читању Грбићеве и Сиркуа углавном не утиче на 
смисао самог текста. Оне се односе на тврди и меки полугласник, затим 
задржавање или рашчитавање скраћеница. Једина разлика која утиче на 
смисао је одређење престола апостола Томе. Грбић не наводи чији је то 
престо, док Сирку наводи да је то престо Иверски.

Пре превода на савремени српски језик и коментара садржаја текста 
поменутих чланака, треба указати на чињеницу да је о неком сличном 
средњовековном тексту, без његовог директног навођења, писао Ђорђе Сп. 
Радојчић. Он је само констатовао да постоји више рукописа сличне садр-
жине али међусобно различитих без дубљих објашњења (Радојчић 1967, 
33/36). Његова тумачења, ипак, послужиће као допуна или објашњење на-
вода које поменути чланци доносе. Управо користећи се његовим подаци-
ма, ми смо део који гласи деспо прочитали деспотски (Радојчић 1967, 35)

Текст започиње овако:

Разуми, човече, и знај, а ово да се схвати да су на свету три цара као 
што је Света Тројица на небесима: 1. царство грчко, 2. царство бугарско, 
3. аламанско сатире све народе, а Грци царство Богу предају. Ово знајте 
да на свету је 72 и пола народа. Ово су правоверни народи: 1. Грци, 2. 
Срби, 3. Сиријци, 4. Ивери, 5. Руси. И међу њима су три књиге правоверне 
– грчка, српска, иверска, а полуверних народа је 12: 1. Аламани, 2. Фрузи, 3. 
Угри, 4. Леђани, 5. Јаковити, 6. Јермени, 7. Саси, 8. Леси, 9. Арбанаси, 10. 
Хрвати, 11. Хизи, 12. Немци.84

Прво се, дакле, полази од постојања царстава у свету. Њихов број се до-
води у везу са Светом Тројицом: Оцем, Сином и Светим Духом. При томе, 
текст не наводи које лице Бога представља које царство. Три наведена цар-
ства су 1) грчко, 2) бугарско, и треће 3) аламанско. Под грчким царством 
свакако се подразумева Византијско царство, под алеманским – вероватно 
Свето римско царство, односно европске земље под влашћу немачких вла-
дара. Чињеница да се спомиње бугарско царство сведочи о томе да је сре-
дина у којој је овај рукопис могао настати сигурно била јужнословенска. 
Бугарско царство је могло бити и прво и друго. Како се не спомиње срп-
ско царство, то указује да је овај рукопис, морао настати пре проглашења 
краља Душана за цара, дакле пре 1346. године.

82 „eSTX“ (Сырку 1898, 143).
83 „EGIPXTENINX“ (Сырку 1898, 143).
84 Речници дати на крају текста су коришћени за превод.
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Оно на шта треба обратити пажњу је чињеница да овај рукопис, када 
пише о немачком (алеманском) царству каже да оно сатире све народе, док 
Грци царство Богу предају. Дакле, иако има свест о постајању у то време 
и немачког и византијског царства, према немачком има негативан став, 
према византијском позитиван. То указује да је вероватно настао у право-
славној средини. Сматрамо да је узрок оваквог става писца текста чињени-
ца да су припадници немачког царства римокатолици. Априори негативан 
став у српској средњовековној литератури према римокатолицима може да 
се примети тек код Теодосија. Пре њега га нема (Слијепчевић 2002, 45), а 
после њега је редак.85 Познато је, да је српска средњевековна држава пре-
ма римокатолицима била толерантна. Саси су, као римокатолици, добили 
слободу вероисповести, а доминикаци са Апенинског полуострва долазе и 
оснивају у Брскову свој манастир у другој половини XIII века (Ђекић 2000, 
145/147). Узроци негативног Теодосијевог става су потписивање Лионске 
уније 1274. године (Мошин 1938 – 1939, 192/193)86 и злочини цара унијате 
према онима који нису хтели да је прихвате, у чему је нарочито страдала 
Света гора (Острогорски 1959, 432/433). Унија иначе започиње још тзв. 
Латеранским концилом 1215. године, када су у Риму постављени, уместо 
постојећих православних патријараха на Истоку, нови за Антиохију, Цари-
град и Јерусалим, само четири године пре него што је 1219. године Свети 
Сава добио аутокефалност српске цркве (Јевтић 2002, 332/346) Наведени 
подаци упућују да је могући период настанка чланка, који се нашао допи-
сан у рукопису, период од краја XIII века па до 1346. године.

У овом делу текста постоји међутим, и једна противречност. Став да 
као што су света тројица, тако су три царства, намеће питање да ли немач-
ко царство има порекло у једном лицу Свете Тројице или у њима свима 
заједно, и на њега Сиркуов текст не даје одговор. Одговор, међутим, нуди 
рукопис који је Радојчић анализирао, који каже да је са грчким царством 
Бог Отац, са алеманским (немачким) Бог Син, а са бугарским Дух Свети. 
У том рукопису се наводи да ће алеманско царство уништити све полув-
ерце (Радојчић 1967, 34). Значи јавља се једна битна разлика: текст који 
Радојчић користи наводи да алеманско царство уништава полуверце, док 
текст који је објавио Сирку наводи да оно сатире све народе. Став да неко 
уништава полуверце може да се тумачи да уништава јеретике, док је став 
да неко уништава све народе, па и правоверне, у супротности са ставом 
да аламанско царство има корен у Светој Тројици. Онај који уништава на-
роде не може бити од Бога Сина, али ни од Свете Тројице. То показује да 

85 Нпр. код архиепископа Данила римокатолицизам се назива јерес (Данило 
II 1988, 114).

86 Више о дешавањима у вези Лионске уније, в. Антоновић 2004, 113/131.
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оригиналан текст није имао овај додатак. Текст који коментарише Сирку је 
морао настати касније у односу на Радојчићев јер управо овај додатак није 
у логичноj вези са оним што је претходно речено.

Ово знајте да на свету је 72 народа и половина. Правоверни народи су: 1. Грци, 
2. Срби, 3. Сиријци, 4. Ивери, 5. Руси. И међу њима су три књиге правоверне – 
грчка, српска, иверска, а полуверних народа је 12: 1. Аламани, 2. Фрузи, 3. Угри, 
4. Леђани, 5. Јаковити, 6. Јермени, 7. Саси, 8. Леси, 9. Арбанаси, 10. Хрвати, 11. 
Хизи, 12. Немци.

Значај овога списа је у томе што његов писац зна за постојање 72 наро-
да, без обзира на то што их све не наводи и не именује. Како Радојчићев 
рукопис такође наводи постојање 72 и по народа на свету, уз додатно об-
разложење да су тај „полународ“ Цакони који живе на Пелопонезу (Радој-
чић 1967; 34), јасно је заједничко порекло ових рукописа.

Од овог броја само је пет народа правоверно. То су: Грци, затим Срби, 
потом Сиријци, Ивери (тј. Грузијци) и Руси. Интересантно је да нема поме-
на Бугара. Није могуће објаснити зашто су они изостављени. Ако се пође од 
става који смо изнели на почетку рада, да је непосредни предложак овог те-
кста настао на бугарском језику, што се доказује поменом бугарског царства 
у његовој првој реченици, онда је могуће претпоставити да првобитно текст 
није спомињао Србе, па је онда српски преписивач Србима заменио Бугаре.

Под три књиге правоверне треба подразумевати три језика: грчки, срп-
ски и грузијски. Разлог зашто се не наводи руски је што Срби и Руси у то 
време користе исте књиге тј. служе се истим језиком (Радојчић 1967, 34). 
Рукопис који користи Радојчић уместо Срба, наводи Бугаре и то на првом 
месту. Он сматра да је разлог томе што Срби у то време били под Дукљан-
ском државом која је добила 1089. године римокатоличку архиепископију. 
Наводи и некакав трећи рукопис који спомиње Влахе, Србе, Нагомудраце 
и Словене. За Нагомудраце наводи да су познати из Романа о Александру. 
Чини нам се да он познаје ипак наш рукопис јер каже да један српски ру-
копис из XVII века помиње уместо Бугара Србе, а уместо бугарске писме-
ности односно књиге, српску (Радојчић 1967, 34). Сиријска књига се не 
спомиње јер су Сиријци, као и сви хришћански народи Средоземља, као 
језик споразумевања користили грчки.

Од наведених народа никакво објашњење није потребно за Угре, Јерме-
не, Арбанасе, Хрвате и Немце. За Сасе поменимо да су то у етничком сми-
слу били Немци, који су се у Угарској али и у Србији бавили рударством. 
Aлемани су код Срба у средњем веку забележен и у облику Алемишани 
(Даничић 1975а, 9) и то је појам који се користи такође за Немце. Фрузи, 
једнина Фруг, је назив за Франце, Французе (Даничић 1975в, 406). Леђани 



Ђорђе Ђекић

Antropologija 15, sv. 2 (2015)120

су Пољаци, а ово име је у српску средину стигло преко Мађара (Новаковић 
1879, 159/174). Пољаци се спомињу још једном и то као Леси (једнина 
Лех: Даничић 1975б, 8). Јаковити је назив за сиријске монофизите, који су 
Христу признавали да постоји само једна – божанска природа, због чега 
су се крстили само са једним прстом. Заступала су Евтихијево учење и 
постили три дана у сирној недељи: уторком, средом и четвртком (2000, 
380/381). За Хизе се може претпоставити да су то становници области која 
се данас налази у Азарбејџану и коју насељавају Тати (1999, 35). За појам 
полуверни народи би се могло учинити да се под њим подразумевају ри-
мокатолици. Међутим, то сигурно није тачно. Јаковити и Јермени нису ри-
мокатолици. Дакле, овај појам се користи за хришћане не – православце.

Интересантно је да се у тексту спомиње полу народ. То упућује на 
постојање свести о томе да постоје услови које група људи треба да ис-
пуњава да би била народ, односно да ако недостаје неки од тих услова онда 
то није народ у пуном смислу те речи. Матичин текст не наводи који је то 
народ. Међутим текст који користи Радојчић наводи да је тај полу народ 
цаконски чије име пише малим словом (Радојчић 1967, 34).

Други чланак гласи: Питање: Како су се зачели праведни народи и 
полуверци одакле су се зачели? Одговор: Ноје је имао три сина – Сима, 
Хама и Јафета. Од Сима настаде пет праведних (народа), од Јафета за-
чеше се полуверни, од Хама зачеше се Египћани и Фраонити. Пошто Хам 
беше проклет, такође и деца његова су проклета. Питање: Неверни на-
роди одакле су се зачели? Одговор: Од Исмаила и од Агаре, мајке његове. 
Пошто леже с мајком својом, од њих зачеше се неверни народи.

При објашњењу постојања људског рода полази се од Старог завета, 
што сведочи да су Срби као хришански народ прихватили Библијско, од-
носно Старозаветно тумачење настанка народа на земљи. Текст наводи, 
као и Библија, да сви народи воде порекло од Нојевих синова Сима, Хама 
и Јафета (Прва књига Мојсијева, гл. 9, стих 18). За Сима каже да је праотац 
правоверних народа за које изричито наводи да их је пет, што се поклапа 
са претходним делом текста у коме је аутор именовао који су то народи. За 
Јафета наводи да су од њега настали полуверни народи. И за ове народе је 
претходно већ наведено да их има дванаест и који народи спадају у њих. 
Као потомке Хамове наводи Египћане и Фараоните. Стиче се утисак, као 
и у случају Немаца, да се наводе два имена за исти народ. Ипак, чини се 
да није тако. Наиме, појам Фараонити означава слуге фараонове. Дакле, то 
би могао бити народ који долази из Египта, који је дуже или краће боравио 
у Египту. Сигурно то нису Јевреји јер су они у Старом Завету народ иза-
брани, а то значи да никако не могу бити проклети. Сматрамо да иза овог 
појма могу да се крију Цигани тј. Роми, који су између осталог као место 
свога порекла наводили Египат. Извори на Балкану Роме зову Египћанима 
(Toдоровић 2011, 1142/1144).
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За Хама се каже да су његови потомци проклети као што је и он био. 
Међутим, ту се одређивање народа не завршава. Наводи се и четврта кате-
горија народа – неверни. Они су потомци од Исмаила и Агаре. За Исмаила 
се каже да је имао деце са мајком, односно да су од тог потомства настали 
неверни народи. Ово објашњење неверних народа сведочи о непознавању 
аутора текста Прве књиге Мојсијеве, јер да ју је познавао он би знао да је 
Исмаила мајка оженила женом из земље Мисирске (Прва књига Мојсијева, 
гл. 21, стих 21). То упућује да је лице које је ово састављало користило неке 
друге изворе, вероватно апокрифне, а не само библијске.

Поред наведеног постоје у изворима и другачија тумачења од кога воде 
порекло Срби. Масуди када наводи потомке Јафетове каже да су Словени, 
а тиме и Срби, потомци његовог сина Мадхаја (Rotter 1978, 202).

Други чланак у наставку гласи: Престоли и апостоли. Питање: Који 
врховни престоли на земљи су уместо 12 апостола? Одговор: 1. престо је 
уместо Светог Петра, трон фрушки, 2. уместо Светог Павла трон ин-
дијски, 3. уместо Светог Андреја трон угарски, 4. уместо Светог Луке 
трон јерменски 5. уместо Светог Томе трон иверски, 6. уместо Светог 
Јована трон српски, 7. уместо Светог Матеја трон кипарски, 8. уместо 
Светог Марка трон немачки, 9. уместо Светог Вартоломеја трон хизијски, 
10. уместо Светог Филипа трон трапезунтски (трапезонски), 11. уместо 
Светог Јакова трон словенски, 12. уместо Светог Симона трон деспо?

Teкст не нуди објашњење зашто се повлачи паралела између апосто-
ла и престола. Не даје се, такође, ни наслутити зашто наведени престо-
ли постоје уместо апостола. На питање када је овај текст могао настати 
одговор нуди помен трапезунтског царства које је настало након што су 
крсташи освојили Цариград и срушили Византију, а преживело је пад Ца-
риграда. Дакле, после 1204. године. То се слаже са већ изнетом нашом пре-
тпоставком о времену настанка овог текста.

Под појмом престо, свакако да треба подразумевати државу. Државе су 
одређене етнички (нпр. угарски, јерменски) или територијално (нпр. тра-
пезунтски).

Једина држава чије име није сачувано цело је деспо, а коју смо ми про-
тумачили, служећи се Радојчићем, као деспотски. Титула деспота спада 
у царске титуле, потиче из Византије и друга је по рангу и налазила се 
иза титуле василевса коју је носио владар. Први пут је додељена 1163. 
године Бели, сину Гезе II, који је доведен у Цариград да наследи цара 
Манојла који није имао мушке деце. Ова титула се касније јавља у Ни-
кејском цaрству, Латинском царству, у Бугарској од 1208. године, затим 
у обновљеној Византији. У Солуну су почетком XIV века као и у дру-
гим областима царства слати управници који су носили титулу деспота. 
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Деспоти се појављују у Србији од почетка XIV века, а затим и у време 
царства. Титулу деспота носе и епирски владари од 1225. до 1347. године 
(Ферјанчић 1960). Дакле, стиче се утисак да није могуће одговорити на 
питање на кога се мисли у тексту. Ипак, имајући у виду да се спомињу 
престоли, то значи да и титула деспота морала да представља титулу вр-
ховног владара. То је био случај једино у Епирској деспотовини. У овом 
случају одређење државе не долази преко географског или етничког пој-
ма него преко титуле коју носи владар.

И питање апостола изазива извесне недоумице. Прво што морамо да 
кажемо да су они ученици Христови, које је сам Христот изабрао, приз-
вао и дао  им апостолско звање. Међутим, у овом тексту се спомиње један 
апостол Јаков, а њих је било дв ојица: Јаков Заведејев и Јаков Алфејев. Од 
апостола се не спомиње ни Левије прозван Тадија и наравно Јуда Искари-
отски, који је издавши Христа отпао од Бога. Уместо Јуде остали апосто-
ли су изабрали Матеја (Дела апостолска, гл. 1, стих 23–26). Како је међу 
апостолима већ био један Матеј то значи да су била два апостола Матеја 
али се у тексту о престолима се спомиње само један. Остају тако тројица 
апостола која се не спомињу међу наведеним. Уместо њих спомињу се Св. 
Павле, Св. Лука, Св. Марко.

Свети Лука и Свети Марко, осим што су обојица писци јеванђеља, спа-
дају у мале тзв. седамдесет апостола које је, такође изабрао Христос. Он 
их је слао по двојицу да у свет да шире његово учење (Јеванђеље по Луки 
гл. 10, стих 1).

Луки се Христос јавио на дан Васкрсења, прво када је ишао у Емаус са 
Клеопом, а потом у Јерусалиму (Јеванђеље по Луци, гл. 24, стих, 13 – 51). 
Лука је ширио хришћанство заједно са Св. апостолом Павлом (Друга пос-
ланица Тимотеју Св. Апостола Павла, гл. 4, стих 10).

Марко се спомиње само једном и тада га Свети апостол Петар назива 
сином (Прва посланица Св. Апостола Петра, гл. 5, стих 13). Свакако да се 
не мисли на њега као на биолошког сина, већ у духовном смислу.

Што се пак тиче Павла он не спада ни у великих 12, ни у малих 70 
апостола. Ипак, га Нови завет назива Св. апостолом. Он је аутор четрнаест 
од двадесет и једне посланице у Новом завету. Павле сам себе пак назива 
апостолом незнабожаца (Римљанима посланица Св. Апостола Павла, гл. 
1, стих, 5).

У коментару овог текста намеће се питање у чему је била мисија апос-
тола, односно шта је то чинило њих, а у чему су престоли требали да их 
замене. Сматрамо да треба одговор да потражимо у Новом завету. Гово-
рећи о апостолима али и даровима које је Бог дао, Св. апостол Павле каже: 
„И једне дакле постави Бог у цркви прво апостоле, друге пророке, треће 
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учитеље, а потом чудотворце, онда дарове исцељивања, помагања, упра-
вљања, различне језике. Еда ли су сви апостоли? Еда ли су сви пророци? 
Еда ли су сви учитељи? Еда ли су сви чудотворци? Еда ли сви имају дарове 
исцељивања? Еда ли сви говоре језике? Еда ли сви казују?“ (Прва посла-
ница Св. апостола Павла Корићанима, гл. 12, стихови 28 – 30). Дакле, Бог 
је поставио на службу у цркви апостоле, пророке, учитеље и сви имају 
различите дарове. Намеће се питање: зашто не каже да су престоли умес-
то пророка, или уместо чудотвораца, учитеља, него баш уместо апостола. 
Пророци виде будућност, чудотворци чине чуда, учитељи знају. Апостоли 
су такође добили моћ да чине чуда (Јеванђеље по Матеју, гл. 10, стих 1),87 
Свети Дух борави у њима и упућује их да знају сваку истину (Јеванђеље 
по Јовану, гл. 16, стих 13), шта више Свети Дух ће говорити кроз њих што 
их чини и учитељима јер знају. Дакле, у апостолима су обједињени проро-
ци, чудотворци, исцелитељи и учитељи. Они у себи обједињују све друге 
службе. За све те и друге особине које се овде не наводе, престоли могу 
да буду замена апостолима. Барем их тако схвата аутор овог текста. Избор 
Јована кога замењује престо српски за апостола није случајан. Треба имати 
у виду да је он један од првих апостола, да је присуствовао када се Христос 
преобразио, када је васкрсао Јарову кћи, да њему Христос са крста пове-
рава мајку речима Сине ево ти мајке, и Мајко ево ти сина. Он је и писац 
Јеванђеља и Откровења. Дакле, овим се Србима односно српском престолу 
даје изузетна углед.

На крају се налази текст у коме се народи поистовећују са животињом. 
Срби се поистовећују са вуком. Иако то текст не наводи, дотична живо-
тиња је митски предак. Он потпуно одудара од претходних текстова.

Трећи чланак: Питање: Какви су бројеви народима? Одговор: Фруг 
је лав, Аламанин је орао, Сарацен је вепар, Турчин је змија, Јерменин је 
гуштер, Иверин је ован, Сиријац је зебра, Персијанац је пас, Татарин је 
ловачки пас, Куманин је пантер, Србин је вук, Бугарин је бик, Грк је лисица, 
Арбанас је дебар, Угрин је пастув, Рус је видра, Немац је сврака, Хрват је 
сојка, Литванац је дивљи бик, Цаконин је јеж, Сас је веверица, гимнозоф 
је риба, Леђанин је голуб, Иверин је јазавац, Египћанин је јарац, Хун је зец, 
Лесин је рис.

Како је текст у овој редакцији настао у српској средини, потребно је 
видети које се од поменутих животиња и у којој функцији јављају у сло-
венској митологији. У Словенској митологији од наведених животиња 

87 Нпр. можемо навести исцељење које чини апостол Петар исцељујући 
хромог (Дела апостолска, гл. 3, стих 3 – 8), али и исцељења од смрти када Петар 
васкрсава Тавиту (Дела апостолска, гл. и, стих 36, 41), односнно Павле Евтиха 
(Дела апостолска, гл. 20, стих 9–12).
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појављују се орао, змија, гуштер, ован, пас, вук, бик, лисица, дабар, видра, 
сврака, сојка, јеж, веверица, риба, голуб, јазавац, јарац, зец и рис (Гура 
2005, 5, 6, 10/17, 21/28, 31, 50, 54, 56). Змија се појављује и под појмом гуја 
(Гура 2005, 206).

Нема помена вепра и пастува али се појављују свиња (Гура 2005, 11)88 
и коњ (Гура 2005, 15). Наиме, у словенском митологији се не појављују 
посебно мужјаци животиња, односно не прави се разлика између мушког 
и женскога, а уколико је и има, онда се појављује женка (кобила: Гура 
2005, 82). За разлику од словенске митологије, у тексту које је објавио 
Сирку увек када је у имену животиње било могуће направити разлику 
између мужјака и женке, свуда се појављује мужјак. Тако су набројани 
ован, вук, бик, голуб, јарац и зец. Према томе свуда се појављује мушки 
принцип.

У трећу групу животиња спадају животиње које су непознате словен-
ској митологији: лав, зебра, ловачки пас, пантер и дивљи бик.89 Њихов по-
мен је посредан доказ да је овај текст доспео до Срба, односно Словена, 
преко рукописа који није био са словенског простора. Шта су и да ли су 
Словени: Бугари и Срби нешто додали, променили, и ако јесу шта, није 
могуће одговорити.

У тексту је двадесет и седам (шест) народа одређено преко животиње. 
Иверци се наводе два пута, једном се поистовећују са овном, једном са 
јазавцем. Зашто се појављује овај број није нам могуће одговорити. Овај 
број нема никакво посебно значење у хришћанству, а није познато његово 
значење у словенској митологији.

Од наведених народа само на овом списку у Сиркуовом тексту се поја-
вљују Турци, Персијанци, Татари, Кумани, Литванци, Цакони, Гимнозофи 
и Хуни.

Цаконце, који се једино спомињу у овом делу Сиркуовог текста, већ је 
поменуто, Радојичић наводи као полу народ. Појам Цакони односи се на 
планински сточарски народ на Пелопонезу. На овој територији словенски 
елеменат је био толико бројан да се у споменику из 1485. године о овом 
крају говори као о „крајевима Цаконије или Славоније“. Ћоровић тврди да 
је међу тим Словенима било и Срба (Ћоровић 1997, 42). Модерни истражи-
вачи сматрају да је овај појам временом постао етнографски. По њиховом 
мишљењу, област у којој је било много војних посада и утврђења називала 

88 Осим домаће, појављује се и дивља свиња. (Гура 2005, 39).
89 Пантер, лав и слон се појављују на минијатурама староруског рукописа 

Физиолога (Гура 2005, 23). Међутум, сматрамо да овај утицај је био недовољан да 
би ове животиње могле да се појаве у оваквом рукопису у значању које им је дато.
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се Цаконија. То је био случај са југом и југоистоком Пелопонеза, па су се и 
становници ове области временом почели називати Цакони. Исти појам је и 
даље коришћен за означавање одређене војне службе (Ђоковић 2003, 129).

Појам Гимнозоф је грчког порекла и то је стари назив за индијског фи-
лозофа испосника (Matoš 2015, 74). Дакле, овај појам нема ни етничко, ни 
државотворно обележје.

Од наведених народа деветнаест представљају европске народе, шест 
азијске, а један афричке. Од европских народа најсевернији народ који 
се спомињу су Литванци, најисточније Руси, а најзападније Французи. 
У спису се ниједном не појављују народи са Иберијског и Апенинског 
полуострва. Ни у овом списку се не појављују само хришћани. Сарацени 
и Турци су муслимани везани историјским догађајима и просторoм за 
хришћанство. Међу Египћанима и Персијанцима је било хришћана. Од 
свих народа који се спомињу у овом тексту најисточније живе Гимно-
зофи, ако се прихвати да су то становници Индије, а најјужније од свих 
Египћани. То сведочи о томе докле су ишла сазања средњовековних Срба 
о другим народима. Остаје утисак да је већина народа живела на прос-
тору Медитерана, на коме је, да се вратимо на почетак текста, постојало 
грчко царство или је на њему био његов утицај, односно простор прво-
битног хришћанства.

Највећи изазов овог списа представља проблем како је хришћански 
идентитет аутора и преписивача кроз време, међу којима је сигурно било 
свештених лица, прихватио да се поједини народи поистовећују са живо-
тињама. Наведена тумачења се могу сматрати супротним заповестима које 
је Бог дао Мојсију:

„8. Не гради себи лик резани, нити какву слику од твари које су горе на небу 
или које су доле на земљи или које су у води испод земље.

9. Немој им се клањати нити им служити, јер сам ја Господ Бог твој, Бог 
ревнитељ, који на синовима походим безакоња отаца њихових до трећег и до 
четвртог колена, оних који мрзе на ме.“ (Пета књига Мојсијева, гл. 5, стих 8 и 9).

Свакако да Срби, као ни други народи у средњем веку, нису ово до-
живљавали као остатак тотемизма, пошто им тотемизам као облик рели-
гијског живота није био ни познат (Токаријев 1978, 50/83). Зашто се наводе 
животиње као број за народе, такође није могуће објаснити. Могући је да 
појам число у овом случају има другачије значење од оног које је нама 
уобичајено – број.

Дакле, једино могуће објашњење које се некако намеће је да ово 
поистовећивање сматра да су поменути народи слични по својим етно-
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психичким особинама појединим животињама. Иако би, и такво ту-
мачење са становишта православне цркве било проблематично, овај 
податак сведочи да се оно дуго одржало. Животињске представе поја-
вљују се у традиционално култури и служе као „једно од средстава 
изражавања представа о свету у његовим различитим испољавањима“ 
(Гура 2005, 13).

За Србина се каже да је вук. Треба имати у виду да је у Пољици, где 
се налазила у раном средњем веку српска држава Неретљана (Ферјанчић 
1959, 64), постојало веровање да је вук настао од крви Каина (Ivanišević 
1905, 254). Објашњење овог веровања може да се потражи у потреби да се 
митски српски предак демонизује. Тим пре што се на истом месту наводи 
да је од Каинове крви постала и змија, која је била митски предак Илира 
(Stipčević 1989, 183/190). 90

Дакле, текст доноси податке о пореклу власти и објашњава царства и 
престоле. За царства каже да их је три као што су Света Тројица на Небу и 
наводи и 12 престола који постоје уместо 12 апостола. Друго, који народи 
имају правоверну књигу, односно који су правоверни, полуверни, прокле-
ти и неверни. И треће са којом се животињом народи поистовећују.

Укупно је наведено тридесет и три народа.
Од тога најпотпунији су подаци о Грцима, Иверима тј. Грузинима и Ср-

бима. Они су наведени у све четири области. Само за три православна на-
рода су наведена сва четири елемента.

За Алемане, Фрузе, Угре, Јермене, Немце наводи се порекло власти, да 
су полуверни и са којом се животињом поистовећују. То је укупно пет на-
рода. Ниједан није православан.

Бугарима и Сараценима се наводи порекло власти и са којом се живо-
тињом поистовећују, Хизима порекло власти и да су полуверни, а Русима, 
Сиријцима, Леђанима, Сасима, Лесима, Арбнасима, Хрватима, Египћани-
ма порекло од Нојевог сина и са којом се животињом поистовећују. По два 
елемента се наводе за једанаест народа.

Индији, Кипру, Трапезунту и Словенима се наводе само престоли. Ја-
ковитима и Фараонитима само порекло од Нојевог сина. Турцима, Пер-
сијанцима, Татарима, Куманима, Литванцима, Цаконима, Нагомудровима 
и Хунима, наводи се само са којом се животињом поистовећују.

О Србима и Грцима има највише, али и о Грузинима који нису географ-
ски блиски. Може да се претпостави да њихов значај потиче од чињенице 
да у Светој Гори имају свој манастир Ивирон.

90 Илиросини, родоначелника Илира, родитељи Кадмо и Хармонија такође су 
претворени у змије.
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Од народи за које се наводе по три елемента једино су Угри у суседству. 
Остали – Немци, који се називају Алемани, Фрузи – Французи и Јермени 
не живе у суседству, већ су удаљени од Срба.

Географски су удаљени и већина народи за које се наводе две одред-
нице: Сарацени, Руси, Сиријци, Египћани и Пољаци који су наведени као 
Леђани и Леси. Од народа за које се наведене две одреднице Арбанаси и 
Хрвати живе у суседству, док Саси још од 40-тих година XIII века живе 
међу Србима.

Остали се народи, односно државе се спомињу само са једном одредни-
цом. При том географски су удаљени од Срба: Индија, Нагомудрави, Ки-
пар, Трапезунт, Фараонити, Персијанци, Татари и Литванц. Међутим, по 
једна одредница се наводи и за Словене, Кумане, Цаконе и Турке. Кумани 
су се појавили на Балкану крајем XI века (Острогорски 1983, 339/340). Са 
Турцима и Цаконима се Срби срећу у XIV веку, за време владавине краља 
и цара Душана. Што се пак тиче Словена њихов помен је нејасан на које 
се Словене мисли. Од словенских народа самостално се спомињу Срби, 
Хрвати, Руси, Бугари и Пољаци који се наводе као Леси и Леђани. Дакле, 
географска удаљеност не игра кључну улогу у одређивању елемената за 
поједини народ.

Ова три чланка наводе народе и државе који се не налазе у суседству 
Срба, који се не спомињу ни у Библији, већ су географски удаљни од 
Срба, што доказује да су ова три чланка Срби морали преузети од другог 
народа. Помен бугарског царства, као да више упозорава да је најстарији 
текст из доба Првог царства, него што је могао настати за време другог. 
То би могло да објасни помен алеманског царства и зашто се за њега каже 
у Радојчићевом рукопису да је од Бога – Сина и зашто ће оно уништи-
ти полуверне народе. У преме Првог бугарског царства још није дошло 
до црквеног раскола па су и Алемани – Немци били правоверни. Помен 
тра пезунтског царства, сигурн је доказ да матичин рукопис није могао 
настаи пре XIII века када је ово царство настало. Изузетан негативан став 
према Немцима, Французима, и другим римокатолицима га одређује у 
крај овог века, а чињеница да се не спомиње српско царство да је настало 
пре 1346. године.

Да то није једини утицај српског преписивача види се и по томе што се 
за Србе наводе сва четири елемента. Сем тога, Срби су наведени у право-
верне народе, старословенска писменост је изједначена са српском књи-
гом. На крају, али не и последње по значају, је изјава да је уместо апостола 
Јована српски трон. Оно што сигурно није утицај страни, а односи се на 
Србе, јесте помен митског српског претка – вука. То са киме се постовећују 
Срби су знали најбоље сами.
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ТАБЕЛА

царства

право-
вернини 
народи 

(од Сима)

полуверни 
народи 

(од Јафета)

проклети 
народи 

(од Хама)

право-
верне 
књиге

престоли
бројеви 
(митски 
предак)

Грци + + + лисица
Бугари + бик
Алемани + + орао
Срби + + Св. Јован вук

Ивери + + Св. Томе ован; 
јазавац

Руси + видра
Сиријци + зебра
Фрузи + Св. Петар лав
Угри + Св. Андреј пастув
Леђани + голуб
Јаковити +
Јермени + Св. Лука гуштер
Саси + веверица
Леси + рис

Арбанаси + дебар 
(дабар)

Хрвати + сојка

Хизи + Св. 
Вартоломеј

Немци + Св. Марко сврака
Индија Св. Павле
Кипар Св. Матеј
Трапезунт Св. Филип
Словени Св. Јаков
Сарацени Св. Симон вепар
Турци змија
Персијанац пас

Татари ловачки 
пас

Кумани пантер
Литванци дивљи бик
Цаконин јеж
Нагомудров риба
Египћанин + јарац
Хуни зец
Фараонити +
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Ђорђе Ђекић

THE WORLD AND THE MEDIAEVAL SERBS’ VIEW OF 
THEMSELVES – A TESTIMONY*

In the mediaeval texts there is one that talks about the world and how the mediaeval 
Serbs viewed their status in it. The first part of the text provides an answer to a ques-
tion of the origin of the earthly kingdom, the origin of the nation and what was at that 
time understanding of which nation was of orthodox beliefs, semi-orthodox or non-
believers. The texts also talks about the damned nations, although without specify-
ing who might that be. It also states what books are the orthodox ones. Then it says 
what the Apostolic Thrones or Patriarchates, states attributes of certain apostles are, 
the great nine ones, the two lesser ones and St Paul the Apostle. All the stated details 
point to an impact of Christianity on how the mediaeval Serbs viewed other nations 
and countries. The last part makes a parallel, a link between some nations known 
to them with animals. The animals that ate mentioned are not only those appearing 
in the Slavic mythology, those living in Europe, but there is also a lion, a zebra, a 
leopard, those that are not native to Europe. This indicates that the manuscript could 
not have originated in a Slavic – Serbian environment. The study, however, shows 
that the Serbs adapted it to themselves.

Key words: Serbs, the origin of the nation, orthodox books, thrones and apostles

* Аутор се захваљује колегиници др Наташи Драгин на помоћи у превођењу текста.
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