JEflAH НОВ ГРЧКИ НАТПИС
Натпис ко]иfeeMOовде об}авити налази се у београдском Народном Му3ejy (сад у дворишту). Он je откопан за време светског рата у Београду у
Александрове} улици преко пута Универзитетске Библиотеке. То je плоча
од кречн>ака, вис. 1*60 т, шир. 070 m
и деб. 0"25 /п. Споменик je npe6HJeH
на jeflHOM месту, али то не смета да
се натпис потпуно прочита. Натпис се
налази на ]едном удубл>еном пол>у Koje
je оквирено двоструким оквиром. На
истом пол>у, испод текста, изранен je
рел>ефно }едан бич, знамеше поко]ника
KOJH je био мазгар. Изнад натписног
пол>а забат (Giebel) с розетом из Koje
иде лево и десно по }една трака; на
KpajeBHMa она je зав^ена. У окра}цима
(Zwickeln) делфини наниже.
Натпис je врло добро читл>ив, а то
je важно баш код овог споменика, jep
му je садржа} врло занимл>ив и, за Београд барем, неочекиван.
Преписан oBaj натпис изгледа овако:
ůévoo xořcpáv xáv§s síaopats opstóxófioo $3 "A8a? §' S7TSaxíaasv äpiiaoév
5 té [xoo $3 ^spwv aTČ autov i^vía? aova)pí8(úv S3 rcátpas ť s'ícscp^óvTjasv siaiSsív rcéSov 9д К ф о \0 pa? 7ro(h|Tá<; SooXix á í те šcpsp7róaa<;
(J>áTva? šXeoušpcoos ow(Aa ftavaГрчки натпис на^ен у Београду,
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Епитаф ]e саставл>ен у стиховима. Ти jaMncKH сенари гласе овако:
itlsvoo tacpáv távSs síoopáts opeíúxófioo.
"A8ag 8'sTusaxíaasv aprcaaév té (xoo
Xsp&v arc' aÔTôv ^víag aovwpíSwv
ITátpa? ť iirsýftóvTjasv síaiSsív rcéSov
Кфорас 7гогЬ]т<х? SooXtxá? TS scpspiroaas
<í>átva<; eXso^epwas atí)[ia tbtvaaí{ioo.
TYJV ar^XyjV ávéíhjxe lépa£ aóvSooXoc; 5jcáp^a>v.

Kao што се види, натпис je саставл>ен на дорском диалекту. Je3HKy, про
содии и метрици не би се имало нешто нарочито замерити. Само je, изгледа,
у другом стиху испала j една реч, рецимо i|ii иза erceaxiaasv.
Смисао текста je jacaH. У преводу натпис би гласно:
„Видите OBaj гроб странца мазгара. Ад (ме) покри мраком ( = узе ми
живот) п истрже ми из руку узде од запреге. Он не допусти (завидл>ивац) да
(опет) видим (cBOJy) родну земл>у Кибиру и пришушавши се робовско] штали
ослободи тело смртнога. Oeaj споменик подиже XnjepaKC н>егов друг у ропству."
На Kpajy могли бисмо поменути да je било две вароши по имену Кибира. ]една се звала Велика Кибира и налазила се у Фрипци, а друга, Kojy су
називали Мала Кибира, била je у Памфил^'и. Из Koje je од ове две вароши био
наш мазгар, то се дабогме не може ретш.
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