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Савић, Виктор. 2013. „Имена Константинова града у српским
средњовековним ћириличким изворима“. Свети цар Констан
тин и хришћанство II, 305–321. Ниш: Центар за црквене студије.

Реч је изврсном и дуго потребном оригиналном научном раду
о именима Цариграда у српским средњовековним ћириличким из
ворима. Називи су црпени из свих расположивих извора: повеља,
писама, законодавних споменика, историјских састава, историјских
забележака, изворне житијне књижевности, као и пословно-правне
писмености српске канцеларије у турској средини, и то полазећи од
обликâ у сачуваним старословенским споменицима. Дата су места
појављивања називâ, као и етимолошка објашњења; рад је испуњен
корисним појашњењима, а све претпоставке у раду изнесене су са
трезвеном дозом опреза, и аргументовано. Аутор је обрадио следеће
називе (читања дајем упроштено):
1) кон(̾)стан(̾)тинь градъ [konstantinj grad], костан(̾)тинь градъ
[kostantinj grad], костан(ь)динь градъ [kostandinj grad], констан̾тинь
градь [konstantin grad], костантинь градь [kostantin grad], кон
стантинoвь градь [konstantinov grad] „Константинов град“, као и
костан̾тинь-градь [kostantingrad] „Константин-град“ (калк грчког
Κωνσταντινουπóλις ﴾требало би: Κωνσταντινούπoλις﴿),
2) цѣсарь градъ [cѣsarj/cѣsaŕ grad], царь градь [carj/caŕ grad], (сра
слица) *цариградь, цариградь [*carjigrad, carigrad] „царев град“, као и
цѣсарьскыи градь [cesarski grad], царьскыи градь [carski grad] „царски
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град“ (калк грчког βασιλὶς πóλις ﴾требало би: Βασιλὶς πóλις﴿), где је можда
требало напоменути како је реч о погрешном калку за грч. „град-краљ,
тј. ‘краљ градова’, престони град“ (Sophocles 1900, 302),
3) цѣсарьствоуѩи градъ [cѣsarjəstvujenj/cѣsaŕəstvujenj grad],
царьствоуѥи градь [caŕəstvujej/carstvujej grad] (калк грчког ἡ
βασιλεύουσα πóλις „престони град“ ﴾требало би боље: ἡ Bασιλεύουσα
πóλις, требало би: „‘царствујушчиј’, тј. царски град“﴿),
4) новъıи римъ [novыj rim], нови римь, новïи римь [novi rim] (калк
грчког Νέα ‘Ρώμη),
5) въторъıи римъ [vtorыj rim] (калк грчког Δευτέρα ‘Ρώμη),
6) кон(ь)станьтинополь, констан ̾ тинополь [konstantinopolj], као
и констандинωполль [konstandinopol] (од грч. Κωνσταντινουπóλις ﴾тре
бало би: Κωνσταντινóπоλις﴿), где је можда требало поменути о адапта
цији грч. [li] словенским [lj],
7) визан()̾ тиꙗ, византïꙗ, византïa, вïзан̾т ïꙗ, вïзантïа (f.) [vizantija]
(од грч. Βυζάντιον), где је можда требало поменути и облик визаньтии,
ген. визаньтиꙗ [vizantij, vizantija] (m.) (Miklosich 1862–1865, 63), од ко
га је и настао потоњи облик f. визан()̾ тиꙗ, највероватније из мешања
основâ на -jǒ- са основама на -jā- код мушких личних имена, а номи
натив -иꙗ добијен је аналошки према топонимима на -иꙗ (-ија), за шта
упоредити ЛИ (-jǒ-) Кѵринии, ген. Кѵриниꙗ [kirinij, kirinija] (m.), које
гласи паралелно и (-jā-) *Кѵриниꙗ, ген. *Кѵриниѩ, инстр. Кѵриниѥѭ [kiri
nija, kirinijen, kirinijejon] (m.), са ном. на -иꙗ према нпр. Сѵриꙗ [sirija] јер
је схваћено као топоним (Јовићевић 1992, 112–114). Дакле, реч је о раз
воју Византии, ген. Византиꙗ с нпр. инстр. Византиѥѭ [vizantij, vizan
tija, vizantijejon] (m.) > Византиꙗ, Византиѩ [vizantija, vizantijen] (f.),
8) стамболь, сьтамьболь [stambol], станболь [stanbol] (према грч.
колокв. (εἰ)ς τὴν πóλι ﴾требало би можда прецизније: од (εἰ)ς τὴν Πóλι
преко тур. Stambol, Stanbol﴿, в. Skok III 1973, 326, уп. Škaljić 1989, 572).
Аутор је, што је важно истаћи, први након много година (уп. Ста
нојевић 1935, 89; Доментијан 1988, 375) дао објашњење тамног ме
ста у Доментијановом Житију Св. Саве, где Доментијан каже да Св.
Сава: прѣиде море, и приста вь анатолию, и проиде анатолию, и по
томь визаньтию, и прииде вь цариградь — [...] пређе море, и пристаде
у Анатолију. И прође Анатолију, и п[от]ом Византију, и дође у Цари
град (Доментијан 1988, 220). Ту он даје следеће објашњење: „Овакав
сукцесиван низ, међутим, наговештава да за Доментијана ‘Византија’
и ‘Цариград’ нису географски подударни, то јест да Цариграду фи
зички претходи Византија. У помињаној Милутиновој [х]рисовуљи...
Хиландару (АХС 143/145, свитак бр. 6)... говори се о ‘Византијском
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мору’ — на всои великои│романïи по сïю страноу византыискаго мора
(р. 267–268), те је из свега јасно да је назначени локалитет на самој
обали (на југозападном улазу у Босфорски мореуз), по коме обли
жње море и носи име, раздвајајући Византијско царство на два дела
(европски и малоазијски део).“
Овоме што је аутор изнео бисмо желели да приложимо и своја
промишљања. Пре свега, да је „Византијско море“ име добило по јед
ном од називâ Цариграда у средњем веку, Визант(ион) (грч. Βυζάντιον)
(в. горе), те би то требало да буде прецизније „Визант(иј)ско море“.
Након тога, ваља поћи од чињенице да је Св. Сава путовао бродом из
„Сиријског мора“ (Левантског мора) до Анатолије (Анталије) па потом
пловећи преко „Византије“ — до Цариграда (Станојевић 1935, 88, 89).
Будући да је Св. Сава до Цариграда морао стићи пловећи кроз Дарда
неле и преко Мраморног мора, а, видимо горе, оно се такође звало и —
„Визант(иј)ско море“, очито је стога да су „Визант(иј)ско море“ и „Ви
зантија“ синоними. Реч би, наиме, била о грчкоме називу за данашње
Мраморно море, грчкој синтагми *ἡ Βυζαντία θάλασσα (уп. Lewis and
Short 2002, 256) у значењу „Визант(иј)ско море“, која се могла скра
тити и на *ἡ Βυζαντία (уп. Liddel and Scott 1883, 608; Lewis and Short
2002, 1096) у истом значењу. Отуда у нас и „Визант(иј)ско море“ — као
превод, и „Византија“ — као транскрипција.
Напослетку, да ово именовање „Визант(иј)ско море“ према Ви
зант(ион)у, тј. Константинопољу/Цариграду није усамљен случај чак
ни у старини, док је још Визант(ион) био само Визант(ион) и није ни
било Константинопоља/Цариграда, сведочи нам топоним Byzantia litora
„букв. ‘Византске обале’, потоњи ‘Константинопољски мореуз’“, одно
сно Босфор. Топоним је једном (колико је познато, и једини пут) поме
нут код Овидија у Тугованкама (Tristia) (Lewis and Short 1969, 256, 1072):
quaeque tenent/prement Ponti Byzantia litora fauces:
hic locus est gemini janua vasta maris.
„ [...] као и Византске обале које обухватају/стежу теснац ‹мор
ски штоно води› у Понт (Црно море).
На том је месту широк ‹морски› пролаз између ‹ова два› близа
начка мора (Понта и Пропонтиде.)“

(Ovid 1939, 50; Ovidius Naso 1727, 495; превод Ж. В., уп. Ovid
1939, 51). На том месту још 1727. чувени ерудита и коментатор кла
сичних дела Питер Бурман Старији (Petrus Burmannus ﴾Senior﴿, Pie
ter Burman﴾n﴿) овако појашњава: [...] ita autem litora Byzantia prominent,
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ut angustissimus sit Bosporus, et longe videntibus non videatur transitus in
Euxinum esse. — [...] а обале Визант(ион)а (Византске обале) толико
надвисују ‹море› да је ‹сȃм› Босфор врло стешњен ‹за пловидбу›, па се
чак ни посматрачу издалека не чини да је то ‹морски› пролаз у Еуксин
(Црно море) (Ovidius Naso 1727, 495; превод Ж. В.). Стога исправно (в.
горе) резонују Луис и Шорт, састављачи Луис–Шортовог Латинског
речника када ову синтагму Byzantia litora тумаче не само као „обале
Визант(ион)а“, него као топоним „Византске обале“, тј. „Константино
пољски мореуз“, односно Босфор (в. горе), исправно претпостављају
ћи пренос значења са обала мореуза на мореуз услед њиховог надви
шавања, а његове зато стешњености.
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