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УВОД
Међународни научни скуп „Стандардизација старословенског
ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду“ одржан је у
Београду од 15. до 17. октобра 2007. године, у организацији Српске
академије наука и уметности и Института за српски језик САНУ. Скуп
је био део програма за обележавање 60 година постојања Института
за српски језик САНУ.
Циљ скупа био је да се на научној основи, у присуству стручњака
из наше земље и иностранства размотре изузетно важна питања која
се тичу чувања и неговања старог словенског писма – ћирилице. Један
од начина јесте и тај да се утврди стандард старословенске ћирилице,
а онда и да она нађе своје достојно место у Уникоду поред савремене
ћирилице – грађанице.
Полазиште за детаљна и свестрана разматрања на основу којих
би се дошло до стандарда старословенске ћирилице био је инвен
тар старословенских ћириличких карактера, који је за ову прилику
припремљен. У понуђеном предлогу нашло се 1087 карактера са 690
глифова. На основу њега требало је утврдити стандарде за курент,
односно верзал, надметнута слова, дијакритичке знаке, титле, лига
туре, цифре, интерпункцијске знаке и друге симболе, као и одредити
статус глифова у односу на основне карактере.
Реферати прочитани на скупу, као и дискусије које су се водиле
на округлом столу, показали су да је тема веома важна и занимљи
ва, о чему сведочи одзив учесника, шире стручне и научне јавности,
као и медија. Сами радови бавили су се широм проблематиком ве
заном за старословенску ћирилицу, старе текстове и начин њиховог
издавања. На округлом столу, међутим, расправљало се искључиво о
самом стандарду.
На „Београдској конференцији“, како се она већ уобичајено зове
у научним круговима, активно су учествовали: Хајнц Миклас, Јоханес
Рајнхарт (Аустрија); Румјан Лазов, Анисава Милтенова (Бугарска);
Стана Јанкоска, Виолета Мартиновска (Македонија); Јелена Леони
довна Алексејева, Виктор Аркадјевич Баранов, Анатолиј Аркадјевич
Турилов (Русија); Душица Грбић, Јасмина Грковић-Мејџор, Гордана
Јовановић, Зоран Костић, Катарина Мано-Зиси, Предраг Миодраг,
Слободан Павловић, Виктор Савић, Гојко Суботић, Гордана Томовић,
Ђорђе Трифуновић, Бранкица Чигоја, Новка Шокица-Шуваковић,
Ирена Шпадијер (Србија); монах Јосиф (Хиландар); Вацлав Чермак

X

(Чешка); Јелица Стојановић (Црна Гора). Реферат Ралфа Клеминсо
на (Велика Британија) подељен је учесницима јер Р. Клеминсон није
био у могућности да лично присуствује.
Пошто није било довољно времена да се у току скупа реше сва
питања и размотре сви предлози везани за стандард, рад је настављен
и после скупа, било у личним сусретима, било посредством Интернета.
Коначни лик Стандарду старословенског ћириличког писма, који се
прилаже на крају Зборника, дали су Хајнц Миклас, Виктор Аркадје
вич Баранов, Зоран Костић и Виктор Савић.
Овом приликом изражавамо срдачну захвалност академицима
Димитрију Стефановићу, генералном секретару САНУ, и Предрагу
Палавестри, секретару Одељења језика и књижевности САНУ, на по
моћи коју су нам указали приликом организације овог научног скупа
и приликом штампања Зборника. Захвалност дугујемо и Светом ма
настиру Хиландару и његовој задужбини у Београду, који су зачетници
ове идеје и који су током читавог рада на овоме послу пружали сваку
потребну помоћ.
Уредници
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УДК 811.163.1'35:004.223.057.2 Unicode

Зоран Костић
Београд

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГA ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА
И ЊЕГОВОГ РЕГИСТРОВАЊА У УНИКОДУ

Увод
Конзорцијум Уникод је непрофитна организација која је осно
вана у циљу развоја, ширења, промовисања и коришћења УНИКОД
‑СТАНДАРДА који одређује приказ текста у савременим рачунарским
програмима. Уникод-стандард су прихватиле водеће светске инфор
матичке компаније – Apple, HP, IBM, Just System, Microsoft, Oracle,
SAP, Sun, Sybase, Unisys и друге. Сваки језик, односно његово писмо
има своју кодну страну (кодни систем), на којој се налазе сва слова,
цифре и интерпункцијски знаци карактеристични за то писмо. До
појаве Уникода кодни системи били су у колизији: различити системи
користили су или исто место (код) за различите знаке или различито
место (код) за исте знаке. Није била могућа конверзија међу различи
тим системима. Уникод-стандард користи јединствени код за сваки
карактер (слово, цифру, знак интерпункције и неки други симбол)
без обзира на платформу (оперативни систем рачунара), рачунарски
програм и језик. Уникод-стандард је постао општеприхваћен и у њему
су данас регистровани скоро сви језици света, односно њихова писма.
Када је у питању ћирилица, у време конференције важећи Уникод
‑стандард, верзија 4.1, регистровао је комплетну савремену ћирилицу
(покрива писма свих народа који је користе) и само она старосло
венска слова која се не налазе у савременој ћирилици: 17 курентних
(ѡ, ѣ, ѥ, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ, ѯ, ѱ, ѳ, ѵ, ѵ, оу, ѡ, ѡ, ѿ, ҁ), 17 верзалних (Ѡ, Ѣ, Ѥ, Ѧ,
Ѩ, Ѫ, Ѭ, Ѯ, Ѱ, Ѳ, У, a, ОУ, Ѡ, Ѡ, Ѿ, Ҁ), 4 дијакритичка знака, 3 симбола
за цифре (види на www.unicode.org – U0400 Cyrillic). Она, у ствари,
припадају грађанском (нецрквеном) писму (такозвана „гражданка“),
које је модификовано у 18. веку (Уникод-кодови од 0460 до 0481). Зато
слово „а“ из савремене ћирилице и слово „аз“ (a) из старословенске
ћирилице имају исти Уникод-код (0430). То је случај и са осталим сло
вима која се поклапају. Зато се у истом фонту не могу истовремено
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имати савремена и стара ћирилица. СТАР ОС ЛОВЕНСКО ПИС МО КОЈЕ БИ
ДОДАТНО ПОКРИВАЛО И НАЦИОНАЛНЕ РЕДАКЦИЈЕ ЗАПРАВ О И НИЈЕ РЕГИС ТРО

ВАНО. Коришћење садашњег решења за старословенско писмо, чак и

за најпростију употребу, није могуће због разних проблема:
– Од стандардних слова недостају: ћ, ѹ, џ, , є, , ѧ, а такође и ређе
коришћена: а, д, е, ї, л, м, н, K, n, L, т, ю, ï, |, ã, π, недефинисана ь,
е, ѫ,  и слова која су неопходна за транслитерацију из глагољице.
– Називи (у савременој и старој ћирилици) и облици слова су
различити.
– Нека имају исти облик, нпр. старо ђерв „:“ и савремено „ћ“, али
различит изговор.
– Нека имају различит облик, нпр. старо „]“ и савремено „ý“, али
исти изговор. Додатна забуна јесте у томе што старо „ý“ није на
стало од „]“ већ од малог јуса „A“, па му је место у старој и новој
азбуци различито.
– Нека од слова су уазбучена другачије у савременој и старој ћи
рилици, па је сортирање погрешно.
За потпуну и удобну примену старословенског писма потребно је
регистровати многобројна слова, лигатуре, надметнута слова са титлом
и без ње, велики број интерпункцијских и дијакритичких знакова и све
старословенске цифре. Пошто то није регистровано, односно пошто
не постоји стандард, сви постојећи фонтови су рађени у „сопственом“
кодном систему, који је различит од осталих. Зато је основни проблем
некомпатибилност у употреби старословенских фонтова у различи
тим срединама, што спречава читање и коришћење старих текстова
у електронској форми ван средине у којој су настали. Међународна
комуникација и употреба Интернета готово су онемогућени.

Принципи
1. Писмо неког језика је потпуно регистровано у Уникоду ако, и
само ако су сви атрибути тог писма регистровани. У случају старо
словенског писма, како је и закључено на Београдској конференцији
и према усвојеном Стандарду старословенског ћириличког писма то
значи:
а) Сва мала и велика слова (не варијанте писања истог слова,
односно глифови).
Иако Уникод не региструје глифове већ слова, другачији је слу
чај са старословенском ћирилицом. Писање глифова, чак и у истом
реду, био је стандардни начин писања (на пример: „o“, „O“, „ñ“, или
„a“ и „“, или „t“и „ L “, или „ou“, „M“ и „U“ итд.). То није био изузетак
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већ правило писања (види пример писања). Остатак слова треба
сматрати глифовима који припадају делу Уникода за приватну упо
требу. На тај начин би и најсложенији старословенски текст био Уни
код-текст, потпуно компатибилан са свим фонтовима који поштују
стандард (Уникод).
б) Сва надметнута слова са титлом и без титле (писана изнад
слова или између слова) за мала и велика слова у складу са
решењем №2 (види Композитна слова).
в) Сви надредни знаци за мала и велика слова и знаци интер
пункције у складу са решењем №2 (види Композитна слова).
г) Сви бројеви за мала и велика слова (види нпр. www.unicode.
org – U10140-Ancient Greek Numbers).
2. Редослед Уникод-кодова треба због сортирања да буде у складу
са азбуком усвојеном на Београдској конференцији.
Имајући у виду наведене принципе, није могуће извршити до
давање ономе што је до сада регистровано, а то је и закључак Бео
градске конференције. Потребно је извршити ново регистровање из
два разлога. Први разлог јесте тај што у садашњој регистрацији нема
места за убацивање великог броја нових кодова. Други разлог јесте
тај што би, чак и да има места, постојећи ћирилички кодови морали
потпуно да се преуреде како би се омогућило сортирање. Чињеница
је да се сада не може мењати редослед јер је ћириличка кодна страна
већ у широкој употреби.
Нова регистрација старословенског писма, независна од реги
строване ћирилице, омогућује да се старословенско писмо региструје
у потпуности, у складу са оба принципа, чиме би се у истом фонту
могла имати и савремена и старословенска ћирилица.
Према нашем предлогу, имајући у виду принципе за регистро
вање писма, примере писања и принципе израде композитних слова,
потребно је регистровати цео стандард. Глифови (у сивим пољима)
треба да се кодирају у делу Уникода који је за приватну употребу
(Private Use Area), о чему треба, такође, направити интерни стандард
како би старословенски фонтови били компатибилни.

Композитна слова
Постоје две могућности да се направи слово са дијакритичким
знаком изнад њега (композитни карактер). Показаћемо то на примеру
конструкције курентног слова удијерезис „ü“ и верзалног Удијерезис „Ü“.
1. У Уникоду имамо дефинисано слово „u“ са кодом (0075), ди
јакритички знак дијерезис „¨“ са кодом (00А8) и композитно слово
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удијерезис „ü“ са кодом (00FC). Дијакритички знак нема одређен по
ложај, већ га типограф у композитном слову тачно подешава у односу
на ширину и висину слова.
За верзално композитно слово Удијерезис „Ü“ са кодом (00DC),
користимо слово „U“ са кодом (0055) и исти дијакритички знак дије
резис „¨“ са кодом (00А8), као и у случају курентног слова. Типограф
га поново тачно подешава за нову ширину и висину.
Видимо да у оба случаја није битан положај дијакритичког знака
у његовом пољу (00А8), већ да тај положај одређујемо у композит
ном слову.
Сва остала слова са дијакритичким знацима се конструишу на
исти начин. Приликом куцања, куца се „ü“ у једном потезу. После
дица овог приступа је да за сва слова са дијерезисом имамо два кода,
односно два места у фонту (слово и композитно слово) и само један
код (место) за сам дијерезис. То значи да за 12 слова (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä,
Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ) треба 25 Уникод-кодова, односно места у фонту.

2. Други приступ је упрошћен и са типографског становишта
лошији. Као и у горњем случају, имамо слово „u“ са кодом (0075) и
дијакритички знак дијерезис „¨“ са кодом (00А8), али немамо компо
зитно слово. Уместо тога, када правимо дијерезис, позиционирамо
га тачно за висину курентног слова, стављамо да му је ширина нула
и померамо га улево како би дошао изнад слова. Када куцамо, куца
мо прво „u“, па онда дијерезис, који ће се појавити тачно изнад „u“,
и добијемо „ü“.
За верзал имамо слово „U“ са кодом (0055), али сада морамо узети
други дијакритички знак Дијерезис „¨“ са кодом (F6CB). Дијерезис
сада подешавамо за висину верзалног слова, стављамо ширину нула
и померамо га улево како би дошао изнад „U“. Када куцамо, куцамо
прво „U“, па онда дијерезис који ће се појавити тачно изнад „U“ и
добијемо „Ü“.
У оба случаја, ако смо добро подесили положаје дијакритичких
знакова, добићемо добар резултат. Тако за истих 12 слова (ä, ë, ï, ö, ü,
ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ) треба 14 кодова, односно места у фонту, 12 за сло
ва и 2 за дијакритичке знакове, што је значајно мање него у првом
случају (25).
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У чему је недостатак оваквог приступа? Како смо позиционирали
положај дијерезиса за ширину слова „u“, а постоји само један дијере
зис, то ће положај дијерезиса за слово „ı“ које је уже бити погрешан.

Да закључимо:
– Решење №1 (композитни карактер има свој Уникод-код) типо
графски је оправдано и сви романски језици, као и савремена
ћирилица су урађени на тај начин. У случају старословенског
писма то би, због многобројних надметнутих слова и надред
них знакова, захтевало огроман број кодних места (више десе
тина хиљада).
– Решење №2 (композитни карактер нема свој Уникод-код) ти
пографски је мање оправдано, али захтева мање од 2.000 кодних
места. Међутим, тиме је регистрован сваки карактер примењен
у писању, што није случај у првом решењу.
– Решење №3 не постоји. Једноставно – или постоји код за компо
зитни карактер или непостоји. Сви остали начини су комбина
ција два основна решења.
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Примери писања

Лигатура „ре“

ре, слова „ре“ re.

Слово „он широко 2“

Слово „он широко“

Лигатура „ти“

и, слова „ти“ ti.

b, „он широко“ O, „он“ o.

O, „он двооко“ ñ, „он“ o.

W

S

Слово „јота“ , „иже“ .

U

Слово „ук“ , „оник“

i, „ук два2“ ö.

Слово „твердо2“

f, „твердо3“ û.
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Зоран Костич
Белград

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ СТАРОСЛАВЯНСКОГО
КИРИЛЛИЧЕСКОГО ПИСЬМА И ЕГО
РЕГИСТРАЦИИ В ЮНИКОДЕ

Введение
Консорциум Юникод является некоммерческой организацией,
основанной с целью развития, распространения и расширения использования СТАНДАРТА ЮНИКОД, которым определяется вид
текста в современных компьютерных программах. Стандард Юникод
принят ведущими мировыми компаниями в области информатики –
Apple, HP, IBM, Just System, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys и
другими. Каждый язык, или его графика, имеет свою кодовую страницу
(систему кодов), содержащую все буквы, числа и знаки препинания,
характерные для данного письма. До появления Юникода в кодовых
системах не было единства: различные системы использовали одно и
то же место (код) для разных знаков или же различные места (коды)
для одинаковых знаков. Конверсия между различными системами
была невозможна. Стандарт Юникод задает единственный код для
каждого компьютерного знака (буквы, числа, знака препинания и
какого-либо другого символа) независимо от платформы (оперативной
системы компьютера), компьютерной программы и языка. Стандарт
Юникод является общепризнанным, и в нем сегодня зарегистрированы почти все языки мира, т. е. их графика.
Если говорить о кириллице, то современная кириллица была
зарегистрирована в итоге прошедшей конференции действующим
стандартом Юникод, версия 4.1, в полном объеме (включая графику
всех народов, использующих кириллицу), а также только те старославянские буквы, которые отсутствуют в современной кириллице: 17
строчных (ѡ, ѣ, ѥ, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ, ѯ, ѱ, ѳ, ѵ, ѵ, оу, ѡ, ѡ, ѿ, ҁ), 17 заглавных (Ѡ,
Ѣ, Ѥ, Ѧ, Ѩ, Ѫ, Ѭ, Ѯ, Ѱ, Ѳ, У, a, ОУ, Ѡ, Ѡ, Ѿ, Ҁ), 4 диакритических знака, 3
числовых символа (см. www.unicode.org – U0400 Cyrillic). Эти буквы,
в сущности, относятся к гражданскому (нецерковному) письму (так
наз. „гражданка“), которое возникло в XVIII веке как модификация
церковного шрифта (коды Юникод с 0460 до 0481). Поэтому буква
„а“ из современной кириллицы и буква „аз“ (a) из старославянской
кириллицы имеют одинаковый код в Юникоде (0430). Так же обстоит дело и с остальными совпадающими буквами. В связи с этим
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один шрифт не может одновременно включать и современную, и
старую кириллицу. ИМЕННО СТАРОСЛАВЯНСКОЕ ПИСЬМО, КОТОРОЕ БЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОКРЫВАЛО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ, ОСТАЛОСЬ

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ. Использование современных решений для
старославянской графики, даже для ее простейшего использования,
оказывается невозможным из-за ряда проблем:
– Из стандартных букв отсутствуют: ћ, ѹ, џ, , є, , ѧ, а также реже
используемые: а, д, е, ї, л, м, н, K, n, L, т, ю, ï, |, ã, π, неопределенные: ь, е, ѫ, , и буквы, необходимые для транслитерации с
глаголицы.
– Названия и начертания букв в современной и старой кириллице различны.
– Некоторые буквы выглядят одинаково: напр., старое гервь „:“ и
современное „ћ“, но при этом произносятся по-разному.
– Некоторые буквы имеют различные начертания: напр., старое
„]“ и современное „ý“, но произносятся одинаково. Дополнительную путаницу вносит то, что старое „ý“ образовано не от
„]“, а от малого юса „A“, поэтому место данной буквы в старой и
новой азбуках различно.
– Некоторые буквы расположены в различном порядке в современной и старой кириллице, из-за чего сортировка ошибочна.
Для полного и удобного использования старославянского письма необходимо зарегистрировать многочисленные буквы, лигатуры,
выносные буквы с титлом и без него, большое число знаков препинания и диакритических знаков, а также все старославянские числа.
Поскольку такой регистрации не производилось, т. е. такого стандарта не существует, все имеющиеся шрифты созданы в «собственной»
системе кодов, отличной от других. В итоге основной проблемой
является совместимость старославянских шрифтов при их употреблении в различной среде, что затрудняет чтение и препятствует использованию старых текстов в электронной форме вне среды, где они
созданы. Международная коммуникация и использование интернета
оказываются практически невозможными.

Принципы
1. Письмо некоторого языка полностью зарегистрировано в Юникоде, если и только если зарегистрированы все атрибуты данного
письма. В случае старославянского письма, согласно итогам Белградской конференции и принятому Стандарту старославянского
кириллического письма, это означает следующее:
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а) Все строчные и заглавные буквы (не начертательные варианты
одной буквы, т. е. глифы).
Хотя Юникод регистрирует не глифы, а буквы, ситуация со старославянской кириллицей другая. Написание глифов, даже в одной
строке, являлось стандартным способом письма (например: „o“, „O“,
„ñ“, или „a“и „D“, или „t“и „L “, или „ou“, „M“ и „U“ и т. д.). Это было
не исключением, а правилом письма (см. пример написания). Оставшиеся буквы следует считать глифами, принадлежащими той части
Юникода, которая предназначена для частного использования. Тогда
и самый сложный старославянский текст являлся бы текстом в Юникоде, полностью совместимым со всеми шрифтами, отвечающими
стандарту (Юникоду).
б) Все выносные буквы с титлом и без знака титла (начертанного
над буквой или между буквами) для строчных и заглавных
букв в соответствии с решением №2 (см. Составные буквы).
в) Все надстрочные знаки для строчных и заглавных букв и знаки
препинания в соответствии с решением №2 (см. Составные
буквы).
г) Все числа для строчных и заглавных букв (см., например, www.
unicode.org – U10140-Ancient Greek Numbers).
2. Порядок следования кодов Юникода из-за сортировки должен
соответствовать азбуке, принятой на Белградской конференции.
В связи с указанными принципами невозможно произвести дополнение того, что уже зарегистрировано, что было согласовано на
Белградской конференции. Необходимо провести новую регистрацию
по двум причинам. Первой причиной является то, что в имеющейся
регистрации нет места для вставки большого числа новых кодов.
Вторая причина состоит в том, что даже если бы такое место имелось,
следовало бы полностью реорганизовать существующие кириллические коды для обеспечения сортировки. Однако сегодня фактически
невозможно изменить порядок следования кодов, т. к. кириллическая
кодовая страница широко используется.
Новая регистрация старославянского письма, независимая од
зарегистрированной кириллицы, дала бы возможность зарегистрировать старославянское письмо полностью, в соответствии с обоими
принципами, благодаря чему в рамках одного шрифта можно было
бы совместить и современную, и старославянскую кириллицу.
Согласно нашему предложению, принимая во внимание принципы регистрации письма, примеры написания и принципы создания
составных букв, необходимо зарегистрировать весь стандарт. Глифам (в серых полях) следует присвоить коды в той части Юникода,
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которая предназначена для частного использования (Private Use Area),
для чего необходимо также создать внутренний стандарт, чтобы старославянские шрифты были совместимыми.

Составные буквы
Существует две возможности создать букву с диакритическим
знаком над ней (символ составного характера). Покажем это на примере конструкции со строчной буквой удиерезис „ü“ и заглавной
Удиерезис „Ü“.
1. В Юникоде имеется определенная буква „u“ с кодом (0075), диакритический знак диерезис (умлаут) „¨“ с кодом (00А8) и составная
буква удиерезис „ü“ с кодом (00FC). Диакритический знак не имеет
заданного положения: типограф подбирает точное место знака в составной букве в соответствии с ее шириной и высотой.
Для заглавной составной буквы Удиерезис „Ü“ с кодом (00DC) мы
используем букву „U“ с кодом (0055) и такой же диакритический знак
диерезис „¨“ с кодом (00А8), как и для строчной буквы. Типограф снова
подбирает точное место знака для новой ширины и высоты буквы.
Мы видим, что в обоих случаях положение диакритического знака
в его поле несущественно (00А8) и что это положение определяется
в рамках составной буквы.
Все другие буквы с диакритическими знаками конструируются
таким же образом. При наборе вы набираете напрямую „ü“ за один
шаг. Следствием данного подхода является то, что для всех букв с
диерезисом вы имеете два кода, т. е. два места в шрифте (букву и составную букву) и только один код (место) для самого диерезиса. Это
означает, что для 12 букв (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ) вам необходимо
25 кодов Юникода, или мест в шрифте.

2. Второй подход является упрощенным и худшим с точки зрения
типографии. Как и в рассмотренном выше случае, мы имеем букву „u“
с кодом (0075) и диакритический знак диерезис „¨“ с кодом (00А8), но
не имеем составной буквы. Вместо этого, когда мы создаем диерезис,
мы находим его точное положение для высоты строчной буквы, задаем,
что его ширина – ноль, и перемещаем его влево, чтобы он оказался
над буквой. При наборе мы сначала набираем „u“, а затем диерезис,
который разместится точно над „u“, и так получаем „ü“.
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Для заглавных букв у нас есть „U“ с кодом (0055), но сейчас мы
должны взять другой диакритический знак Диерезис „¨“ с кодом
(F6CB). Сейчас мы подбираем положение Диерезиса в отношении
высоты заглавной буквы, задаем ширину ноль и перемещаем его влево,
чтобы он оказался над „U“. При наборе мы сначала набираем „U“, потом диерезис, который разместится точно над „U“, и так получаем „Ü“.
В обоих случаях, если мы правильно подобрали положение диакритических знаков, мы получим хорошие результаты. Так для 12
одинаковых букв (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ) нам потребуется 14
кодов, т. е. мест в шрифте: 12 для букв и 2 для диакритических знаков,
что значительно меньше, чем в первом случае (25).
В чем проблематичность данного подхода? Если мы определили
положение диерезиса по ширине буквы „u“, а существует только один
диерезис, то положение диерезиса для буквы „ı“, которая ýже, будет
ошибочно.
но для

Подведем итоги:
– Решение №1 (символы составного характера имеют свой код в
Юникоде) является оправданным с точки зрения типографии, и
все романские языки, а также современная кириллица оформлены
этим способом. Для старославянского письма из-за многочисленных выносных букв и надстрочных знаков это потребовало бы
огромного количества кодовых мест (несколько десятков тысяч).
– Решение №2 (символы составного характера не имеют своего
кода в Юникоде) менее оправданно с точки зрения типографии,
однако требует менее 2.000 кодовых мест. Однако при этом зарегистрирован каждый символ, используемый в написании, чего
не наблюдается при первом решении.
– Решения №3 не существует. Все просто: или у вас есть код для
символов составного характера, или нет. Все остальные способы
являются комбинацией двух основных решений.
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Примери написания

Лигатура „ре“

ре, буквы „ре“ re.

Буква „о широкое 2“

Буква „о широкое“

Лигатура „ти“

и, буквы „ти“ ti.

b, „о широкое“ O, „он“ o.

O, „о очное“ ñ, „он“ o.

W

S

Буква „йот“ , „иже“ .

U

Буква „ук“ , „оник“

i, „ук два2“ ö.

Буква „тверд2“

f, „тверд3“ û.
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Zoran Kostić
Belgrade

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR
STANDARDIZATION OF THE OLD SLAVONIC CYRILLIC
SCRIPT AND ITS REGISTRATION IN UNICODE

Introduction
The Unicode Consortium is a non-profit organization founded for
the purpose of developing, disseminating, promoting and using UNICODE-STANDARD, which defines text presentation in contemporary
computer programs. Unicode-standard has been accepted by the leading
world information technology companies such as: Apple, HP, IBM, Just
System, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys and many others.
Every language, i. e. its script, has its code page (code system), containing all the letters, numerals and punctuation marks characteristic of that
script. Until Unicode appeared, code systems were in collision: different
systems used either the same place (code) for different signs, or different
places (codes) for the same signs. Conversion between different systems
was not possible. Unicode-standard uses a single code for each character (letter, numeral, punctuation mark or other symbol) regardless of the
platform (computer operative system), computer program and language.
Unicode-standard has become universally accepted and almost all the
languages of the world, i. e. their scripts, have been registered in it today.
In terms of the Cyrillic script, Unicode has registered (according
to the version 4.1 valid at conference time) the complete contemporary
Cyrillic (covering all the scripts of all the nations using it), and only those
Old Church Slavonic letters which contemporary Cyrillic does not contain: 17 lowercase (ѡ, ѣ, ѥ, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ, ѯ, ѱ, ѳ, ѵ, ѵ, оу, ѡ, ѡ, ѿ, ҁ), 17
uppercase (Ѡ, Ѣ, Ѥ, Ѧ, Ѩ, Ѫ, Ѭ, Ѯ, Ѱ, Ѳ, У, a, ОУ, Ѡ, Ѡ, Ѿ, Ҁ), 4 diacritical marks, 3 symbols for numerals (see at www.unicode.org – U0400
Cyrillic). They, in fact, belong to the civil (secular) script (the so-called:
“grazdanka”), which was modified in the 18th century (Unicode – codes
from 0460 to 0481). That is why the letter “а” from the modern Cyrillic
and the letter “аz” (a) from the Old Church Slavonic have the same Unicode code (0430). That is also the case with the other coinciding letters.
A consequence of this is that the modern and old Cyrillic cannot be
employed in the same font at the same time. No single Old Church
Slavonic script has been registered which would also cover national redactions or recensions. The use of the present solution for
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application to the Old Church Slavonic script, even for the simplest of
uses, is not possible due to different problems:
– Lacking are the standard letters: ћ, ѹ, џ, , є, , ѧ, as well as the less
frequently used: а, д, е, ї, л, м, н, K, n, L, т, ю, ï, |, ã, π, undefined ones: ь, е, ѫ,  and letters necessary for transliteration from
the Glagolitic script.
– Letter names (in the contemporary and old Cyrillic) and shapes are
different.
– Some have the same form, the old djerv “:” and the modern “ћ” but
the pronunciation is different.
– Some have a different form, the old “]” and the modern “ý” but the
same pronunciation. Additional confusion stems from the fact that
the old “ý” did not develop from “]” but from small jus “A”, so that
its place in the old and new alphabets differs.
– Some of them have different positions in the azbuka (alphabet), in
modern and old Cyrillic, so that the sorting is wrong.
Full and user-friendly application of the Old Church Slavonic script
requires the registering of numerous letters, ligatures, superimposed letters with and without titlos, a large number of diacritical and punctuation
marks and all the Old Slavonic numerals. Since that has not been registered, i. e. since there is no standard, all the existing fonts have been made
in their own code system, which differs from others. Therefore, the main
problem is incompatibility among Old Slavonic fonts in different settings,
thus preventing the reading and use of old texts in electronic form outside the setting they were created in. The Internet, i. e. international communication, has practically been made impossible.

Principles
1. The script of a language has been fully registered in Unicode if,
and only if, all the attributes of that script have been registered. In the
case of the Old Slavonic script, as concluded at the Belgrade and according to the adopted Standard Old Slavonic Cyrillic script, that means:
а) All lowercase and uppercase letters (not variants of writing the
same letter, i. e. glyphs).
Although Unicode does not register glyphs but letters, Old Slavonic
is a different case. The writing of glyphs, even in the same line, was the
standard way of writing (for example: “o”, “O”, “ñ”, or “a” and “ D”, or “t”
and “ L ”, or “ou”, “M” and “U” etc.). That was not an exception but a rule of
writing (see an example of writing). The rest of the letters should be considered to be glyphs which belong to Unicode’s Private Use Area. In that
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way even the most complex Old Slavonic text would be a Unicode text,
fully compatible with all fonts observing the standard (Unicode).
b) All superimposed letters with or without titlos (written above
letters or between letters) for lowercase and uppercase letters in
accordance with solution №2 (see Composite letters).
c) All diacritical marks for lowercase and uppercase letters and punctuation marks in accordance with solution №2 (see Composite
letters).
d) All numerals for lowercase and uppercase letters (see for example
www.unicode.org – U10140-Ancient Greek Numbers).
2. The sequence of Unicode codes should be in accordance with the
alphabet adopted at the Belgrade Conference, for sorting purposes.
Bearing in mind the principles, it is not possible to make additions
to what has been registered so far, and that was also concluded by the
Belgrade Conference. New registration is required for two reasons. The
first is that the present registration offers no space for inserting a large
number of new codes. The other reason is that, even if there were enough
space, the existing Cyrillic codes would have to be completely rearranged
in order to enable sorting. It is now practically impossible to change the
sequence, because the Cyrillic code page is already widespread.
Registering the Old Slavonic script separately and independently
from the present situation, as the Cyrillic has been registered, enables the
Old Slavonic script to be registered fully, in accordance with both principles, and then we can have both the contemporary and Old Slavonic
script in the same font. According to our proposal and bearing in mind
the principles for registering scripts, examples of writing and the principles of making composite letters, it is necessary to register full Standard.
Glyphs (in gray fields) should be coded in Unicode’s Private Use Area, for
which an internal standard also needs to be made to enable Old Slavonic
fonts to be compatible.

Composite characters
To construct a letter with a diacritical mark over it, there are two
possibilities. Let us show the principle on the example of lower case udieresis “ü” and upper case Udieresis “Ü”.
1. In Unicode we have letter and code for u (0075), diacritical mark
and code for dieresis /¨/ (00A8) and a composite character with code for
udieresis ü (00FC). In this composite character, the typographer has put
the dieresis exactly in the right position over the letter u.
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For upper case U (0055), we again use the same dieresis as before. We
shift the dieresis and put it over U in correct position in the composite
character Udieresis Ü (00DC). In both cases we do not alter the position
of the two dots in the character dieresis itself, but we alter positions of
dots in composite character.
All other letters with diacritical marks are constructed in the same
way. When you type, you type ü directly with one keystroke. The consequence of this approach is that for all letters with dieresis you need two
codes and two places (letter and composite) in font, and only one code
and place for dieresis. It means that for 12 letters (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö,
Ü, Ÿ) you need 25 codes and places in font.

2. The other way is the simplified approach and, from the typographic point of view, incorrect. We have code for u and code for dieresis /¨/,
but we do not make the composite character ü. Instead, when we make
a dieresis, we put zero width for the character and position the dots with
offset to the left. When we type, we first type u, and after that dieresis
which comes over the u because it has zero width and offset to the left.
For upper case Ü we have a code and place for U and also now for upper
case Dieresis (F6CB) /¨/. The dots are now in a different position, higher
and more to the left, with zero width of character. In both cases if we position dots exactly for the width of letter u and U we will get good results.
So, for the same 12 letters (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ) you need 14
codes and places in font (one for each letter, one for dieresis and one for
Dieresis. These are considerably fewer codes and places than in the first
case. Wherein then lies the problem? As we must correctly position the
dieresis for the width of letter u, and there is only one such dieresis for all
letters, the position of the dieresis for the letter ı (0131) will be incorrect.

To conclude:
– Solution №1 (a composite character has its Unicode code) is justified from the typographic point of view. All Roman scripts as well
as the contemporary Cyrillic are constructed in this way. Where Old
Slavonic is concerned, several tens of thousands of code places would
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be required, because of the great number of vowels, diacritical marks
and superimposed letters.
– Solution №2 (a composite character does not have its Unicode code)
is typographically less justified but requires less than 2,000 codes.
However, each character applied in the writing system will thereby
be registered, which is not the case with Solution №1.
– Solution №3 There is no such solution. Simply – you either have a
code for a composite character or you do not. Everything else is a
combination of the two basic solutions.

18

Examples

Ligature “re”

ре, and letters “re” re.

Ligature “ti”

Letter

b “onSiroko2”, O “onSiroko”, o “on”.

Letter

O “onSiroko”, ñ “onDvooko2”, o “on”.

и, and letters “ti” ti.

W

S

Letter “jota” , and “ize” .

Letter

U “uk”, i “onik”, ö “ukDva2”.

Letter “tverdo2”

f, and “tverdo3” û.

ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРА
ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ У УНИКОДУ
Саставили Зоран Костић, Виктор Савић

ОБЗОР СИМВОЛОВ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ В ЮНИКОДЕ
OVERVIEW OF CHARACTERS
FOR REGISTRATION IN UNICODE
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Старословенска курентна слова (76) и глифови (234)
слово

a
A
b
v
é
g
d
J
e
M
/
Z
ë
z
i
I
T
J
W
:
k
l
^
m
"
n
a
o
O
D
^
p
r
s
S
t
L
i
U

az
alfaCir ***
buki
vjedi
vjediVisoko ***
glagolj
dobro
dobroMeko ***
jest
epsilonCir ***
zivjete
zjelo
zjeloObrnuto***
zemlja
ize
ides ***
itacka
idia
jotaCir ***
djerv ***
kako
ljudije
ljudijeMeko ***
misljete
misljeteMeko ***
nas
nasMeko ***
on
onSiroko ***
onOkato ***
onDvooko ***
pokoj
rci
slovo
slovoSiroko***
tverdo
tverdoVisoko ***
onik
uk ***

глифови

слово

Ã1ÕÀ2 D
BCE
3Fe
5œ4ŒG9
:H
•¶
§–—I£¢

M
f
h
W
c
;
N
[
L;<
{
N
x
÷◊ÿO’=”‘“Ÿ õ
QP∏>
X
Q
¤?⁄@Rì‹
q
S›ﬁ
y
V
y
U
Y
ﬂ
®
‡·
ˇ
GH„îZ[\Y
j
‰Â®ÊÁ
}
ùß
^
\
¨_`´©™…ò ä
|
Ë
w
A
È
~
≠ÍÎb∞ÆØc
]
ÏÌd
E
eÓñ
K
±Ô
P
≤
T
≥
V

u
fûÚg
î
Òh
ú
¥ÙˆµÛı
˘˙˜¯

***
регистрована уу Уникоду
Уникоду (4.1)
* Слова која нису регистрована

ukDva ***
fert

глифови

ö j
∂∑k˚¸˝˛

hjer
ot
ci
cherv

BDüAlmC
no
FrCqsEt

dzerv ***
shaSt
shta
debeloJer

Gu
ôπ

debeloJerVisoko**
debeloJeri ***
tankoJeri
tankoJer
jerSrednji***
jat

öw
RH
{∫
x_zIJ
ª÷õKú|

jatVisoki***
jatJot
jestSrednje***
jeSt ***
juSt

}~ÄÅÇÉºΩ
LMÑæÖ

juk***
velikoJus
jusSrednji***
velikoJusJot
omegaCir
maloJus
maloJusJot
jaSt ***
jestJot
ksiCir
psiCir
titaCir

¿¡
ø
NOÜ¬
S°T†áUPàR
@≈Bâ√ƒV ã
åW
∆«
çFXY!
êëédèíabc#
Zì
ôù[

izhica
ik
in ***
kopaCir

»]\
ï
ñó
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Старословенска верзална слова (72) и глифови (121)
слово

a
Ç
b
v
g
d
F
e
I
/
Z
ë
z
i
I
P
¶
O
:
k
l
T
m
3
n
U
o
O
D
^
p
r
s
S
t
[
U
M
f

Az
AlfaCir ***
Buki
Vjedi
Glagolj
Dobro
DobroMeko ***
Jest
EpsilonCir ***
Zivjete
Zjelo
ZjeloObrnuto***
Zemlja
Ize
Ides
Itacka ***
Idia
JotaCir ***
Djerv ***
Kako
Ljudije
LjudijeMeko***
Misljete

глифови

è1Aq
B
tÉpC
êDE G
H
J
s
LKÑ
ìíMÖ
N
§
•
J
®©™
GHÄîQRS
á
ï
à∞u±

MisljeteMeko***
Nas

ð

NasMeko***
On
OnSiroko ***
OnOkato ***
OnDvooko ***
Pokoj
Rci
Slovo
SlovoSiroko***
Tverdo
Onik
Uk ***
UkDva ***
Fert

VäåçW
âX
Yãñ
v
n
Æ ØZ
èíêë
{wxyz\4
ìî

слово

h
W
c
C
N
[
{
x
X
Q
q
_
y
e
ó
j
}
ò
\
e
|
w
A
~
]
E
K
P
T
≠
u
j
ú

Hjer
Ot
Ci
Cherv

глифови

ï|
ò]
;^ñ

Dzerv ***
ShaSt
Shta
DebeloJer
DebeloJeri ***
TankoJeri

ó
ô
öo
RÅ

TankoJer
JerSrednji***
Jat

÷

JatJot
JestSrednje***
JeSt ***
JuSt
Juk***
VelikoJus
JusSrednji***
VelikoJusJot
OmegaCir
MaloJus
MaloJusJot
JaSt ***
JestJot
KsiCir
PsiCir
TitaCir
Izhica
Ik
In ***
KopaCir

`a
b
õú
ö
c
¨d´£}~
@†Bùûü ô
f
ør
F2
g5
≤h
i°ù
¢
k
lm
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Старословенска надметнута
надметнута слова
слова за
за курентна
Старословенска
курентна слова
слова
у положају
између
слова(34),
бездолазе
титлеизмеђу
(65) идва
глифови
без титле
(65) идва
глифови
слова (34)
слово

€

глифови

◊

›
A
ŗ

‚

bukiNad

ƒ
C

„ Ÿ

dobroNad

D
E

jestNad

]

debeloJeriNad

Ì

tankoJeriNad

Ř

tankoJerNad

^
Ÿ
¤

jatVisokiNad

F

zhivjeteNad

G

¡

zjeloObrnutoNad

†
‡

g
i

maloJusJotNad

j

jaNad

ljudijeNad

Œ
ł

ksiCirNad

Ł
l

nasNad

L

jestJotNad

k

misljeteNad

psiCirNad

¤

onNad

K

m

titaCirNad

onShirokoNad

·

n

izhicaNad

L

onOkatoNad

ń

*

pokojNad

‘

M

rciNad

’

slovoNad

“

N

tverdoNad

„

O

tauCirNad

Q

onikNad

”

R

ukNad

•

M Â

ukDvaNad

—
˜

fertNad

T

hjerNad

S

otNad

™
X

U

ciNad
chervNad
dzervNad

ikNad

Ù

onDvookoNad

V W

h

maloJusNad

kakoNad

‹

d e

omegaCirNad

È

djervNad

Š

velikoJusJotNad

£

idiaNad

J

b

jusSrednjiNad

c

itackaNad

ˆ

f

velikoJusNad

Á

idesNad

ˆ

juNad

a

I ﬂ

izeNad

K

`

jeNad

— ›

zemljaNad

¢ _

jestSrednjeNad

H

zjeloNad

P Ô

jerSrednjiNad

epsilonCirNad

J

[ \

debeloJerNad

Z

glagoljNad

Y

shtaNad

B

vjediNad

глифови

shaNad

œ

alfaNad

ĩ

слово

Î

azNad

inNad
kopaCirNad

’
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Старословенска надметнута
надметнута слова
слова за
за курентна
Старословенска
курентна слова
слова
у положају
између
два
слова
са
титлом
(65)
глифови
са титлом (65) и глифови (34), долазе измеђуидва
слова (34)
слово

¥

глифови

ÿ

À
p
Â

§

bukiTNad

¨
r

© ⁄

s

dobroTNad
jestTNad

t

ç

debeloJeriTNad

Ó

tankoJeriTNad

Ã
é

tankoJerTNad

‹

jatVisokiTNad

u

zhivjeteTNad

v

Ä

«

zjeloObrnutTNad

ó
ô

maloJusJotTNad

ö

jaTNad

ljudijeTNad

±
³

ksiCirTNad

²
ú

nasTNad

r

jestJotTNad

õ

misljeteTNad

psiCirTNad

Ç

onTNad

z

ù

titaCirTNad

onShirokoTNad

‚

û

izhicaTNad

{

onOkatoTNad

µ

+

pokojTNad

¶

|

rciTNad

·

slovoTNad

¸

}

tverdoTNad

‰

~

tauCirTNad

Å

onikTNad

¹

Ç

ukTNad

º

s Ê

ukDvaTNad

¼
½

fertTNad

Ñ

hjerTNad

É

otTNad

¾

ciTNad

à

Ö

chervTNad
dzervTNad

ikTNad

ı

onDvookoTNad

Ü á

ò

maloJusTNad

kakoTNad

°

î ï

omegaCirTNad

Í

djervTNad

¯

velikoJusJotTNad

Æ

idiaTNad

y

í

jusSrednjiTNad

ì

itackaTNad

−

ñ

velikoJusTNad

Ë

idesTNad

˜

ë

juTNad

x ‡

izeTNad

q

ê

jeTNad

“ ﬁ

zemljaTNad

¬

Å è

jestSrednjeTNad

w

zjeloTNad

Ä 

jerSrednjiTNad

–

epsilonCirTNad

p

ã å

debeloJerTNad

ä

glagoljTNad

â

shtaTNad

q

vjediTNad

глифови

shaTNad

Á

alfaTNad

¦

слово

Ï

azTNad

inTNad
kopaCirTNad

÷
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Старословенска надметнута
надметнута слова
слова за
за верзална
верзална слова
Старословенска
слова
у положају
између
два
слова
без
титле
(65)
глифови
без титле (65) и глифови (34), долазе измеђуидва
слова (34)
слово

€

глифови

◊

›
A
ŗ

‚

BukiNad

ƒ
C

„ Ÿ

D

DobroNad
JestNad

E

]

DebeloJeriNad

Ì

TankoJeriNad

Ř
^

TankoJerNad

¤

JatVisokiNad

F

ZhivjeteNad

G

¡

†

ZjeloObrnutoNad

g
i

MaloJusJotNad

j

JaNad

LjudijeNad

Œ
ł

KsiCirNad

Ł
l

NasNad

L

JestJotNad

k

MisljeteNad

¤

PsiCirNad

OnNad

K

TitaCirNad

m

OnShirokoNad

·

n

IzhicaNad

L

OnOkatoNad

ń

*

PokojNad

‘

M

RciNad

’

SlovoNad

“

N

TverdoNad

„

O

TauCirNad

Q

OnikNad

”

R

UkNad

•

M Â

UkDvaNad

—
˜

FertNad

T

HjerNad

S

OtNad

™

CiNad

X

U

ChervNad
DzervNad

IkNad

Ù

OnDvookoNad

V W

h

MaloJusNad

KakoNad

‹

d e

OmegaCirNad

£

DjervNad

Š

VelikoJusJotNad

È

IdiaNad

J

b

JusSrednjiNad

c

ItackaNad

ˆ

VelikoJusNad

f

Á

IdesNad

ˆ

a

JuNad

I ﬂ

IzeNad

K

`

JeNad

— ›

ZemljaNad

‡

¢ _

JestSrednjeNad

H

ZjeloNad

P Ô

JerSrednjiNad

Ÿ

EpsilonCirNad

J

[ \

DebeloJerNad

Z

GlagoljNad

Y

ShtaNad

B

VjediNad

глифови

ShaNad

œ

AlfaNad

ĩ

слово

Î

AzNad

InNad
KopaCirNad

’
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Старословенсканадметнута
надметнутаслова
словаза
заверзална
верзална слова
слова
Старословенска
у положају
између
два
слова
са
титлом
(65)
и
глифови
са титлом (65) и глифови (34), долазе између два слова (34)
слово

¥

глифови

ÿ

À
p
Â

§

BukiTNad

¨
r

© ⁄

s

DobroTNad
JestTNad

t

ç

DebeloJeriTNad

Ó

TankoJeriTNad

Ã
é

TankoJerTNad

‹

JatVisokiTNad

u

ZhivjeteTNad

v

Ä

«

ZjeloObrnutTNad

ó
ô

MaloJusJotTNad

ö

JaTNad

LjudijeTNad

±
³

KsiCirTNad

²
ú

NasTNad

r

JestJotTNad

õ

MisljeteTNad

PsiCirTNad

Ç

OnTNad

z

ù

TitaCirTNad

OnShirokoTNad

‚

û

IzhicaTNad

{

OnOkatoTNad

µ

+

PokojTNad

¶

|

RciTNad

·

SlovoTNad

¸

}

TverdoTNad

‰

~

TauCirTNad

Å

OnikTNad

¹

Ç

UkTNad

º

s Ê

UkDvaTNad

¼
½

FertTNad

Ñ

HjerTNad

É

OtTNad

¾

CiTNad

à

Ö

ChervTNad
DzervTNad

IkTNad

ı

OnDvookoTNad

Ü á

ò

MaloJusTNad

KakoTNad

°

î ï

OmegaCirTNad

Í

DjervTNad

¯

VelikoJusJotTNad

Æ

IdiaTNad

y

í

JusSrednjiTNad

ì

ItackaTNad

−

VelikoJusTNad

ñ

Ë

IdesTNad

˜

ë

JuTNad

x ‡

IzeTNad

q

ê

JeTNad

“ ﬁ

ZemljaTNad

¬

Å è

JestSrednjeTNad

w

ZjeloTNad

Ä 

JerSrednjiTNad

–

EpsilonCirTNad

p

ã å

DebeloJerTNad

ä

GlagoljTNad

â

ShtaTNad

q

VjediTNad

глифови

ShaTNad

Á

AlfaTNad

¦

слово

Ï

AzTNad

InTNad
KopaCirTNad

÷
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Старословенска надметнута
надметнута слова
слова за
за курентна
курентна слова
слова
Старословенска
у положају
изнад
слова
(офсет
улево)
без
титле
(65)
и
глифови
без титле (65) и глифови (34), долазе изнад слова (офсет улево) (34)
слово

€

глифови

◊

›
A
ŗ

‚

bukiNad

ƒ
C

„ Ÿ

D

dobroNad
jestNad

E

]

debeloJeriNad

Ì

tankoJeriNad

Ř
^

tankoJerNad

¤

jatVisokiNad

F

zhivjeteNad

G

¡

†

zjeloObrnutoNad

g
i

maloJusJotNad

j

jaNad

ljudijeNad

Œ
ł

ksiCirNad

Ł
l

nasNad

L

jestJotNad

k

misljeteNad

¤

psiCirNad

onNad

K

titaCirNad

m

onShirokoNad

·

n

izhicaNad

L

onOkatoNad

ń

*

pokojNad

‘

M

rciNad

’

slovoNad

“

N

tverdoNad

„

O

tauCirNad

Q

onikNad

”

R

ukNad

•

M Â

ukDvaNad

—
˜

fertNad

T

hjerNad

S

otNad

™

ciNad

X

U

chervNad
dzervNad

ikNad

Ù

onDvookoNad

V W

h

maloJusNad

kakoNad

‹

d e

omegaCirNad

È

djervNad

Š

velikoJusJotNad

£

idiaNad

J

b

jusSrednjiNad

c

itackaNad

ˆ

velikoJusNad

f

Á

idesNad

ˆ

a

juNad

I ﬂ

izeNad

K

`

jeNad

— ›

zemljaNad

‡

¢ _

jestSrednjeNad

H

zjeloNad

P Ô

jerSrednjiNad

Ÿ

epsilonCirNad

J

[ \

debeloJerNad

Z

glagoljNad

Y

shtaNad

B

vjediNad

глифови

shaNad

œ

alfaNad

ĩ

слово

Î

azNad

inNad
kopaCirNad

’
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Старословенска надметнута
надметнута слова
слова за
за курентна
курентна слова
слова
Старословенска
у положају
изнад
слова
(офсет
улево)
са
титлом
(65)
и
глифови
са титлом (65) и глифови (34), долазе изнад слова (офсет улево) (34)
слово

¥

глифови

ÿ

À
p
Â

§

bukiTNad

¨
r

© ⁄

s

dobroTNad
jestTNad

t

ç

debeloJeriTNad

Ó

tankoJeriTNad

Ã
é

tankoJerTNad

‹

jatVisokiTNad

u

zhivjeteTNad

v

Ä

«

zjeloObrnutTNad

ó
ô

maloJusJotTNad

ö

jaTNad

ljudijeTNad

±
³

ksiCirTNad

²
ú

nasTNad

r

jestJotTNad

õ

misljeteTNad

Ç

psiCirTNad

onTNad

z

titaCirTNad

ù

onShirokoTNad

‚

û

izhicaTNad

{

onOkatoTNad

µ

+

pokojTNad

¶

|

rciTNad

·

slovoTNad

¸

}

tverdoTNad

‰

~

tauCirTNad

Å

onikTNad

¹

Ç

ukTNad

º

s Ê

ukDvaTNad

¼
½

fertTNad

Ñ

hjerTNad

É

otTNad

¾

ciTNad

à

Ö

chervTNad
dzervTNad

ikTNad

ı

onDvookoTNad

Ü á

ò

maloJusTNad

kakoTNad

°

î ï

omegaCirTNad

Í

djervTNad

¯

velikoJusJotTNad

Æ

idiaTNad

y

í

jusSrednjiTNad

ì

itackaTNad

−

velikoJusTNad

ñ

Ë

idesTNad

˜

ë

juTNad

x ‡

izeTNad

q

ê

jeTNad

“ ﬁ

zemljaTNad

¬

Å è

jestSrednjeTNad

w

zjeloTNad

Ä 

jerSrednjiTNad

–

epsilonCirTNad

p

ã å

debeloJerTNad

ä

glagoljTNad

â

shtaTNad

q

vjediTNad

глифови

shaTNad

Á

alfaTNad

¦

слово

Ï

azTNad

inTNad
kopaCirTNad

÷
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Старословенска надметнута
надметнута слова
слова за
за верзална
верзална слова
слова
Старословенска
у положају
изнад
слова
(офсет
улево)
без
титле
(65)
и
глифови
без титле (65) и глифови (34), долазе изнад слова (офсет улево) (34)
слово

€

глифови

◊

›
A
ŗ

‚

BukiNad

ƒ
C

„ Ÿ

D

DobroNad
JestNad

E

]

DebeloJeriNad

Ì

TankoJeriNad

Ř
^

TankoJerNad

¤

JatVisokiNad

F

ZhivjeteNad

G

¡

†

ZjeloObrnutoNad

g
i

MaloJusJotNad

j

JaNad

LjudijeNad

Œ
ł

KsiCirNad

Ł
l

NasNad

L

JestJotNad

k

MisljeteNad

¤

PsiCirNad

OnNad

K

TitaCirNad

m

OnShirokoNad

·

n

IzhicaNad

L

OnOkatoNad

ń

*

PokojNad

‘

M

RciNad

’

SlovoNad

“

N

TverdoNad

„

O

TauCirNad

Q

OnikNad

”

R

UkNad

•

M Â

UkDvaNad

—
˜

FertNad

T

HjerNad

S

OtNad

™

CiNad

X

U

ChervNad
DzervNad

IkNad

Ù

OnDvookoNad

V W

h

MaloJusNad

KakoNad

‹

d e

OmegaCirNad

È

DjervNad

Š

VelikoJusJotNad

£

IdiaNad

J

b

JusSrednjiNad

c

ItackaNad

ˆ

VelikoJusNad

f

Á

IdesNad

ˆ

a

JuNad

I ﬂ

IzeNad

K

`

JeNad

— ›

ZemljaNad

‡

¢ _

JestSrednjeNad

H

ZjeloNad

P Ô

JerSrednjiNad

Ÿ

EpsilonCirNad

J

[ \

DebeloJerNad

Z

GlagoljNad

Y

ShtaNad

B

VjediNad

глифови

ShaNad

œ

AlfaNad

ĩ

слово

Î

AzNad

InNad
KopaCirNad

’
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Старословенска надметнута
надметнута слова
слова за
за верзална
верзална слова
слова
Старословенска
у положају
изнад
слова
(офсет
улево)
са
титлом
(65)
и
са титлом (65) и глифови (34), долазе изнад слова (офсетглифови
улево) (34)
слово

¥

глифови

ÿ

À
p
Â

§

BukiTNad

¨
r

© ⁄

s

DobroTNad
JestTNad

t

ç

DebeloJeriTNad

Ó

TankoJeriTNad

Ã
é

TankoJerTNad

‹

JatVisokiTNad

u

ZhivjeteTNad

v

Ä

«

ZjeloObrnutTNad

ó
ô

MaloJusJotTNad

ö

JaTNad

LjudijeTNad

±
³

KsiCirTNad

²
ú

NasTNad

r

JestJotTNad

õ

MisljeteTNad

Ç

PsiCirTNad

OnTNad

z

TitaCirTNad

ù

OnShirokoTNad

‚

û

IzhicaTNad

{

OnOkatoTNad

µ

+

PokojTNad

¶

|

RciTNad

·

SlovoTNad

¸

}

TverdoTNad

‰

~

TauCirTNad

Å

OnikTNad

¹

Ç

UkTNad

º

s Ê

UkDvaTNad

¼
½

FertTNad

Ñ

HjerTNad

É

OtTNad

¾

CiTNad

à

Ö

ChervTNad
DzervTNad

IkTNad

ı

OnDvookoTNad

Ü á

ò

MaloJusTNad

KakoTNad

°

î ï

OmegaCirTNad

Í

DjervTNad

¯

VelikoJusJotTNad

Æ

IdiaTNad

y

í

JusSrednjiTNad

ì

ItackaTNad

−

VelikoJusTNad

ñ

Ë

IdesTNad

˜

ë

JuTNad

x ‡

IzeTNad

q

ê

JeTNad

“ ﬁ

ZemljaTNad

¬

Å è

JestSrednjeTNad

w

ZjeloTNad

Ä 

JerSrednjiTNad

–

EpsilonCirTNad

p

ã å

DebeloJerTNad

ä

GlagoljTNad

â

ShtaTNad

q

VjediTNad

глифови

ShaTNad

Á

AlfaTNad

¦

слово

Ï

AzTNad

InTNad
KopaCirTNad

÷
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Старословенски
дијакритички
знакови (39)
за курентна
слова
Старословенски
дијакритички
знакови
(39)
титле
офсет
улево
(13)
и
титле
између
слова
(13)
титле улево (13) и титле између слова (13) за курентна слова
слово

†

`
D

глифови

слово

apostrof

Титле

pajerak

(офсет улево)

palatalizacija

Í
!

pajerakOxiaL

"

#

pokritijeL

+

titloDugiL

!

titlo3L

ç

titlo5L

≠

titlo7L

≥

titlo9L

¥

titlo11L

# $ ° ¢ %

pajerakNadL

titloProstiL

å

titlo2L

È

æ

titlo4L

¨

titlo6L

Æ

titlo8L

µ

titlo10L

pajerakVariaL

=

É

tackaNadL
dialytikaL

∑
∂

trotackaNadL

£

trotacka2NadL

˙

tackaOxiaL

P

tackaVariaL
diaOxiaL

Q
Î

diaVariaL

Ï

oxiaL

Ò

Ñ

Ð

oxiaDuplaL
variaL

Титле

variaDuplaL

(између слова)

Ó

∏ π ß Ø ®
T

pokritijeSr

Ö
R

titloDugiSr

S

titlo3Sr

W

titlo5Sr

±

titlo7Sr

≥

titlo9Sr

¥

titlo11Sr

psiliL

Ô

psiliDupliL

Õ

psiliOxiaL
psiliVariaL

N
©

psiliPerispL

titloProstiSr

U

titlo2Sr

V

titlo4Sr

∞

titlo6Sr

≤

titlo8Sr

µ

titlo10Sr

Ø

=

™

psiliDasija

Ù

psiliKamora

Ú

dasiaL
dasiaDuplaL

Û

ª º ¶ Þ

Ü

dasiaOxiaL

O

dasiaVariaL

E

dasiaPerispL

G

vrahijaL
kremastiL

§

kremastiRL

•
á

kremastiFL

´

cflexL

F

perispomenaL
kamoraL

I

H

longaL
longaDuplaL

глифови
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Старословенски
дијакритички
знакови (39)
за верзална
слова
Старословенски
дијакритички
знакови
(39)
титле
офсет
улево
(13)
и
титле
између
слова
(13)
титле улево (13) и титле између слова (13) за верзална слова
слово

†

`
D

глифови

слово

Apostrof

Титле

Pajerak

(офсет улево)

Palatalizacija

Í
!

PajerakOxiaL

"

#

PokritijeL

+

TitloDugiL

!

Titlo3L

ç

Titlo5L

≠

Titlo7L

≥

Titlo9L

¥

Titlo11L

# $ ° ¢ %

PajerakNadL

TitloProstiL

å

Titlo2L

È

æ

Titlo4L

¨

Titlo6L

Æ

Titlo8L

µ

Titlo10L

PajerakVariaL

=

É

TackaNadL
DialytikaL

∑
∂

TrotackaNadL

£

Trotacka2NadL

˙

TackaOxiaL

P

TackaVariaL
DiaOxiaL

Q
Î

DiaVariaL

Ï

OxiaL

Ò

Ñ

Ð

OxiaDuplaL
VariaL

Титле

VariaDuplaL

(између слова)

Ó

∏ π ß Ø ®
T

PokritijeSr

Ö
R

TitloDugiSr

S

Titlo3Sr

W

Titlo5Sr

±

Titlo7Sr

≥

Titlo9Sr

¥

Titlo11Sr

PsiliL

Ô

PsiliDupliL

Õ

PsiliOxiaL
PsiliVariaL

N
©

PsiliPerispL

TitloProstiSr

U

Titlo2Sr

V

Titlo4Sr

∞

Titlo6Sr

≤

Titlo8Sr

µ

Titlo10Sr

Ø

=

™

PsiliDasija

Ù

PsiliKamora

Ú

DasiaL
DasiaDuplaL

Û

ª º ¶ Þ

Ü

DasiaOxiaL

O

DasiaVariaL

E

DasiaPerispL

G

VrahijaL
KremastiL

§

KremastiRL

•
á

KremastiFL

´

CflexL

F

PerispomenaL
KamoraL

I

H

LongaL
LongaDuplaL

глифови
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Старословенске курентне
курентне лигатуре
лигатуре (85)
и глифови
глифови (7)
(7)
Старословенске
(85) и
лигатура

добија сe од глифови

∞
ÿ
˚
Ÿ
‚
’
⁄
¤
±
G
≤
≥
H
¥
‹
›
ﬁ
ﬂ
‡
÷
µ
„
∑
∏
π
P
∫
‰
ª
º
Ω
æ
Â
Ê
Á
Ë
ø
È
Q

aL
av
ag
ai
amin
an
ap
ar
au
ve
vx
vx
vq
dg
eu
ig
id
ik
im
ku
lg
lk
lU
lM
lq
lE
lu
mi
mr
mq
mu
ng
ni
nk
nn
nr
nq
nu
ob

azt
av
ag
ai
amin
an
ap
ar
au
ve
vjd
vjd2
vjt
dg
eu
ig
id
ik
im
ku
lg
lk
luk
luk2
ljt
lje
lu
mi
mr
mjt
mik
ng
ni
nk
nn
nr
njt
nu
ob

·

лигатура

R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
¿
Í
¡
Î
¬
√
ƒ
_
Ó
Ô
≈
∆
«
Ò
…
À
Ã
Õ
Û
¸
Œ
œ
˝
–
—
ˆ
˛

добија сe од глифови
ov
og
od
ojest
ozh
ok
ol
om
onash
op
os
otverdo
ou
pr
pjt
pu
re
rech
ri
ridia
rk
rjd
rjat
se
tv
te
ti
tidia
tn
tr
tra
tri
tridia
tro
tjt
to
fr
cr
chc

ov
og
od
oe
o/
ok
ol
om
on
op
os
ot
ou
pr
pq
pu
re
re;
ri
rJ
rk
rx
ry
se
Lv
te
Li
LJ
Ln
Lr
Lra
Lri
LrJ
Lrw
Lq
Lw
fr
cr
;c

^

ÌÏ

» 

Ú
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Старословенскекурентне
курентнелигатуре
лигатуре (85)
(85)ииглифови
глифови(7)
(7)
Старословенске
лигатура

добија сe од глифови

ˇ
“
Ù
”
ı
◊
‘

[i
[t
[C
[q
ön
wr
wL

shi
sht
shch
shjt
jerin
omr
omt

лигатура

добија сe од глифови

34

Старословенске
Старословенске верзалне
верзалне лигатуре
лигатуре (111)
(111) ии глифови
глифови (26)
(26)
лигатура

добија сe од глифови

0
2
4
5
7
8
9
:
<
=
>
A
B
D
F
I
J
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a

ab
av
ag
ai
aiI
ak
am
ami
aminq
amq
an
anq
ap
apr
ar
at
au
a[
aF
a]
bi
vi
gn
gnq
gmq
gr
dg
di
dn
dði
/i
ib
iv
ig
ik
ilq
im
in
inq

Ab
Av
Ag
Ai
Aieps
Ak
Am
Ami
Amin
Amjt
An
Anjt
Ap
Apr
Ar
At
Aik
Asha
Aje
Aja
Bi
Vi
Gn
Gnjt
Gmjt
Gr
Dg
Di
Dn
Dni
Zhi
Ib
Iv
Ig
Ikako
Iljt
Im
In
Injt

1
3
6

;
?@
C
E
G
H
L

≠
Æ

лигатура

b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
z
{
|
}
~
Å
Ç
É
Ñ
Ö
á
Ø
A
à
â
ä
ã

добија сe од глифови
Ink
Ip
Ir
Ijat
Iju
Ije
Ija
Lg
Li
Lik
Lu
Ljt
Lju
Lje
Mv
Meps
Mi
Mnic
Mr
Mri
Mt
Mc
Mcjt
Mjt
Nv
Ng
Ni
Nije
Nik
Nk
Nc
Nje
Njt
Njat
OnIk
Pize
Pk
Pm
Pmr

ink
ip
ir
iy
i}
iF
i]
lg
li
lik
ïu
lq
l}
lF
mv
mI
mi
mnic
mr
mri
mt
mc
mcq
mq
nv
ng
ni
niF
nik
nk
nc
nF
nq
ny
Ou
pi
pk
pm
pmr

j

yF

Ä

Ü
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Старословенскеверзалне
верзалнелигатуре
лигатуре (111)
(111)ииглифови
глифови(26)
(26)
Старословенске
лигатура

добија сe од глифови

å
ç
é
B
è
ê
ë
í
D
ì
ï
ó
ò
ô
˜
˘
ö
¯
õ
ù
û
ü
†
°
¢
§
•
¶
ß
®
˙
¨
©

pmti
pr
pri
pry
pq
ri
rm
rn
stefnq
tv
ti
tn
tr
tf
tx
tQ
t}
tE
tf n q
tq
Ur
òrq
òI
òi
cr
Cin
Cn
[I
[i
[q
{e
{i
Qiq

Pmti
Pr
Pri
Prjat
Pjt
Ri
Rm
Rn
Stefan
Tv
Ti
Tn
Tr
Tf
Tjd
Tjeri
Tju
Tje
Tfnjt
Tjt
Uro
Crjt
Ceps
Cize
Cr
Chin
Chi
Sheps
Shi
Shjt
She
Shchai
Jijt

E
î
ñ

ú

™
£C
´

лигатура

добија сe од глифови
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Старословенске
(63) ии глифови
глифови (30)
(30)
Старословенске цифре
цифре (63)
цифра

1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
@
#
$
%
^
&
*
(
r
s
t
u
f
h
y
w
c
a
b
g
d
e
q
z
i
o
A
B
G

глифови
1 Jedan
2 Dva
3 Tri
4 Cetiri
5 Pet
6 Sest

006

7 Sedam
8 Osam
9 Devet
10 Deset
20 Dvadeset
30 Trideset
40 Cetrdeset
50 Pedeset
60 Sezdeset
70 Sedamdeset
80 Osamdeset
90 Devedeset

)()

100 Sto
200 Dvesta
300 Trista
400 Cetiristo
500 Petsto
600 Seststo
700 Sedamsto
800 Osamsto
900 Devetsto
1.000 Hiljadu
2.000 Dvehiljade
3.000 Trihiljade
4.000 Cetirihiljade
5.000 Pethiljada
6.000 Sesthiljada

ppq

7.000 Sedamhiljada
8.000 Osamhiljada
9.000 Devethiljada
10.000 Desethiljada
20.000 Dvadesethiljada
30.000 Tridesethiljada

A
B
G

цифра

D
E
Q
Z
I
O
j
k
l
m
n
x
[
]
\
J
K
L
M
N
X
{
}
|

глифови
40.000 Cetrdesethiljada
50.000 Pedesethiljada
60.000 Sezdesethiljada
70.000 Sedamdesethiljada
80.000 Osamdesethiljada
90.000 Devedesethiljada
100.000 Stohiljada
200.000 Dvestahiljada
300.000 Tristahiljada
400.000 Cetiristohiljada
500.000 Petstohiljada
600.000 Seststohiljada
700.000 Sedamstohiljada
800.000 Osamstohiljada
900.000 Devetstohiljada

D
E
P Q
Z
I
O
j
k
l
m
n
v X
[
]
\

1.000.000 Milion
2.000.000 Dvamiliona
3.000.000 Trimiliona
4.000.000 Cetirimiliona
5.000.000 Petmiliona
6.000.000 Sestmiliona
7.000.000 Sedammiliona
8.000.000 Osammiliona
9.000.000 Devetmiliona

V
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Старословенскисимболи
симболи(64)
(64)зазакурентна
курентнаслова
слова
Старословенски
симбол

0
*
1
?
Å
Ç
A
2
B
"
C
z
{
É
Ñ
|
}
~
D
3
Ä
4
5
r
6
7
p
8
s
t
u
v
x
y
E
G
9
q
F

симбол
petotackaPuta2

telija

w
R
S
À
Ã

telija2

I

anotacijaGore

talas

H

anotacijaDole

crta

K

anotacijaGore2

crtaD

J

anotacijaDole2

crtaDuga

M

anotacijaGore3

crtaTacka

L
Ö
Ü
á
à
â
ä
m
n
a
b
/
+
'
"

anotacijaDole3

tackaSr
zapetaSr
dvotacka
tackaZapeta

talasTacka
talasTacka2
talasTacka3
talasTacka4
talasTacka5
talasTacka6
separator
otkaceno
podeljeno
podeljeno2
trotackaL
trotackaD
trotacka
trotackaCrta
cetvorotacka
cetiriKrsta
cetvorotackaPuta
cetvorotackaPuta2
cetvorotackaPuta3
cetvorotackaPuta4
cetvorotackaPuta5
cetvorotackaPuta6
cetvorotackaPuta7
cetvorotackaKrst
putaca
petotacka
petotacka2
petotackaPuta

jotacijaL
jotacijaD
jotacijaDiaL
jotacijaDiaD

marginaL
marginaD
marginaL2
marginaD2
marginaL3
marginaD3
marginaL4
marginaD4
krstMali
krstGolgota3
hiljada
desetHiljada
stoHiljada
milion
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Старословенски симболи
симболи (79)
(79) за
за верзална
верзална слова
слова
Старословенски
симбол

÷
◊
“
”
ê
2
ë
æ
í
ì
ª
º
¿
¡
ù
Ω
∫
õ
ø
û
ü
°
†
£
î
ñ
ú
ï
§
¢
•
ó
ò
Õ
Œ
¶
ß
™
´

симбол
TackaSr
ZapetaSr
Dvotacka
TackaZapeta
Talas
Crta
CrtaD
CrtaDuga
CrtaTacka
Otkaceno
Podeljeno
Podeljeno2
TrotackaL
TrotackaD
Trotacka
TrotackaCrta
Cetvorotacka
CetiriKrsta
CetvorotackaPuta
CetvorotackaPuta2
CetvorotackaPuta3
CetvorotackaPuta4
CetvorotackaPuta5
CetvorotackaPuta6
CetvorotackaKrst
Putaca
Petotacka
PetotackaPuta
PetotackaPuta2
PetotackaPuta3
PetotackaDupla
JotacijaL
JotacijaD
JotacijaDiaL
JotacijaDiaD
MarginaL
MarginaD
MarginaL2
MarginaD2

®
©
¨
≠
Æ
Ø
–
—
f
g
O
N
P
Q
d
e
¥
µ
∞
±
≤
≥
h
i
j
k
l
€
ô
ĩ
‚
ê
ï
∏
π
¬
ƒ
„
…
ö

MarginaL3
MarginaD3
MarginaL4
MarginaD4
MarginaL5
MarginaD5
MarginaL6
MarginaD6
MarginaL7
MarginaD7
MarginaL8
MarginaD8
MarginaL9
MarginaD9
MarginaL10
MarginaD10
MarginaL11
MarginaD11
MarginaL12
MarginaD12
MarginaL13
MarginaD13
MarginaL14
MarginaD14
MarginaL15
MarginaD15
Margina16
Krst
KrstMali
KrstRuski
KrstStefan
KrstStefan2
KrstStefan3
KrstStefan4
KrstStefan5
KrstSablja
KrstHristos
KrstGolgota
KrstGolgota2
KrstGolgota3
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УДК 091=161.1:003.349.2]:004.223.057.2 Agio

Елена Л. Алексеева
Санкт-Петербург

СОСТАВ ГРАФЕМ ДРЕВНЕРУССКИХ
АГИОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Корпус церковнославянских агиографических текстов начал создаваться на
кафедре математической лингвистики Санкт-Петербургского государственного
университета в 1970-е годы и в настоящее время включает 52 жития общим
объемом примерно 500 000 словоупотреблений, которые представлены в форматах XML и PDF (http://www.project.phil.pu.ru/scat). В 13 опубликованных текстах
житий использован созданный на кафедре шрифт AGIO. Мы поддерживаем
регистрацию отдельного старо- и церковнославянского стандарта, поскольку
буквенные и прочие символы этого языка неадекватно представлены в стандарте
Юникод. Мы предлагаем следующее: a) представить все буквы в трех вариантах:
строчные, заглавные и выносные; b) дополнить основной старославянский алфавит буквами “е широкое”, “3-образное з” и “о широкое”; c) что касается чисел,
следует предусмотреть особые знаки для обозначения тысяч и т. д.; d) включить
лигатуры, последовательно используемые в большом числе рукописей; в нашем
материале это выносные лигатуры до и дi; e) включить все регулярно используемые знаки придыхания и ударения; f) включить особые пунктуационные
знаки для обозначения концов предложений и глав; g) включить знак вставки.
Ключевые слова: корпус текстов, древнерусская агиография, шрифт.

История создания корпуса
Корпус агиографических церковнославянских текстов XVI–XVII
вв. на кафедре математической лингвистики Санкт-Петербургского
государственного университета начал создаваться в конце 70-х годов.
Работа началась с создания картотеки житий святых русской церкви,
похвальных слов, сказаний, в которой учитывались исследования
и издания этих текстов; были изысканы средства для образования
фонда фото- и ксерокопий рукописей житий, находящихся в разных
рукописных хранилищах Петербурга, который постоянно пополняется. Тогда же, в конце 70-х, началась работа по вводу текстов житий
в компьютер. К настоящему времени корпус охватывает 52 жития,
их общий объем – более 500 тыс. словоупотреблений.
Параллельно формированию базы данных было начато изучение
грамматики, словообразования конкретных текстов. В результате к
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концу 1996 г. вышло в свет три обобщающих книги, которые содержат
систематическое описание именного склонения, глагольного спряжения и именного словообразования памятников русской агиографической литературы XVI вв. (1–3).
В 1980–90-х гг. мы опубликовали восемь словоуказателей к введенным текстам, полученных на ЭВМ, хотя, к сожалению, тогда еще не
было возможности издавать сами тексты. Но и указатели представляли
определенный интерес: ими, в частности, пользовались сотрудники
Института русского языка АН СССР при работе над Словарем русского языка XI–XVII вв.
Наконец, с конца 90-х годов XX в. на кафедре математической
лингвистики СПбГУ реализуется широкомасштабный проект по
изданию серии текстов «Памятники русской агиографической литературы». В каждой книге серии текст одного или нескольких связанных между собой житий сопровождается указателем словоформ,
текстологическим очерком, историческими сведениями о святых и
основанных ими обителях. Текст жития воспроизводится по одному
списку, но этот список выбирается не случайно. При издании текстов мы тесно сотрудничаем с литературоведами, которые исследуют
всю рукописную традицию издаваемых житий, выделяют различные
редакции текста, определяют лучшие списки. Их рекомендациями
мы и руководствуемся, останавливая свой выбор на той или иной
рукописи. Для всех неясных мест, неизбежно встречающихся в любой
рукописи, мы обязательно приводим в аппарате чтения еще двух
‑трех списков, что позволяет представить текст жития практически
в идеальном виде. В издании воспроизводится графика оригинала:
полностью сохраняется используемый писцом набор букв и надстрочных знаков, не раскрываются сокращенные написания под титлом
или с выносными буквами, ошибочные написания комментируются,
но не исправляются. Важное отличие издания от оригинала – введение деления текста на слова. Словоуказатель к текстам формируется
автоматически, и в нем словоформы представлены в упрощенной
графической форме, что позволяет добиться уменьшения числа графических вариантов одной и той же словоформы.
На данный момент вышло в свет уже 8 выпусков серии, содержащих 13 житий вологодских святых, идет работа над девятым выпуском (4–11).
Опубликованные тексты житий размещены на сайте Факультета
филологии и искусств СПбГУ (http://www.project.phil.pu.ru/scat). На
сайте помимо собственно текстов житий можно найти разнообразную
информацию о нашем проекте: историю его создания, имена участ-
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ников, принципы представления рукописного текста, особенности
представления словоформ в словоуказателе.
Тексты житий на сайте представлены в форматах PDF и XML.
При создании XML-формата мы ориентировались на международные
нормы оформления электронных изданий текста, в частности Text
Encoding Initiative (TEI).
Сводный указатель словоформ к житиям обеспечивает поиск слов
по всем текстам, причем поиск возможен как на основе строгого, так
и нестрогого соответствия, можно искать как словоформу целиком,
так и ее фрагмент. На запрос пользователя выдается список всех словоформ, удовлетворяющих условиям поиска, и по указанным адресам
можно автоматически перейти к соответствующим фрагментам текста.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы автоматически свести к минимуму графический разнобой в передаче одних и тех же словоформ.
В библиографическом разделе сайта приводятся сведения о публикациях, так или иначе связанных с нашим корпусом. Посетители
сайта имеют возможность скопировать заинтересовавшие их файлы.

Принципы представления рукописного текста в корпусе
С самого начала работы с рукописями мы ставили перед собой задачу как можно более точного воспроизведения рукописного
текста. Даже в 1970-х гг., когда о программах-редакторах текста не
приходилось мечтать и в распоряжении исследователя были только прописные буквы латинского и русского алфавитов (при этом
без твердого знака), мы разработали кодировку, которая позволяла передать все буквы кириллического алфавита, включая дублеты
(например ук в виде диграфа или лигатуры), воспроизвести такие
характеристики текста, как деление на строки, столбцы и листы,
особым образом отразить выносные буквы, маргиналии, заголовки, ошибочные написания, зачеркнутый текст, имена собственные,
числа. Вместе с тем мы никогда не ставили перед собой задачи воспроизвести текст с факсимильной точностью, но стремились к сохранения целостности текста, который в рукописи не всегда представлен в линейной последовательности.

Шрифт AGIO
В 90-е годы появилась возможность отображать древнерусскую
графику с высокой степенью приближения к оригиналу, и сотрудником кафедры Ириной Азаровой был разработан шрифт AGIO,
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содержащий буквы кириллицы (строчные, заглавные и выносные),
надстрочные и пунктуационные знаки (мы не могли воспользоваться
существующим славянским стандартом Юникод, поскольку в нем
отсутствует ряд графем, и почти все надстрочные и пунктуационные
знаки). Созданию шрифта предшествовала исследовательская работа:
как известно, написание букв и диакритических и пунктуационных
знаков в рукописях варьируется, и предстояло выяснить, какие начертания следует считать вариантами одной буквы, а каким нужно
приписать самостоятельное значение и включить в шрифт.
О том, насколько может варьироваться написание одной и той
же буквы, особенно хорошо свидетельствует рукопись �����������
XVI��������
в., содержащая Житие Михаила Клопского (РНБ, Пог. № 851). Например,
на Рис. 1 в трех нижних строках встречается 5 различных вариантов
передачи фонемы [u], причем нельзя приписать этим графемам ни
какого-либо особого фонетического, ни позиционного значения:
каждая из них встречается в тексте в разных позициях как в слове,
так и в строке. Также писец использует несколько вариантов написания и для целого ряда других букв.

Рис. 1. Житие Михаила Клопского, РНБ, Пог. № 851, л. 392 об.

Мы считаем, что критерием при определении статуса графемы
должно быть наличие у нее какой-либо различительной функции.
Шрифт AGIO содержит следующий набор букв: À Á Â Ã Ä Å C Æ

S Ç H È É I ± Ê Ë Ì Í Î B Ï Ð Ñ Ò T Ó U D Ô Õ W = Ö × Ø Ù Ú Û X

Ý Þ ß E P R Y G J L Q F V. В этом перечне подчеркнуты дублеты,

которые мы рассмотрим подробно.
1. Рассмотрим графемы для обозначения [e]: Å, C, P и E.
P «широкое» передает йотованное «е» и фонетически является
эквивалентом E. В рукописях же XVI века, с которыми мы работаем,
E встречается в единичных случаях (как правило в результате какой
‑нибудь правки, например È > E), и йотация «е» или не показывается
вовсе или отображается широким P, поэтому можно считать, что у P
есть датирующее значение и, следовательно, оно должно включаться
в шрифт как самостоятельная буква.
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Напротив, C «греческое» является в шрифте избыточным дублетом. Первоначально была высказана гипотеза, что C, в отличие от P,
всегда обозначает нейотованное «е» и пишется только после согласной.
Более тщательная проверка показала, что это не так. Например, в
Житии Григория Пельшемского (РНБ, Пог. № 853, XVI в.) и в Житии
Никона Радонежского (РНБ, Соф. № 1384, XV в.), примерно в 75%
случаев C стоит после согласной, но такое распределение в принципе
характерно для фонемы [е] в текстах: она в три раза чаще встречается после согласной, чем в начале слова или перед гласной. В Житии
Акакия Тверского (РНБ, Пог. № 1564, XVI в.) Å не употребляется, а
используются только C и P. Соответственно, C «греческое» является
лишь вариантом буквы Å.
2. Мы ввели два знака для буквы «земля» по предложению В. М.
Загребина, потому что использование Ç вместо H свидетельствует о
наличии югославянского влияния.
3. Имеется два знака для «и десятеричного» É и I по орфографической причине: I без точек используется в тех случаях, когда над ним
есть надстрочные знаки.
Возможно, следует включить в шрифт еще один вариант «и десятеричного»: j. В рукописи РНБ Соф. № 451/1, XVI в., содержащей
Житие Иосифа Волоцкого, j последовательно используется в начале
слова, в то время как É – только в середине слова («и восьмеричное»
встречается в любой позиции). Соответственно, в тексте, в котором
отсутствует деление на слова, j имеет важное позиционное значение.
Но этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании.
4. Буквы Î и B «широкое».
Правомерность включения B в состав шрифта тоже не является
вполне бесспорной.
Мною были рассмотрены 10 рукописей: 1 – XV в., 6 – XVI в. и 3
– XVII в. В двух рукописях XVI в. B не встретилось ни разу. В остальных восьми рукописях картина оказалась неоднородная. Только в
одной рукописи конца XVI в. B явно имеет позиционное значение:
оно встречается исключительно в начале слова, и в 90% случаев начальное [о] обозначается этой буквой (в 9% случаев используется W,
и в 1% – обычное Î). Еще в 6 рукописях от 85 до 99% употреблений
B приходится на начальную позицию, но доля B в обозначении начального [о] не такая большая – в одной рукописи всего 11% (в ней в
начальной позиции преобладает W), а в остальных – в среднем 55%.
В десятой же рукописи (XVI в.) B в 75% случаев обозначает ударное
[о] в середине слова.
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5. Буквы Ò и T.
Как известно, в полууставе преобладает T, но когда мы издали
одно из житий с таким вариантом начертания, оказалось, что при
скоплении T в строке текст становится «слепым», и в дальнейшем
мы от этого отказались.

Лигатуры
В наш шрифт включены только 3 стандартные лигатуры: D, = и
другие лигатурные написания мы никак не отражаем.
Лигатуры представляют собой определенную проблему. В предварительном списке, составленном организаторами конференции,
фигурирует 85 лигатур. Просмотр всего 8 рукописей житий XVI века
выявил 21 лигатуру, но из них десяти нет в предложенном перечне:
ÃW, ÄÎ, ÄÉ, ÌÚ, UÌ, ÌD, ÖÀ, ÙÀ, ÃÐÝ и ÄÂ (Рис. 2–6).
Ù,

Рис. 2. Лигатура ÃW строчная и выносная в трех рукописях XVI–XVII вв.

Рис. 3. Выносные лигатуры ÄÎ и ÄÉ регулярно
встречаются в рукописях.

Рис. 4. Лигатуры ÌÚ, UÌ и выносная лигатура ÌD.

Рис. 5. Лигатуры ÖÀ и ÙÀ используются
в рукописи РНБ, Пог. № 755, XVI в.

Рис. 6. По одному разу встретились лигатуры ÃÐÝ и ÄÂ.

Нам кажется нереальным предусмотреть все возможные лигатуры, и нужно либо совсем отказаться от включения их в стандарт
Юникод, либо включить только те лигатуры, которые встречаются
действительно регулярно и свойственны большому числу рукописей.
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В нашем материале этим требованиям отвечают 2 выносные лигатуры:
ÄÎ (например, в слове ÏÐÅÏäÎîÁÍÛÈ, которое очень часто встречается в
житиях) и ÄÉ (Ð äÀ,è ËäÞ)è .

Надстрочные знаки
В шрифте ���������������������������������������������
AGIO�����������������������������������������
предусмотрены символы для следующих надстрочных знаков: оксия (À/), знак придыхания или звательцо (À&), иссо
(ÀN), оковавы ( À"), вариа (À}), камора (Ñ%È), апостроф (ÀO), краткая (À˘), паерок
(Â;), точка (À<), две точки ( I$ ), титло (ÁÃ{À), покрытие (W÷# ). Все эти знаки
входят в предварительный список.

Знаки препинания
Шрифт AGIO содержит следующие знаки препинания: точку (.),
запятую (,), двоеточие (o), подстолию (b) – эти знаки есть в предварительном списке, а также стишицу (~), вариант стишицы ('),
положительную (¸), кендему (:), которых в списке нет, но которые
регулярно используются в русских агиографических памятниках
XVI–XVII������������������������������������������������������
вв.: стишицей обозначается конец главы, а положительная и кендема ставятся в конце предложения, в то время как точка
и запятая обозначают конец синтагмы.
В наших изданиях мы стремимся к сохранению целостности
текста, поэтому все вставки с полей мы помещаем в текст в соответствии с указаниями писца или редактора, а также исправляем
ошибки, замеченные писцом или редактором, отмечая при этом факт
вставки или исправления ошибки. Если же этого не делать, следует
предусмотреть особые знаки, которые используют писцы для обозначения вставок и исправлений. См. Рис. 7–11.

Рис. 7. Вставка с полей в рукописи РНБ, Пог. № 851, л. 410 об.

Рис. 8. Вставка с полей в рукописи РНБ, Пог. № 851, л. 408.
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Рис. 9. Вставка с полей в рукописи РНБ, Кир.-Бел. № 35/1274, л. 90.

Рис. 10. Исправление в рукописи РНБ, Кир.-Бел. № 35/1274, л. 53 об.

Рис. 11. Исправление части слова в рукописи РНБ, Пог. № 787, л. 76.

Все три варианта вставки постоянно встречаются в рукописях XVI–
XVII вв., с которыми мы работаем. Может быть, будет достаточно в
качестве основного выбрать один из этих вариантов. Исправление, как
мы видим, отмечается знаком придыхания и проблемы не представляет.

Обозначение чисел
Для обозначения чисел мы используем стандартные символы:
буквы и титла, у нас предусмотрен только один особый подстрочный
знак для обозначения тысяч: @À.

Выводы
1. Существующий славянский стандарт Юникод не обеспечивает потребностей издания церковнославянских памятников.
2. Все буквы должны быть представлены в трех вариантах: строчные, заглавные и выносные.
3. По материалам русских агиографических памятников к
основному кириллическому алфавиту в качестве функциональных символов должны быть добавлены буквы P «широкое», Ç и B «широкое».
4. Не следует включать цифирь как особый набор символов, достаточно включить дополнительные знаки для обозначения
тысяч, десятков тысяч и т. д.
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5. Если включать в стандарт лигатуры, то только те, которые
последовательно используются в большом количестве памятников. Для русских агиографических рукописей XVI–XVII
вв. общепринятыми являются две надстрочные лигатуры:
ДО и ДЙ.
6. В списке знаков препинания нет знаков, широко употребляющихся в русских памятниках XVI–XVII вв.: стишицы (~),
обозначающей конец главы, и положительной (¸) и/или кендемы (:), обозначающих конец предложения.
7. Следует включить знак для обозначения вставки с полей.
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THE GRAPHEMIC REPERTOIRE OF OLD
RUSSIAN HAGIOGRAPHY
Summary
The Corpus of Church Slavonic hagiographic texts of the 16-17th centuries
(SCAT), initiated by the Department of Mathematical Linguistics of St Petersburg
State University in the 1970s, currently comprises 52 texts or 500,000 word-tokens,
represented in XML and PDF formats (http://www.project.phil.pu.ru/scat). 13
texts have been published, using the custom-designed font AGIO.
Given the inadequacy of the current Unicode representation of Old and
Church Slavonic symbols, we support registration of a separate Old and Church
Slavonic Cyrillic standard.
Our suggestions are as follows:
a) to provide lower case, upper case and superscript variants for all letters;
b) to complement the basic Old Slavonic alphabet with letters “wide jest’ ”,
“3-shaped zemlja” and “wide on”;
c) as far as numbers are concerned to introduce special symbols for thousands etc.;
d) to include ligatures, consistently used in a great number of manuscripts,
in our case these being superscript ligatures do and di;
e) to include all regular superscript stress and aspiration marks;
f) to include punctuation marks signalling chapter and sentence ends;
g) to include an insertion mark.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, СОЗДАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО
АЛФАВИТА ДЛЯ ПОЛНОТЕКСТОВЫХ
БАЗ ДАННЫХ И ИНТЕРНЕТ‑ИЗДАНИЙ
ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСЕЙ
XI–XIV ВЕКОВ
В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с точной пе
редачeй текста в электронных изданиях, так как в ближайшее время вряд ли
будет возможно достичь полной идентичности наборной копии оригиналу. Этому
препятствует, если речь идет об электронных изданиях, отсутствие в настоящее
время в стандартных компьютерных шрифтах полного набора символов, необходимых для подготовки адекватных рукописным оригиналам транскрипций,
как основных, так и дополнительных.
Ключевые слова: кодировка, перечень знаков, набор символов, значимость,
интернет-коллекции, транскрипция.

1. Анализ проблемы
В настоящее время активно развиваются несколько информационных направлений, связанных с созданием электронных коллекций
и библиотек древнейших и средневековых письменных памятников.
Наиболее перспективными являются технологии, основанные на
подготовке транскрипций документов, так как только наборные
копии позволяют организовать поиск данных, их обработку, а соответственно, получение значимых для гуманитарной исторической
науки сведений о содержании дошедших до нас текстов. В этой связи
подготовка близких к оригиналам транскрипций становится одной
из важнейших задач при создании лингвистических информационных ресурсов.
Следует сразу сказать, что вряд ли в ближайшее время удастся
достичь полной идентичности наборной копии оригиналу: палеографические тонкости почерка писца с помощью стандартных средств
кодирования текстов воспроизвести невозможно. В то же время
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графические и орфографические особенности древних славянских
рукописей, их значимые структурно-оформительские особенности,
конечно, не могут быть нивелированы в транскрипциях и – как нежелательный результат – потеряны для пользователя. Препятствием
для точной передачи текста в электронных изданиях является отсутствие в настоящее время в стандартных компьютерных шрифтах
полного набора символов, необходимых для подготовки адекватных
рукописным оригиналам транскрипций, как основных, так и дополнительных – диакритики, знаков пунктуации и оформления текста
и некоторых других.
Необходимо отметить, что актуальность данной проблемы связана не столько с отсутствием необходимых символов или с отсутствием глифов нужного вида в том или ином фонте, используемом для
подготовки конкретной рукописи к изданию (всегда можно создать
новый шрифт с недостающими символами необходимого начертания),
сколько в отсутствии, конечно же, единой кодировки, что существенно
затрудняет пользование электронными лингвистическими ресурсами
и делает чрезвычайно сложной их миграцию, в отсутствии полного, согласованного со специалистами перечня знаков, обладающих
значимостью для палеографа, историка языка, текстолога. Именно
последнее – согласование такого перечня – и представляет собой
наибольшую сложность в настоящее время.
Стремление отобразить в наборе все варианты начертания
символов неизбежно влечет за собой новую проблему – сложность
организации поиска, обработки, упорядочивания и визуализации
данных в том случае, если для конкретной задачи нет необходимости
учитывать вариативность графем – достаточна лишь стандартная
или даже упрощенная графическая (а иногда и орфографическая)
форма компонентов текста.
Наиболее часто встречающимся решением указанных проблем
является разработка и создание систем кодирования символов и
шрифтовых гарнитур для относительно небольшого количества текстов, что, конечно, покрывает требования конкретного коллектива,
но существенно ограничивает использование таких средств для работы с другими текстами. Подобные решения, помимо всего прочего,
создают определенные трудности при пользовании электронными
интернет-коллекциями, при обмене данными, при автоматизированной обработке транскрипции с помощью различных программ и при
объединении результатов работы разных коллективов в совместные
электронные библиотеки.
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2. Постановка задачи
Создание точной транскрипционной копии древнего славянского
текста не может быть основной целью при подготовке электронного
издания. Совершенно понятно, что сохранение в электронной виде
графико-орфографических, а также палеографических особенностей
средневековых рукописей должно также обеспечивать использование такой транскрипции для подготовки других информационных
ресурсов – для создания многофункциональных электронных коллекций и библиотек исследовательской направленности, для подготовки
справочных материалов, столь необходимых для анализа, объектом
которого является текст.
Перечень целей, которые должны быть достигнуты при создании
многофункциональных электронных ресурсов с максимально точной
передачей их структурных особенностей, может быть следующим:
– сохранение в электронной транскрипции графической, орфографической и палеографической формы документа,
– подготовка электронных полнотекстовых ресурсов,
– организация поиска в информационно-поисковых, информа
ционно-аналитических системах, в базах данных, базах знаний,
электронных коллекциях и библиотеках,
– подготовка печатных публикаций,
– подготовка научного справочного аппарата,
– подготовка лексикографических электронных ресурсов,
– миграция данных без потери информации.
Каждая из этих целей требует решения целого ряда теоретических и прикладных лингвистических, а также технологических задач.
Одной из таких задач является выявление полного перечня символов,
необходимых для подготовки транскрипций славянских рукописей, их
классификация и обоснование включения в стандарт, на базе которого
в ближайшие годы будут создаваться многофункциональные лингвистические ресурсы и развиваться технологии обработки электронных
текстов, информационно-аналитические системы, распределенные коллекции и библиотеки и другие перспективные направления хранения,
обработки, публикации и изучения славянского письменного наследия.

3. Пути решения
Сформулируем основные принципы, которые могут быть положены в основу отбора символов и их классификации.
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(А) Основные и функциональные варианты знаков
Основанием для включения знака в перечень символов должно
быть наличие у него основного или дополнительного, но значимого
лингвистического значения:
– наличие уникального, дифференцирующего графемы фонологического / фонетического значения ( добро vs.  добро с крюком,  червь vs.  ци vs. недифференцированное ч);
Примечание. К символам, имеющим уникальное фонетическое значение, следует отнести диграфы  и
. Для первого основанием включения в перечень
основных знаков является обозначение им одной фонемы, для второго – то, что звуковой комплекс (а) является результатом фонетического преобразования
известных исходных сочетаний согласных, (����������
b���������
) передает единую звуковую единицу – аффрикату, расчленение которой на фонемы /š’/ и /t’/ (/t’š’/) представляет собой скорее научную процедуру, (c) имеет лигатурный
вариант .
– наличие другого символа с идентичным фонологическим������
/�����
фонетическим значением, но имеющего значимое (существенное,
дифференцирующее) для языка / текста / рукописи отличие в
функционировании ( зело vs.  зело зеркальное,  ук диграф
vs.  ук одиночный,  есть узкое vs.  есть широкое и под.);
Примечание: Такая дифференциация может быть потенциальной (аз vs. альфа, есть vs. епсилон, твердо одномачтовое vs. твердо трехмачтовое).
– наличие значения, совпадающего с другим знаком, генетически
не родственным (ю – юк,  йотированное а – ,  зело –  зело
перечеркнутое);
– прогнозируемые символы, которые передают существенные
фонологические противопоставления и начертание которых
аналогично зафиксированным вариантам других символов (
р с крюком).
Примечание: Это пункт касается проблемы, которая,
как нам представляется, практически опускается из
виду при создании перечней символов для электронных изданий, – проблемы символов, которые с большой
степенью вероятности реконструируются для древних
алфавитов. Регистрация таких символов необходима, в
частности, для того, чтобы иметь возможность созда-
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вать в электронной форме реконструируемые тексты,
набор символов в которых может отличаться именно
такими незафиксированными в сохранившихся списках буквами.
(B) Начертательные (палеографические) варианты знаков
Примечание: Начертательными вариантами следует
считать символы, которые связаны происхождением и
имеют аналогичное значение / функцию в идентичных
позициях.
Основные положения относительно таких вариантов:
– алфавит не должен включать начертательных вариантов символов;
Примечание: Во многих случаях различить начертательный и функциональный варианты не представляется возможным. Например, в Путятиной Минее XI
века (РНБ, Соф. 202) регулярно используется  без горизонтальной перекладины, что может свидетельствовать, в частности, об осознании писцом этого знака как
лигатуры, передающей сочетание двух звуков – [ju].
– отличия начертательного варианта от его основного вида чаще
всего имеют типизируемый характер и повторяются у аналогичных начертательных вариантов других символов, например,
символы могут отличатся наличием / отсутствием дополнительных элементов, движением вокруг своей оси и под.
Примечание. Такими типизируемыми вариантами следует считать, например, зеркальные начертания символов
, , , ,  и некоторых других (Янин-Зализняк 2000:
152–153, 188–189, 190–191, 200–201, 202–203, 212–213).
(C) Диапазоны
В связи с наличием в славянском письме не только морфологических и фонетических, но традиционных написаний для адекватной
передачи словоформ с выносными согласными и без них необходимо
иметь три поддиапазона буквенных символов: (а) заглавные / инициальные, (b) строчные, (c) надстрочные.
(D) Комбинированные символы
В перечне символов не должно быть комбинированных знаков.
Создание таких начертаний и способы сочетания в них компонентов,
например позиционирование компонентов относительно друг друга,
– дело технологий визуализации (представления) текста на экране
или бумаге, но не кодировки.
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(E) Части символов
Алфавит не должен иметь в составе незначимых символов (йотация, части еров и под.).
(F) Соотношение с современным алфавитом
Средневековый славянский алфавит должен иметь собственный
кодовый поддиапазон и не пересекаться с современным славянским
алфавитам в кодировке. Основанием для этого является необходимость дифференцировать современные и средневековые контексты
(например, в словарях, указателях, комментариях и под.) при обработке данных, что с меньшими трудозатратами при подготовке
ресурсов обеспечивается различной кодировкой символов, чем дополнительной посимвольной разметкой.
(G) Лигатуры
В связи с тем, что в настоящее время нет возможности выявить
весь круг лигатур, необходимо найти иной способ их передачи, чем
внесение в стандарт.
Примечение. Исключение должно быть сделано для ,
 и традиционного в славянском алфавите .

4. Реализация
4.1. Для ввода, хранения, обработки и отображения электронных транскрипций древних славянских рукописей XI–XIV веков в
информационно-аналитической системе «Манускрипт» (портал проекта – http://manuscripts.ru/) была создана кодировочно-шрифтовая
система «Манускрипт» (КШС «Манускрипт»), включающая в себя
набор символов базы данных UTF8LAPREXT1, семейство шрифтов
Menaion и файлы-описание КШС. Несколько ранее для электронного и печатного издания новгородской служебной минеи на май XI
века – Путятиной минеи – был разработан фонт Putiata.
(A) Основные характеристики фонтов семейства Menaion:
– кирилловские символы располагаются в личном поддиапазоне
Unicode;
– перечень символов включает поддиапазоны букв, диграфов и
лигатур, диакритических знаков, титл, небуквенных знаков в
строке, знаков числа, знаков порчи;
– поддиапазон букв содержит заглавные, строчные и надстрочные варианты;
(B) В основе решения лежит классификация символов по типам,
позволившая разделить базовые – основные и функциональные – варианты начертаний и варианты писца и, отображая даже индивиду-
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альные особенности почерков, лишь при необходимости учитывать
их при обработке.
Основные принципы, положенные в основу кодово-шрифтовой
системы «Манускрипт»:
– все символы разделены на основные, функциональные и начертательные варианты;
– основные и функциональные варианты помещены в основном
фонте, начертательные – в дополнительных фонтах и имеют тот
же код, что и соответствующий основной или функциональный
вариант;
– основной и дополнительные фонты составляют кодово-шриф
товую систему «Манускрипт» (КШС «Манускрипт»);
– фонты КШС «Манускрипт» содержат также диапазон современных кирилловских символов, поддиапазоны латинских и
греческих символов.
Таким образом, каждое индивидуальное начертание символа
характеризуется тремя составляющими: кодом символа (знакоместом), типом преобразования (шрифт) и типом почерка (шрифтовая
гарнитура).
(C) Основные, функциональные и начертательные варианты
Основные символы составляют минимальный набор знаков, достаточный для отображения древних славянских текстов в электронной и/или печатной форме. Каждый основной символ имеет особую
функцию с точки зрения передачи им языкового или (кон)текстового
значения или может иметь такую функцию. Большинство таких знаков
традиционно использовались при письме и вошли в состав известных средневековых алфавитов и перечней дополнительных знаков.
Функциональные варианты символов традиционно не входили в
состав алфавитов, но использовались при создании средневековых
славянских рукописей и имеют свое языковое (кон)текстовое значение,
отличающее функциональный вариант от основного знака в одной
рукописи (так, в кирилловский алфавит традиционно не включается
знак  с дужкой мягкости, не включаются широкие  и  и т. д.).
Учитывая то, что подобные знаки в системе письма по своей функции
отличаются или потенциально могут отличаться от основных знаков,
они включены в соответствующий диапазон, имеют связь с одним
из основных знаков и располагаются после него.
В кодовой таблице каждый основной и функциональный символ
имеет свое уникальное место.
Приведем перечень основных и функциональных вариантов буквенных символов, используемых в КШС «Манускрипт»:
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Начертательные варианты символов отличаются от основных
и функциональных вариантов тем, что не имеют в кодовой таблице
уникальных номеров. Они представляют собой видоизменения знака,
которые не связаны с его функцией. Примерами вариантов начертания букв являются начертания устава, полуустава, скорописи во
всех разновидностях этих типов письма, индивидуальные особенности писцов в написании отдельных букв и знаков, особенности
расположения элементов буквы и т. д.
Все известные варианты начертания символов сведены в типы,
например: зеркальные начертания, повернутые начертания, декорированные начертания, смещенные по горизонтали или по вертикали
начертания и т. п.
Каждый вариант начертания связан с базовым символом и классом преобразования, которому подвергнут основной символ.
Примеры классов преобразований:
– геометрические движения (сдвиги вверх, вниз, влево, вправо),
– геометрические отражения (вертикальное, горизонтальное),
– геометрические деформации (уменьшение, увеличение, удлинение, наклон),
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– изменение веса (жирный, двойной, тройной),
– дополнение элементами (наличие / отсутствие перекладин, перечеркивания, наличие точки, креста и других элементов).
Каждый начертательный тип представлен отдельным дополнительным шрифтом. В целом ряде случаев в шрифте воспроизведен
не весь состав знаков, в некоторых случаях – созданы лишь части
поддиапазонов или только некоторые знаки поддиапазонов, имеющие вариантное начертание. Отдельные шрифты содержат варианты,
отличающиеся от основного начертания не одной, а несколькими
типизируемыми модификациями.
Приведем несколько примеров начертательных вариантов буквенных символов, возможных в КШС «Манускрипт»:
Основной
вариант






Начертательные варианты























(D) Титла, диакритика, знаки числа
– поддиапазоны титл и диакритических знаков содержат знаки
двух уровней – для строчных и заглавных букв;
– титла, диакритические знаки, паерки, знаки числа для позиционирования над или под символом имеют нулевую ширину и расположены левее (или правее) левой границы глифа;
– точное позиционирование символа по вертикали и/или горизонтали достигается использованием фонта, содержащего символы с соответствующим смещением.
4.2. Эта классификация реализована в информационно-анали
тической системе «Манускрипт» как кодировочно-шрифтовая система (КШС), состоящая из взаимосвязанных (а) системы кодирования символов и (b) семейства шрифтов для отображения глифов.
Преимущество КШС состоит в том, что в каждом шрифте одного
семейства один и тот же символ, независимо от своих преобразований
и особенностей, имеет один и тот же код, что значительно облегчает
задачи обработки и конвертирования текстов.
Одна из задач при создании и развитии КШС состоит в том,
чтобы правильно классифицировать новый буквенный или небуквенный символ, отнести его к определенной гарнитуре и шрифту и
расположить на соответствующем коде.
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Механизм внесения изменений в КШС «Манускрипт» заключается в изменении набора символов базы данных, семейства шрифтов
и документации по КШС.
Приведение набора символов базы данных информационно
поисковой системы «Манускрипт» к многобайтовому набору символов UTF8LAPREXT1, поддерживающему концепцию КШС, привело
к некоторым техническим проблемам, в частности:
– к необходимости уменьшения длины нелатинских (кириллических) имен объектов базы данных до 15 символов (следствие
многобайтовости и ограничений выбранной СУБД),
– к потребности в лингвистической сортировке символов.
Лингвистическая сортировка, в отличие от бинарной, позволяет
сортировать символы в соответствии с их алфавитным порядком,
а не их числовым представлением (кодом) в КШС. Использование
лингвистической сортировки, которая может иметь две разновидности – одноязыковую и многоязыковую, обусловлено также необходимостью подготовки перечней текстовых единиц с порядком
следования, задаваемым пользователем.

5. Использование
Описанная КШС «Манускрипт» позволяет создавать транскрипцию текстов не только для электронных (см. рис. 1) и печатных (см.
рис. 2) лингвистических публикаций, но и для автоматизированной
обработки рукописей (см. рис. 3). В первом случае важной является
точная, до вариантов начертания, передача транскрипции текста, во
втором – возможность поиска, систематизации, упорядочивания,
нормализации лингвистических единиц.
Проиллюстрируем использование КШС на примере двух модулей
системы «Манускрипт» – модуля, позволяющего получать сведения
о языке текстов с помощью построения сравнительных указателей,
и модуля поиска текстовых прецедентов и их лемматизации.
Первый модуль позволяет осуществить отбор текстов или рукописей и получить, например, упорядоченный перечень их единиц
– словоформ, фрагментов (см. рис. 3).
Модуль лемматизации позволяет организовать поиск текстовых прецедентов на основе нескольких параметров, выбрать подкорпус текстов и получить результат в виде перечня начальных
форм (см. рис. 4). Поиск прецедентов может производиться как с
учетом, так и без учета их графико-орфографического вида в текстах.
Последнее осуществляется, в частности, на базе реализованных в
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Рис. 1. Страница электронного издания «Путятина минея»
(http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=19&p_lid=1)

Рис. 2. Страница печатного издания
«Путятина минея, XI век»
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Рис. 3. Пример указателя словоформ нескольких славянских текстов
XI века (http://manuscripts.ru/mns/srch.simple?p_ed_id=39250308)

Рис. 4. Пример результата лемматизации словоформы водами в славянских
текстах XI века (http://manuscripts.ru/mns/lmtz.search_form_ex)
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КШС подходов представления транскрипций средневековых пись
менных памятников.
Вне зависимости от применяемых технологий для подготовки
электронных полнотекстовых коллекций и библиотек древних письменных памятников одним из начальных этапов работы является
выбор кодовой системы (шрифта), включающей все необходимые
для подготовки транскрипции символы.
Надеемся, что опыт разработки КШС «Манускрипт» будет не
только интересен тем, кто занимается созданием электронных публикаций средневековых славянских памятников, но и учтен при
совершенствовании международных стандартов для их кодирования.
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EXPERIENCES IN CREATING AND USING CYRILLIC FOR
FULL-TEXT DATABASES AND INTERNET EDITIONS OF
11TH- TO 14TH-CENTURY OLD RUSSIAN MANUSCRIPTS
Summary
The article deals with an experience of creation of the “Manuscript” code‑font
system allowing, on the one hand, exact representation of the graphic and paleographic peculiarities of medieval Slavonic hand-written text in the full-text database
and in the transcription electronic editions, and, in case of need, data processing
regardless of differences between the variants. This approach is based on the classification of the symbols dividing them into the main and functional variants of
writing. The solution is realized in the form of the code-font system used in the
“Manuscript” system of computerized analysis.
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Нови Сад

ЦИЉ И ПРОБЛЕМИ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
СТАРИХ ЋИРИЛИЧКИХ ТЕКСТОВА
У раду се анализирају проблеми електронског каталога старих ћириличких
текстова. Наглашава се да питање норме и стандардизације старе уставне ћири
лице, па и њене ресавске варијанте за потребе штампања одавно датира и да се
може повезати са самим почецима ћириличког штампарства, крајем 15. века.
Кључне речи: старословенско електронско писмо, стандардизација, стари
ћирилички текстови, машинска обрада.

Питање норме и стандардизације старе уставне ћирилице, па и
њене ресавске варијанте за потребе штампања одавно датира и може се
повезати са самим почецима ћириличког штампарства, крајем 15. века.
Правопис српскословенских штампаних књига од Октоиха Ђур
ђа Црнојевића из 1493/94. до Псалтира с последовањем Бартоломеа
Гинамија из 1638, последње књиге из времена старог српског штам
парства од 15. до 17. века, у складу је с тадашњом праксом у рукопи
сним књигама (Пешикан и др. 1994: 163–164).
У то доба био је на снази ресавски правопис, формиран у по
следњој четвртини 14. и првим деценијама 15. века, који је до краја
свог трајања остао ненормализован услед сталног утицаја претходне
рашке традиције.
Битне иновације ресавске ортографије изискују: редовну употребу
акцената и спирита, увођење полугласничког знака дебело јер у одре
ђеним позицијама, углавном у предлозима и префиксима, где се по
књижевној норми чувао изговор, писање десетерачког ї у позицији
испред ј и смањење прејотованих вокала, консеквентнију употребу
грчких слова ѳ, ѱ, ѯ, ѵ, уношење графеме ѕ у инвентар слова. За сва
та слова знала је и старословенска азбука. Истиче се и коришћење
већих слова – широких, високих, издужених, слова с продужецима
неких елемената у међупросторе или слова која су по изгледу као
мала само су крупнија, у одређеним позицијама у речи или на стра
ни, знатно више скраћивање речи (посебно завршетака) писањем
надметнутих слова.
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Све ове појаве испољиле су се и раније, још пре Косовске битке,
али тежња да се овакав правопис уреди и нормира нарочито је била
изражена у доба ресавске писмености и деловања Константина Фи
лозофа у Деспотовини.
Разнолика и сложена по виду ресавска ортографија ушла је и
у српскословенску штампу без икаквог реформисања и нормира
ња, али уз неке редукције и упрошћавања у зависности од техничке
опремљености штампарије и образовања приређивача и штампара.
За штампарију Ђурђа Црнојевића, прву јужнословенску ћирилич
ку типографију, карактеристично је стварање рационалног штампар
ског стандарда. Тако црнојевићке инкунабуле одликује једнојеровски
правопис, веома ретка употреба пајерка, изостајање надредних слова,
тек накнадно увођење великих слова, а још касније широког є и о,
много ређе коришћење акцената него у Вуковићевој штампи. Овим
упрошћавањем црнојевићка штампа имала је узоре у нешто ранијој
рукописној традицији. И остале наше штампарије служиле су се доста
једноставним писмом, а поједностављење компликованог рукописног
модела присутно је и у Вуковићевој типографији, која је, иначе, има
ла велике техничке могућности резања различитих варијанти слова,
лигатура и надредних знакова.
Стара српска штампана књига није донела нов српскословен
ски правопис, али је допринела извесној рационализацији, уређењу
и устаљивању правописних поступака.
Према досадашњим испитивањима, ортографске разлике међу
штампаним србуљама више су квантитативне него квалитативне при
роде, тј. више се испољавају у недоследности или учесталости него у
самом прихватању или неприхватању (Пешикан и др. 1994: 184–189).
У нашој традицији издавања рукописних текстова старословен
ским слогом, које започиње у првој половини 19. века, влада неујед
наченост и колебање у степену преношења оригинала.
У вези са тим шта су циљеви и задаци штампања старословенским
слогом, проф. др Вера Јерковић је указала на присуство два супротна
начела. Према једноме од њих, текст треба приредити тако да буде
приступачнији савременом читаоцу, што значи осавременити право
пис, упростити инвентар слова, свести надредна у врсту и разрешити
скраћенице. По другоме, главни задатак је да се оригинал што верније
преслика. Потврђују се и издања где се поменути ставови комбинују,
уз превагу једног или другог начела (Јерковић 1995: 144).
У разрешењу овог проблема прихватљиви су ми ставови да треба
поћи од самих циљева и намене издавања текста.
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За палеографску анализу веома су битне типолошке и варијантске
разлике у изгледу и начину обликовања слова, те се дуктус и манир
писара може поуздано пратити и описати само на основу оригинала
или снимка, а за то широке могућности данас пружају и различите
дигиталне форме.
У правописним испитивањима такође је битан оригинал или
снимак, посебно ако се ради о анализи акцената и спирита, јер и уко
лико су и штампани, јавља се проблем поузданости.
Издања приређена транскрипцијом обезбеђују бољу читљивост и
разумевање текста што је од значаја за текстолошка, лексичка, синтак
сичка и разна друга истраживања. Уколико се не врши транскрипција,
писмо не би смело да отежава читање.
Да би се обележило из ког периода је оригинал текста, инвентар
слова треба да садржи знаке које захтевају обе наше средњовековне
правописне школе. До сада то није било изводљиво у издавању тек
стова писаних ресавским правописом.
Својеврстан проблем представљају затим лигатуре, надредна сло
ва, титле и акценти, што је довело до извесних одступања од ориги
нала у смислу упрошћавања.
У неким издањима то поједностављивање је драстичније, па иде
на штету правописног типа, јер се ортографија у одређеним катего
ријама враћа на старији тип (Јерковић 1995: 139–144).
У вези са наведеним проблемима, изнећу нека решења из праксе
Библиотеке Матице српске на примеру штампаног каталога Ћирил
ске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, који тече тематским
редоследом под руководством проф. др Вере Јерковић. До сада је
публиковано једанаест томова, а дванаеста свеска приређена је за
штампу (Ћирилске рукописне књиге БМС).
Пошто већина рукописних књига из ове збирке потиче из после
ресавског времена, те је писана полууставом, због једине могућности
штампања уставом, у описима смо имали проблема у представљању
већих слова (термин је условно употребљен за широко є, о и с, ви
соко т, ъ и ѣ, бубњевито в и сва крупније написана слова која нису
велика, а позиционо су условљена). Из техничких разлога у тексту
смо задржали само є и о.
Надредна слова спуштали смо у врсту и означили усправним
заградама, осим лигатуре ѿ, чији отисак постоји. После сугласника
спуштених у врсту нисмо додавали јерове, односно полугласничке
знаке у слабом положају. То нисмо чинили јер већина рукописа има
ненормализован правопис са више знакова у тим позицијама.
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Скраћенице писане контракцијом нисмо разрешавали, али смо
у њима надредна слова спуштали, без задржавања титле. Уколико је
скраћивање извршено суспензијом, или комбиновано, због лакшег
читања приступили смо разрешењу у облим заградама.
Лигатуре смо раздвајали без посебног означавања.
Интерпункцију рукописа смо задржали, док акценте и спири
те нисмо преносили, осим у неким случајевима где су они предмет
анализе.
Текстове писане брзописом пренели смо уставним слогом, што
је својеврсна палеографска транслитерација.
Разматрајући проблеме издавања старих српских споменика,
проф. др Вера Јерковић је у литератури истакла да за представљање
ресавског правописа у инвентару слова старословенског слога недо
стаје ижица са две надредне тачке. Поставила је и питање исправности
представљања високог јера словом ъ, као и троногог т једноногим,
поткрепљујући то чињеницом да високо јер није само старији него у
нашим рукописима и много раширенији облик од ъ, а троного т је
у великом броју споменика и једини.
Скренула је пажњу и на то да од високих слова ѣ, з, ѯ не подлежу
правописним правилима, док се високо једноного т или т у облику
седмице обично јављају у лигатурним спојевима са в, р, ї и ѡ. Оба
висока т срећу се и самостално, само много ређе.
Изнела је проблеме и могућа решења и у вези са надредним
словима, скраћеницама и лигатурама, а такође и са разночтенијима,
закључивши на крају да се наша писменост чини читкијом једино
уколико се издања приреде транскрипцијом, онако како се чита, на
шом савременом ћирилицом са додатком слова танко јер, јери и
јата за период када се њихови рефлекси а, и и е још нису развили,
а да штампање старословенским слогом треба да има другу намену
(Ћирилске рукописне књиге БМС).
Као и проф. др Петар Ђорђић у Историји српске ћирилице (Ђор
ђић 1971), и проф. Јерковић разликује постојање два типа српске
ћирилице у време српскословенског периода: уставни и брзописни,
издвајајући и њихову ресавску варијанту. Указује на чињеницу да
многи уставни типови слова постоје у употреби током целог пери
ода или више векова. Сматра да је готово немогуће тачно утврдити
време када се јавља нови тип или нестаје постојећи. Више типо
ва немају сва уставна слова, а специфични типови који откривају
одређену преписивачку школу или центар па и писара су ретки
(Јерковић 2004: 92–99).
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У светлу ових размишљања подржавам електронско старословен
ско писмо предложено за регистрацију у Уникоду, које пружа широке
могућности у разрешавању досадашњих проблема у преношењу и
опису старих ћириличких споменика, али сматрам да његова примена
треба да буде у складу са наменом текста који се обрађује.
И поред важних варијантних облика, садржаних у инвентару тог
писма, преглед није исцрпен, па употреба оригинала или снимака
за нека истраживања, као што су, на пример, палеографска, и даље
остаје једино решење, а нове перспективе на том плану пружају све
савременије дигиталне форме.
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GOALS AND PROBLEMS IN THE HANDLING
OF OLD CYRILLIC TEXTS
Summary
This paper analyses problems with the electronic catalogue of Old Cyrillic
texts. Emphasis is laid on norms and standardization of uncial Cyrillic, as well as
its Resava variant, for printing purposes, a matter which bears on the very beginnings of Cyrillic printing in the late 15th century.
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О СТАРОСЛОВЕНСКОМ ЋИРИЛИЧКОМ ПИСМУ
У СВЕТЛУ ИЗДАВАЊА ТЕКСТОВА*
У раду се разматрају питања везана за издавање средњовековних ћирил
ских текстова, уз закључак да, остављајући по страни палеографску проблема
тику, издање треба да буде што верније оригиналу. Тиме се омогућују различи
те врсте филолошких и лингвистичких истраживања: ортографска, фоноло
шка (укључујући и питања прозодије), морфолошка, синтаксичка и лексичка.
Стога старословенско ћириличко писмо треба да садржи сва слова и знаке који
имају правописну функцију, и то како оне који се јављају у црквенословенској
писмености, тако и оне који су карактеристика вернакуларних текстова.
Кључне речи: старословенско ћириличко писмо, издавање текстова.

Циљ овога кратког излагања јесте да из угла филолога и лин
гвисте укаже на нека питања везана за издавање рукописа и, с тим
у вези, за предложени инвентар слова црквенословенске ћирилице.
Питање словног инвентара нераскидиво је везано за питање прин
ципа издавања споменика.
На досадашњој, различитој пракси издавања нећу се детаљно за
државати. Едиционим принципима великим делом је био посвећен
научни скуп „Текстологија средњовековних јужнословенских књи
жевности“, одржан у Београду сада давне 1981. године (Текстологија
1981), али су се и тада могли чути опречни ставови о појединим
питањима репродукције изворног текста. У новије време концизан
преглед ове проблематике, од времена Ђуре Даничића, Ватрослава
Јагића, Љубомира Стојановића и других, све до новијег доба дао је
Виктор Савић (Савић 2006). Сви који се баве старим рукописима
знају да ни данас нема јединственог приступа издавању споменика,
што упућује на то да још увек постоје нерешена питања или, у нај
мању руку, различито виђење проблематике. Када је реч о српској
средини, Одбор за критичка издања српских писаца усвојио је још
1974. године Правила за критичка издања старих српских писаца,
* Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика, који финансира
Министарство за науку и технологију Републике Србије.
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с полазиштем да се текст издаје „с разрешеним лигатурама, скра
ћеницама и титлама, без надредних знакова и акцената“ (Правила
1974: 99). „Слична, али разрађена начела примењују се ... у Старо
словенистичком семинару који на Филолошком факултету у Бео
граду води проф. Ђорђе Трифуновић“ (Савић 2006: 292). За донекле
друкчије принципе определили су се издавачи Српске Александриде,
Вера Јерковић и Радмила Маринковић, уз следеће новине: надредна
слова спуштена су у ред али обележена, јерови који немају гласовну
вредност, како на крају речи тако и у сугласничкој групи не васпо
стављају се, док се то чини с онима који имају гласовну вредност
(Александрида 1985: XI). Обележено спуштање надметнутих слова,
према речима издавача, омогућује везу с рукописом, док је истим
мотивисано и неписање изостављених јерова. Став издавача јесте
да је уношење јерова интервенција којом се текст удаљује од ориги
нала. Такође, у рукописима млађим од краја XIV века овај поступак
представља проблем, с обзиром на то да се поред танког јера и па
јерка јављају дебело и високо јер. Будући да употреба ових графема
у већини рукописа није нормализована, одабир једног знака, као
интервенција приређивача, може пружити погрешну слику о пра
вописним цртама споменика (Јерковић 1995: 142). У новије доба,
на које сам се ограничила, у нас постоји још једна варијанта изда
вања споменика, примењена у критичком издању Мирослављевог
јеванђеља Гордане Јовановић и Николе Родића, где се скраћенице
не разрешују, јер су се аутори определили за „тачно пресликавање“;
титле се остављају, као и класична надредна слова (Родић/Јовановић
1986, 15–16). По истим принципима издат је и Матичин апостол
(„...усвојено је начело да се текст оригинала што је могуће верније
пренесе у штампано издање“, Ковачевић 1981: 190).
Разговор о принципима издавања старих текстова, и у том светлу,
потреба које одговарајући ћирилички фонт мора да задовољи, требало
би започети питањем: каква је сврха издања црквеном ћирилицом,
њихова намена, тј. за која све истраживања су она предвиђена? Овим
питањем започела је своје излагање Л. П. Жуковскаја на поменутом
скупу из 1981. године (Жуковская 1981: 21). Остављајући по страни
проблеме везане за пратеће текстове, задржаћу се на питањима самог
издања. Несумњиво је да је његов циљ да се текст учини доступним
за разноврсна филолошка и лингвистичка истраживања. Принцип
дат у Правилима, да се текст објављује прочитан (Правила 1974: 99),
постављен је за потребе критичких издања, чија намена превазила
зи филологију у ужем смислу, с претпоставком да се круг могућих
корисника текста проширује и на теологе, историчаре, историчаре
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права и др. На овај начин текст се приближује савременим читаоцима,
често неискусним у раду са рукописном или штампаном књигом. На
чин да се текст учини „читкијим“ варира од Даничићеве традиције
до савремених издања, али се овим поступком донекле губи слика
изворног текста. Најизразитији пример интервенција издавача је
сте осавремењавање интерпункције. Однос према овоме проблему
се у историји славистике мењао али се, нажалост, пракса стављања
интерпункцијских знакова у складу са правописом савременог срп
ског језика и „језичким осећајем“ приређивача јавља и у савременим
издањима (в. ССА). О томе да се мора задржати изворна интерпунк
ција документовано је писао Ђорђе Трифуновић: „знаци у редовима
... исто толико су саставни део мишљења, схватања композиције и
унутрашњег стања средњовековних писаца колико је то савремена
интерпункција код новијих књижевника“ (Трифуновић 1981). Овоме
бих додала и следеће, очима истраживача који се бави историјском
синтаксом: осавремењавање интерпункције чини текст потпуно неу
потребљивим за истраживања у домену историјске синтаксе, будући
да се ремети сегментација и изворна организација реченице. Рече
ница, било да је реч о књижевном или народном језику, у средњем
веку структурира се по различитим принципима од оне у савременом
српском. Даље, изворна пунктуација омогућује и да се прати развој
текста, као у случају Александриде, где се запажа „прелазак од говор
не интонације на интонацију писане речи“ (Маринковић 1981: 118).
Жеља да се текст учини „читкијим“ резултира и другим интер
венцијама којима се понекад уклањају подаци од важности за фи
лолошку анализу. Необележено спуштање надредног слова онемо
гућује увид у овај сегмент правописних правила. Такође, проблем
разрешавања скраћеница и допуна изостављених делова речи отвара
низ проблема, посебно када је реч о повељама и писмима. Како,
на пример, разрешити скраћеницу снь у повељи у којој се уместо
ы доследно пише и? Непостојање јасних правила у овом погледу
доводи до тога да се, рецимо, у издању повеље где ы ниједном није
написано, чак ни у кратком српскословенском уводном делу, а за то
је било прилике, скраћеница разрешава са ы (ССА: 94–95). За исто
ричара, историчара књижевности или права или онога ко се бави
текстологијом наведена одступања од оригинала нису од превелике
важности, но филологу и лингвисти она намећу низ ограничења.
Када је реч о потреби да се текст учини „читкијим“, подсетила
бих на запажање Вере Јерковић: „Мишљења сам да се наша стара
писменост чини ’читкијом‘ једино уколико се издања приреде тран
скрипцијом, онако како се чита, а да штампање старословенским

72

слогом треба да има другу намену“ (Јерковић 1995: 144). Међутим,
издавачи су се у нас ређе одлучивали на издања транскрипцијом, бу
дући да овај поступак захтева врсно знање како историје српског
језика и норме српскословенског идиома у различитим периодима
његовог постојања, тако и претходно језичко испитивање конкретног
споменика. Узорни пример таквих издања, која поред текста цркве
ном ћирилицом укључују и транскрипцију текстова, чинећи их тако
читкијим за истраживаче различитих усмерења, јесу књиге Повеље
кнеза Лазара и Повеље и писма деспота Стефана Александра Младе
новића (Младеновић 2003, Младеновић 2007). Када је реч о српско
словенском, правила транскрипције изнео је својевремено још Петар
Ђорђић (Ђорђић 1971: 204–216), а допунила их је у новије време Вера
Јерковић (Јерковић 2004а).
С друге стране, за потребе филолошких и лингвистичких истра
живања издање старословенским слогом би требало да што верније
представи оригинал, као што је учињено у поменутом издању Ми
рослављевог јеванђеља. Оваква издања погодна су не само зато што
су за фототипију потребна велика материјална средства већ и зато
што текст чини читкијим у смислу ослобађања од „палеографске
проблематике“. Дакле, издање стандардизованим старословенским
фонтом, у којем се скраћенице остављају, као и сви надредни знаци
(надметнута слова, акценти, спирити) и оригинална интерпункција,
за шта се залагао и у дело спроводио још Љубомир Стојановић (уп.
и Жуковская 1981). Једина интервенција би била уклањање конти
нуираног писања, тј. сегментација текста, уз вођење рачуна о специ
фичностима, на пример, сложених прилога или партикула (Ђорђић
1975: 206–213). Гледано из угла филолога и лингвисте, издање треба
да буде што верније оригиналу, те да као такво омогући различите
врсте филолошких и лингвистичких истраживања: ортографска,
фонолошка (укључујући и питања прозодије), морфолошка, син
таксичка и лексичка. Једино би палеографска анализа морала остати
везана за оригинални споменик, односно његово фототипско издање.
И најмање одступање од оригинала може бити битно. Како истиче
Ирена Грицкат, само „присуство или одсуство титле има хронолошки
значај“ (Грицкат 1972: 44). Или, у старосрпским повељама и писми
ма XII и XIII века правописне разлике између докумената насталих
у Рашкој и оних са запада штокавске територије остварују се и на
нивоу фреквенције надредних слова, акцената и спирита: у Рашкој
се акценти и спирити јављају у половини испитаних докумената,
на западу само једанпут, као што је и писање надредних слова че
шће у Рашкој (Ивић/Јерковић 1981: 218). Иста констатација важи и
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за босанске рукописе, у којима се од надредних знакова користила
углавном титла (Ђорђић 1971: 134). Колико подаци ове врсте могу
бити важни за лингвистичка испитивања сведочи и следећи пример:
У издању руског рукописа Флавијевог Јудејског рата форма уби(л)
с надредним л преноси се као убил, где се губи податак о надредно
написаном слову. Истраживањем рукописа је откривено да је надред
но л додато касније, тј. да је писар изворног текста користио форму
аориста, не л-партицип (Meyer 2005: 320), што је за историчара језика
битан податак. Питање је, наравно, колико су оваква издања читљива
стручњацима различитих профила. Уколико нису, свакако би требало
да буду, јер би образовање које оспособљава за самостално рашчи
тавање текста морао имати сваки истраживач старих текстова, без
обзира на специфично дисциплинарно опредељење.
Досадашња едициона пракса често је, као што је у више наврата
запажано, била последица ограничених техничких могућности (Јерко
вић 1995: 144; Савић 2006: 294). Данас, када располажемо изванредно
урађеним фонтом Монах, текст се може без икаквих проблема издати
старословенским слогом тако да у потпуности прикаже стање ори
гинала. Пред нама је коначно утврђивање стандарда старословенског
писма, као један од задатака овога скупа. Неколико речи и о томе.
Приликом одређивања стандарда најпре се мора опет поћи од
питања: који ће се споменици издавати оваквим фонтом? Сам на
зив фонта старословенска ћирилица претпоставља да је намењен за
издања црквенословенских текстова. Међутим, овакав фонт се може
користити и за издавање споменика писаних вернакуларом, односно
народним језиком, уз минималне интервенције које би олакшале овај
подухват. На пример, када је у питању старосрпска писменост то би
значило да се овим стандардом могу издавати не само документи
писани уставом и његовом ресавском варијантом, полууставом (Јер
ковић 2004: 97) већ и они писани брзописом. Основу за издавање бр
зописних текстова предложеним стандардом налазимо у чињеници
да се у том случају ради искључиво о „приказивању другим типом
писма, што је заправо палеографска транслитерација“ (Јерковић 1995:
140). Ако би се прихватила ова аргументација, онда би у основни
инвентар слова требало унети и лигатуру  (сада међу глифовима),
која се јавља регуларно у текстовима на старосрпском језику. Овом
незнатном интервенцијом предложени стандард би у потпуности
покрио инвентар слова у старосрпској писмености. Даље, било би
добро укључити и слова која су специфичност других словенских
ћирилских писмености на народном језику, о чему би последњу реч
требало да дају стручњаци из одговарајућих области.
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Следеће питање јесте која слова треба да буду саставни део овог
стандарда. Мислим да он треба да садржи сва слова која имају пра
вописну функцију, укључујући и она која су, иако немају посебну пра
вописну вредност, карактеристична за одређене типове правописа.
Претпоставка за овакав подухват је познавање одлика ортографских
школа у средњовековној писмености, и то у свакој националној по
наособ. Ако се има у виду старосрпско писано наслеђе, фонт Монах
испуњава овај захтев. Од нових слова која се предлажу у инвентару за
регистрацију у Уникоду у прву групу спадају, на пример,  (ђерв), као
одлика босанско-хумског правописног типа, и лигатура , као црта
рашког правописног типа. Највише је новина из ресавског право
писа: висока слова (јат, јер, т), широка слова (е, о, с), бубњевито в,
десетерачко и, дебело јер, дзело (в. Јерковић 2004: 97–98). У том сми
слу, не би требало укључити и ук и укдва, будући да овде није реч о
правописно релевантној разлици већ о два палеографска типа истог
слова, која нису одлика специфичне ортографске школе.
Да закључим: гледано очима филолога и лингвисте, пред собом
имамо писмо које, уз додатна прецизирања, омогућује да се стари
споменици словенске ћирилске писмености издају на најбољи могу
ћи начин: као слика оригинала која укључује све податке релевантне
за разноврсна филолошка истраживања. Уз то, постојање глифова је
веома драгоцено јер пружа могућност да се у палеографским студи
јама слова јасно представе.
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THE OLD CHURCH SLAVONIC SCRIPT VIEWED
IN THE LIGHT OF TEXT EDITIONS
Summary
In this paper the author discusses the problems of editing mediaeval Cyrillic
texts. The conclusion is that, leaving aside the paleographic side of a text, an edition should be as close to the original as possible. When it is, it makes various
kinds of philological and linguistic research possible: orthographic, phonological, morphological, syntactic and lexical. The Old Church Slavonic script should
encompass all the letters and signs which have an orthographic function, both
those in Church Slavonic texts and in vernacular ones.
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Стана Јанкоска
Скопје

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО НУБ (НАЦИОНАЛНА
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ):
ИСКУСТВА, СОСТОЈБА И ИДНИ ПЛАНОВИ
Во рефератот е дадена хронологија на активностите што Националната
и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во соработка со Елек
тротехничкиот факултет од Скопје ги прави во врска со примената на дигита
лизацијата како современ метод за презентација и заштита на библиотечниот
материјал. Министерството за култура на Република Македонија финансиски
ја поддржува реализацијата на повеќе проектни задачи на Библиотеката за
дигитализација на специфичен библиотечен материјал уште од 1999 година.
Дигитализацијата е започната со експеримент на Збирката на старословенски
ракописи во Македонија која се чува и обработува во Библиотеката. Досега се
дигитализирани 20 000 страници.
Во 2007 година во рамките на Библиотеката формиран е тим кој треба да
изработи програма и стратегија за примена на дигитализацијата на институци
онално ниво.
Клучни зборови: дигитализација, дигитализација на словенските ракопи
си, словенските ракописи во Македонија.

Националната и универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“ и првите
искуства во дигитализацијата
Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охрид
ски“ – Скопје е институција од национален интерес од што произ
легуваат и нејзините функции и обврски кон општеството. Според
квалитетот и бројот на библиотечнте единици што се наоѓаат во неј
зините трезори таа е една од најбогатите библиотеки во Република
Македонија. Во моментов располага со книжен фонд од околу 3 ми
лиони библиотечни единици (монографски и сериски публикации и
специфичен библиотечен материјал). Дел од овој фонд е организи
ран во специјални збирки (картографска, музичка, ликовна, архео
графска, дробен печат, микрофилмска, архивски примерок и други).
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Во рамките на своите материјални можности Библиотеката постојано
воведува современи компјутерски и телекомуникациски технологии
и прави напори да држи чекор со нивото на развој на оваа дејност во
однос на развиениот свет. Во 1995 година воспостави соработка со
Електротехничкиот факултет од Скопје со цел да ги направи први
те обиди за дигитализација како современ метод за либерализација
на пристапот до содржините на библиотечните фондови и начин за
нивна заштита.
За експериментирање со разните методи на дигитализација одбра
на е археографската збирка, односно збирката на словенски ракописи
која претставува дел од културното книжно наследство на Македо
нија. Во Македонија досега се евидентирани околу 500 словенски
ракописи од кои во Збирката на Библиотеката се наоѓаат 250. Дел од
останатите ракописи се чуваат во други институции или приватни
збирки Македонија. Ракописите датираат од 13 до 19 век и се опи
шани палеографски според методите и правилата воспоставени од
Владимир Мошин и од др. Михајло Георгиевски (види литература
8, 1, 2). Евидентираните ракописи се микрофилмирани и овие ми
крофилмови се дел од Микрофилмската збирка на Библиотеката.1

Дигитализација на средновековните
ракописи во Македонија
Хронологија на активностите
Во 1995 година креирана е прва експериментална мултимедијална
база на палеографски описи на ракописите со дополнителен ката
лошки елемент – дигитализирани слики од страници на ракописите
како дел од базата. Резултатите од овој експеримент се презентирани
на Првата меѓународна конференција за компјутерско процесира
ње на средновековни словенски ракописи, одржана во Благоевград,
Република Бугарија (види литература 3). При реализацијата на овој
експеримент се соочивме со следните прашања:
– неможност во целост да се врши класичната палеографска об
работка на словенските ракописи (потребна беше транслитера
ција при внесот и пребарувањето на податоците);
– ограничување на можностите на техничката опрема која ја ко
ристевме во тоа време.
Во рамките на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, функционира микрофилмска лабораторија во која континуирано се врши
микрофилмирање на македонската издавачка продукција, реткиот и специфичен
библиотечен материјал од национално значење со цел негова заштита.
1
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Во текот на 1996 година Библиотеката со помош на IREX фонда
цијата беа дигитализирани скоро 20 000 микрофилмирани страници
словенски ракописи (опфатени 120 ракописи со скоро 40 000 стра
ници). Дигитализираните страници за потребите на презервација
се складирани во TIF формат и опфаќаат 30 ЦД-а, а за потребите на
нивна презентација се користат компресирани слики во JPG формат.
Во следната фаза, во текот на 1997 година овие дигитализирани рако
писи беа организирани во база на податоци. Оваа база на податоци
содржи палеографски опис и слики на сите страници на ракописот.

Сл. 1. Пример на дигитализиран палеографскиот опис на
најстариот ракопис што се чува во Библиотеката, превземен од
класичните каталози на словенските ракописи, а кој е обавезен
дел на секој дигитализиран ракопис на ЦД-РОМ 1
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Сл. 2. Прва дигитализирана страница од најстариот
ракопис што е застапен во ЦД1

За потребите на пополнување, ажурирање, одржување и пребарување
на ракописите според елементи што ги содржи описот изработен е
соодветен софтвер.
Внесувањето на податоците од палеографскиот опис е на маке
донски јазик и македонска кирилица. Во некои елементи на описот
како што е „јазик“ или „писмо“ авторите на палеографските описи
употребуваат и старословенски знаци. Овие знаци во базата се за
пишуваат описно бидејќи расположивите информатички алатки не
овозможуваат внес на овие знаци. Од истите причини елементот
„содржина на ракописот“, кој редовно се појавува како помал или
поголем текст во описот на ракописите, се превзема како слика од
веќе постојните класични каталози на ракописите и се поврзува со
останатиот дел од палеографскиот опис.
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Во Програмата за работа на Библиотеката за 1999 година беше
дефинирана проектна задача Издавање на дел од словенските рако
писи во Македонија на ЦД-РОМ1. Оваа задача беше реализирана со
финансиска поддршка од Министерството за култура на Република
Македонија. ЦД-РОМ1-от содржи 13 најстари словенски ракописи во
Македонија. Ракописите се дигитализирани од црно бел микрофилм.
Изработен е софтвер само за пребарување на ракописите согласно
критеримите преземени од палеографскиот опис. Секој дигитализи
ран ракопис содржи и дигитализиран палеографски опис на ракописот
поради техничките ограничувања за потполна имитација за внес на
податоците од палеографскиот опис.
Кон крајот на 2000 година Библиотеката го издаде вториот ЦД‑
-РОМ 2 на словенски ракописи, а во текот на 2001 и 2002 година го
издаде третиот ЦД-РОМ 3. При изработката на вториот и третиот
ЦД-РОМ користени се истите методи како и за првиот ЦД-РОМ,
освен што за овиое два ЦД-РОМ-ови дигитализацијата е направена
од микрофилм во боја (претходно повторно се микрофилмирани
дел од ракописите, но во колор филм).
Трите ЦД-РОМ-ови содржат 58 најстари словенски ракописи во
Македонија, инсталирани се на ИНТЕРНЕТ и достапни преку ВЕБ
страницата на Библиотеката 24 часови дневно: http://www.nubsk.edu.mk.
Паралелно со овие активности, на Електротехничкиот факултет
во Скопје, финансиран од Министерството за наука, а во соработка
со Библиотеката во тек е научно-истражувачки проект кој се бави со
методологијата за дигитализација на документарното културно на
следство. Направени се повеќе дипломски и семинарски работи кои
обработуваат прашања од мултимедијална обработка на податоци,
односно дигитализација на слика, звук и филм, нивна организација
во бази податоци и презентација на ИНТЕРНЕТ.

Што постигнавме
со експериментите за дигитализација
Со експериментот за дигитализација на дел од словенските ра
кописи во Македонија постигнавме:
– стекнување искуство;
– приопштување на дел од словенските ракописи што се чуваат
во Библиотеката;
– скромна партиципација во светскиот информативен ИНТЕР
НЕТ простор со дел од книжното наследство на Македонија.
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Идни активности во врска со дигитализацијата
во Националната и универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“ – Македонија
1. Дигитализација на сите евидентирани ракописи во Македонија:
– микрофилмирање во боја;
– фотографирање на оштетените ракописи;
– дигитализација и снимање на ДВД технологија;
– компресија на дигиталните слики и нивно снимање на ДВД-ија
за потребите на публикување;
– оптимализација на организацијата на мултимедијална база по
датоци и изработка на софтверска поддршка за пребарување на
базата и обезбедување пристап до базата преку ИНТЕРНЕТ;
– примена на стандарди во изработката на палеографскиот – ка
талошки опис на стари ракописи;
– превод на каталошките описи на англиски јазик.
2. Да се продолжи со истражувањето на примената на дигитализа
цијата и на останатите вредни колекции (музичка, картограф
ска, ликовна и други) од книжните фондови на Библиотеката.
3. Менаџмент на дигитализираните колекции
Одржувањето на дигитализираните колекции ќе биде едно од
приоритетните прашања со кои во иднина ќе се занимава Би
блиотеката. Тоа би ги опфатило прашањата околу постојаното
преснимување на ДВД-ијата заради обезбедување трајност, одно
сно заштита на податоците, за што е потребно набавка на нова
опрема, усовршување на апликативниот софтвер и оптимална
организација на базите податоци, стабилен пристап до базите
преку ИНТЕРНЕТ.
4. Да се воспостави неопходна соработка со други Национални би
блиотеки од Европа и светот и релевантни институции што
имаат поголемоискуство во оваа проблематика особено во:
– унификацијата и стандардизацијата на методите на дигитали
зацијата;
– примена на МАРК стандардите и мета податоците за обработ
ката на специфичните библиотечни материјали;
– развој на можностите за мултијазично пребарување на инфор
мациите преку ИНТЕРНЕТ.
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Во 2007 година Министерството за култура на Република Маке
донија одобри средства за изградба на објект во склоп на Библиоте
ката кој ќе биде наменет за чување, обработка и дигитализација на
Збирките во Библиотеката. До Министерство за култура е доставен
иницијален материјал со кој се бара поддршка за формирање На
ционален центар за дигитализација со седиште во Библиотеката. Во
тек е и изработка на Програма за дигитализација на библиотечен
материјал во рамките на Библиотека.
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DIGITIZATION AT THE SV. KLIMENT OHRIDSKI
NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY, SKOPJE:
EXPERIENCES, CURRENT STATUS AND FUTURE PLANS
Summary
This paper presents the chronology of activities that the St Clement of Ohrid
National and University Library has undertaken in cooperation with the Faculty
of Electrical Engineering in Skopje, Republic of Macedonia, concerning the application of digitization as a contemporary method for liberalization of access to
valuable library materials, their preservation and presentation to end users. Since
1999 the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia has financially supported project tasks at the Library in the digitization of specific library material.
The digitization process started with the Collection of Old Slavonic manuscripts
from Macedonia, which is held and processed in the Library. To date, 20,000
pages have been digitized.
The 2007 the Library management board engaged a team of professionals
to develop a digitization strategy at the institutional level.
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Београд

ДОСАДАШЊА ПРАКСА У ИЗДАВАЊУ
СТАРИХ СРПСКИХ СПОМЕНИКА
У раду се прате значајније појаве у издавању старих српских текстова по
чев од XVIII века па до данас. Настојања да се створи штампарски слог, а у но
вије време електронски фонтови, старе словенске ћирилице само делимично
су задовољавала едиционе потребе приликом издања дела српске средњове
ковне писмености и књижевности. Почев од опонашања рукописног изгледа
слова, па до трагања за посебним типовима знакова намењених штампању
старих српских текстова, пређен је шаролик пут на коме је било мање или
више успелих типографских решења. У разноликом, али у појединим перио
дима уједначеном, изгледу старе ћирилице појавила су се дела већине српских
писаца средњег века и тек понеки целовит споменик писмености. Може се
рећи да је епоху оловног ручног слога, која је до скоро била преовлађујућа, у
потпуности заменио електронски вид приређивања српских старина.
Кључне речи: издања, стара ћирилица, српски споменици.

Прве српске штампане књиге појавиле су се у последњој деце
нији XV века. Њихов изглед у великој мери био је сличан рукописној
књизи. У старом српском штампарству из тих разлога опонашао се
изглед ћириличног писма уставног типа. Створени су препознатљиви
типографски комплети такозваних минејских слова неговани најпре
у цетињској штампарији, затим у млетачкој, горажданској, рујанској,
грачаничкој, милешевској и београдској. Својом наглашеном величи
ном тадашња штампарска слова олакшавала су читање, што је било
важно нарочито приликом богослужења, када се морало рачунати на
слабију осветљеност унутрашњих простора храмова. Мукотрпна на
стојања тадашњих штампара да у врло метежним временима добију
књигу на бржи начин него што је она настајала писаним путем оста
вила су неизбрисив траг у непрестаној потреби да се до књиге дође.
Нововековна штампарска пракса окренута доношењу старих
српских текстова пролазила је кроз бурне периоде. Ако се прате дво
вековна настојања да се ова врста споменика штампа писмом које
својим изгледом опонаша стару ћирилицу, увиђа се низ његових ти
пова. У XVIII веку још је била у оптицају стара ћирилица како за дела
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црквене намене тако и она нецрквене садржине. Како се приближава
XIX веку, та разлика постаје све већа. У обимније штампарске захвате
тих времена спада појава два службена србљака – један је Римнички,
штампан 1761. године (Римнички србљак), а други Венецијански,
из 1765. године (Венецијански србљак). Они изгледом слова наста
вљају традицију старе штампане књиге. У венецијанској штампарији
Димитрија Теодосија штампани су 1776. године истим типом слова
као и Србљак Канони на осам гласова светом Симеону и светом Са
ви Теодосија Хиландарца (Канони). Сличног изгледа слова било је
скраћено издање Доментијанових житија светог Симеона и светог
Саве Кирила Живковића 1794. године (Живковић 1794). Одступање
од такве праксе догодило се када је Јован Рајић објавио 1795. године
један препис Душановог законика у четвртој књизи своје Историје
словенских народа (Рајић 1795). Текст овог законика није се разликовао
другачијим слогом од основног којим је написана Историја. Занима
ње за Душанов законик трајало је кроз цео XIX век како код домаћих
тако и код страних проучавалаца. Георгије Магарашевић штампао га
је у Српском летопису 1828. године (Магарашевић 1828), пољски сла
висти Маћејовски 1832. године (Maciejowski 1832) и Андреј Кухарски
1838. године (Kuharski 1838), Јован Ђорђевић у Српском летопису
1859. године (Ђорђевић 1859), Павел Јозеф Шафарик 1851. године
(Šafarik 1851), а Јосиф Јиречек 1865. године препис из Шафарикове
оставштине (Šafarik 1865), Франц Миклошич 1856. године (Miklosich
1856), Стојан Новаковић 1870. године (Новаковић 1870), као и 1898.
године (Новаковић 1898), на поузданији начин, а пре тога Херменигелд
Јиречек 1880. године (Jireček 1880). Овај српски споменик доживео
је и два издања у Русији. Једно је урадио Теодор Зигељ 1872. године
(Зигељ 1872), а друго Тимотеј Флорински 1888. године (Флорински
1888). У ХХ веку није престајало занимање за овај законски кодекс
цара Душана. Од најновијих издања треба споменути три обимна
тома Душановог законика припремљених у оквиру настојања Срп
ске академије наука и уметности да се критички појаве сви преписи
(Душанов законик 1975–1997).
Догађај у издавању старих споменика, као и за читаво српско
штампарство, представљало је оснивање Књажевско-српске типо
графије у Београду 1832. године. У њој су за потребе издавања старих
текстова резана засебна слова старословенске ћирилице, величином
сасвим примерена типографском окружењу слогова друге врсте. Била
су то тамнија слова старе ћирилице која су јасно одскакала од уоби
чајене грађанске ћирилице светлијег изгледа. Већ 1840. године у тој
штампарији појавила се књига Павла Карано-Твртковића са старим
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српским повељама, које је сакупио дубровачки прота Ђорђе Никола
јевић (Карано-Твртковић 1840). Некако у тим временима уобичајила
се неписана норма да се стари текстови штампају масним слогом. Тек
у ретким приликама такав препознатљив старословенски слог заме
њиван је уобичајеним белим слогом у коме су такође комплетирани
знаци који прате старију графију.
Почев од половине XIX века издања старих српских споменика
добијају прави узлет. Најпре се штампају у Прагу 1851. године Ша
фарикови Památky dřevního písmenictví jihoslovanův. Иза тога 1857.
године у Бечу се појављују Примјери српско-славенскога језика Вука
Караџића (Караџић 1857). Исте године Иван Кукуљевић-Сакцински
објавио је у Загребу у Аркиву за повјесницу југославенску Цамблаково
Житије Стефана Дечанског (Kukuljević-Sakcinski 1857). Исто дело
после две године приредио је према другом рукопису Јанко Шафа
рик и штампао га у Гласнику Друштва српске словесности (Шафарик
1859). Франц Миклошич штампао је у Бечу 1858. године Monumenta
serbica (Miklosich 1858). Појава Ђуре Даничића обележила је издања
низа старих српских текстова који су излазили како по научним ча
сописима тако и у појединачним књигама. Његовим трудом издата
су обимна дела три српска писца – Доментијана, Теодосија и Дани
ла Другог. Најпре је 1860. године у Београду штампано Теодосијево
Житије светога Саве (Даничић 1860), а пет година касније Домен
тијаново Житије светога Саве и Житије светога Симеона (Даничић
1865), Само годину дана потом у Београду су штампани Животи
краљева и архиепископа српских архиепископа Данила Другог (Дани
чић 1866). Током 1863. и 1864. године појављује се Даничићев Рјечник
из књижевних старина српских у три тома (Даничић 1863–1864). У
исто време, тачније 1864. године, он је приредио Никољско јеванђеље
(Даничић 1864). Велики допринос у издавању српских старина дао
је Ватрослав Јагић. Он је међу другим обимним делима, углавном
из старословенског периода, приредио издање Житија Стефана
Лазаревића Константина Философа, које се појавило 1875. године у
Гласнику Српског ученог друштва (Јагић 1875).
Стојан Новаковић унео је нови подстрек у објављивању старих
српских споменика. Велики део његовог рада у том погледу расут је
по научним часописима XIX века. У веће целине у којима је доно
сио српске старине спадају Примери књижевности и језика старог
и српско-словенскога, који су изашли најпре 1877. године, а онда са
допунама 1889. и 1904. године. Заједно са Милошем Милојевићем
и Нићифором Дучићем објавио је у Београду 1880. године Дечанске
хрисовуље (Милојевић 1880). Од посебног значаја је његово издање
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Синтагме Матије Властара 1907. године (Новаковић 1907). Круну
његових прикупљања дела из старог српског законодавства чини
књига Законски споменици српских држава средњега века штампана у
Београду 1912. године (Новаковић 1912).
Љубомир Стојановић представља последњи изданак великана XIX
века који су се бавили издавањем старих српских споменика. Почев
од Српских родослова и летописа 1883. године (Стојановић 1883), па
преко издања Мирослављевог јеванђеља 1897. године (Стојановић
1897), он се кретао ка обухватнијим целинама као што су Стари
српски записи и натписи у шест томова (Стојановић 1902–1926), по
том Стари српски родослови и летописи (Стојановић 1928) и Старе
српске повеље и писма (Стојановић 1929, 1934).
У ХХ веку динамика објављивања старих текстова била је врло
променљива. Два велика светска рата свакако су зауставила озбиљније
замисли око издавања српских старина. Најупечатљивији пример за то
јесте настојање Љубомира Ковачевића да приреди повеље манастира
Хиландара и штампа их у 44. књизи Споменика СКА. Већ сложени
текст пропао је у Државној штампарији на почетку Првог светског
рата. Тек мањи део отиснутих коректорских страница сачуван је да
сведочи о једном великом труду. Са више успеха био је рад Василија
Николајевича Корабљова на издавању хиландарских повеља који се
појавио 1915. године у додатку Византијског временика (Korablev
1915). Велики догађај у приближавању дела старих српских писаца
била је појава критичког издања дела светога Саве, која је приредио
Владимир Ћоровић 1928. године (Ћоровић 1928).
После Другог светског рата настао је знатан застој у објављива
њу старих споменика. Требало је да прође више од три деценије, па
да се успостави колико-толико задовољавајући ток издавања старих
текстова. Ђорђе Трифуновић приредио је књижевне радове Стефана
Лазаревића 1979. године (Трифуновић 1979). Исте године појавило
се издање Матичиног апостола из ХIII века које су приредили Рад
мила Ковачевић и Димитрије Е. Стефановић (Ковачевић/Стефано
вић 1979). Димитрије Богдановић позабавио се најстаријом службом
светом Сави и објавио њен текст 1980. године (Богдановић 1980).
Српску Александриду приредиле су 1985. године Радмила Маринко
вић и Вера Јерковић (Маринковић/Јерковић 1985). Критичко издање
Мирослављевог јеванђеља приредили су Никола Родић и Гордана
Јовановић 1986. године (Родић/Јовановић 1986). Тиме се окончао
доста дуг период издавања старих споменика у словослагачницама,
у којима су се ручним слогом решавала сложена едициона пита
ња. Мукотрпан и дуг посао уступао је место не сасвим разрађеном
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систему куцања старих текстова на електричним писаћим машинама
које су снабдевене куглицама са различитим писмом. Зна се колико
је у периоду од десетак година између осамдесетих и деведесетих
значила таква машина и које су све немогућности постојале да се
тачно приреди неки текст. Пример за то представља најобухватни
ји труд Димитрија Е. Стефановића на приређивању Шишатовачког
апостола, који је 1989. године објавила Аустријска академија наука
(Стефановић 1989). Са таквом вишегодишњом праксом излазили
су Археографски прилози, који су истовремено пример бурних про
мена у српском штампарству.
Могло би се говорити о новој ери у штампарству када су се у
припрему укључили компјутери. Они су донели прилична олакша
ња и у приређивању старих текстова. То је подразумевало да се сваки
појединац упути у рад нових електронских помагала и обучи у њихо
вом поузданом руковању. Ако је тај проблем био решив са мање или
више успеха, већи проблем представљали су одговарајући фонтови
који би омогућили поуздано и тачно преношење текстова у коначан
штампани облик. Познато је шаренило и лутања којима смо сви из
ложени у настојању да се ослонимо на добар старословенски фонт.
Повремено се успевало упркос недовољно усавршеним фонтовима,
па су се као обимнији резултати појавила издања Службе светом Пе
тру Атонском Генадија Светогорца 1995. године (Трифуновић 1995),
а затим дела светога Саве (Јовановић 1998), Стефана Првовенчаног
(Јухас-Георгиевска/Јовановић 1999), Доментијана (Јухас-Георгиевска/
Јовановић 2001), повеље кнеза Лазара (Младеновић 2003), Законопра
вило светога Саве (Петровић/Штављанин-Ђорђевић 2005) и повеље
деспота Стефана (Младеновић 2007).
Велики помак у опремању задовољавајућим фонтом догодио се,
може се слободно рећи, подухватом Зорана Костића, који је уз по
моћ познавалаца словенске палеографије сачинио старословенски
фонт Монах и нешто свечанији Хиландарски устав. Да је фонт Монах
успешно заживео, показују најновија издања, као што су Поменик
манастира Раче (Јовановић 2005), Никодимов типик (Трифуновић
2007), Београдски паримејник (Јовановић-Стипчевић 2006) и огледна
свеска Српскословенског речника јеванђеља САНУ (Савић 2007). Овај
фонт омогућио је да се задовољавајућим решењима и олакшаним
коришћењем ради како у Word-у тако и у сложенијим програмима
као што је In Design. Уверени у сопствено добро искуство са овим
фонтом, надамо се да ће се његово коришћење још више проширити
и потврдити кроз много веће могућности издавања не само српских
него и словенских старина.
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PRACTICE TO DATE IN THE PUBLICATION
OF OLD SERBIAN TEXTS
Summary
This paper surveys practice in publishing significant Old Serbian texts from
the 18th century to the present. Efforts to create first a printing typeface, then
electronic fonts, for the purpose of printing Old Slavonic Cyrillic have only been
a partial solution for publishing mediaeval Serbian texts and works of literature.
Typographic solutions of greater and lesser success have been reached in attempts
to capture the appearance of manuscript letters and special signs for the purpose
of printing Old Serbian texts. Most mediaeval Serbian works have been printed
using an Old Cyrillic with occasional variations; however, very few monuments of
Serbian literacy have been made available in their entirety. The printing typeface,
predominant until recently, may be said to have been completely replaced by the
electronic form of printing Old Serbian documents.
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UNICODE FOR SLAVISTS
The paper discusses the origin and purpose of Unicode, and the reasons why
certain characters appear within it and others do not, paying particular attention
to the fact that Unicode is concerned only with text as a string of characters and
not with its visual representation. This means that encodings of mediæval Slavonic
texts may need to include information which goes beyond the repertory of standard
Unicode characters. This may be achieved by encoding characters within the Private
Use Area and/or using mark-up to enable their interpretation and processing. An
example is provided of how this can be done, together with two XSLT scripts generating different kinds of output text. This demonstrates how Unicode may be used in
combination with other techniques to fulfil the needs of researchers.
Keywords: XML, XSLT, Unicode, Cyrillic, Text Encoding, Slavonic Studies.

From its inception, or rather since its progressive incorporation into
various computer applications, the Unicode standard has become a vital part of computer use, particularly for those of us who use more than
one writing system. Indeed, since Unicode is an integral part of the XML
Recommendation, anyone involved in creating or using electronic text
is almost certainly also using Unicode. Most of us can probably remember the days, not so long ago, when everything apart from the ninety-six
characters comprising the Latin alphabet, Arabic numerals and selection
of punctuation and symbols included in the ASCII standard (ISO-646)
were distributed amongst various different code-pages, with the result
that one user’s Greek text could appear as a series of Hebrew characters
on another user’s computer, because the code-points used for Greek
characters on the sender’s system were the same as those used for Hebrew
on the recipient’s. To prevent this, a unified standard was developed, according to which each code-point should represent one and one only of
the characters of the world’s writing systems, and each character should
likewise be represented by only one code-point. This is the purpose of
Unicode, and its remarkable success can be measured by the fact that the
pages full of inappropriate characters that one frequently used to encounter are largely a thing of the past.
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Technically, Unicode is two standards. In the late 1980s and early
1990s, efforts towards a single standard for character encoding were being made both by the Unicode Consortium and within the International
Organisation for Standardisation, and their first proposals were made
independently of each other. It was recognised by both organisations
that a unification of the two was desirable, and this was achieved in 1993
with the publication of Unicode 1.1 and ISO 10646-1, which are identical in content. Since then the two standards have been synchronised, so
that every subsequent version has been exactly the same in both, though
formally they are maintained separately and have their own administrative procedures.
The starting-point from which Unicode was developed was a number
of earlier national and industry standards covering various ranges of
characters. These were subsumed into Unicode with provision for retroconversion, which meant that anything encoded in Unicode 1.1 could
be encoded in one of the foundation standards, and vice versa. In some
cases this necessitated the inclusion in Unicode of “compatibility characters” (defined as “those that would not have been encoded (except for
compatibility) because they are in some sense variants of characters that
have already been coded”). The consequences of this are most evident in
the treatment of Far Eastern writing systems. As far as European scripts
are concerned, they chiefly manifest themselves in the encoding of accented characters. Thus Latin á may be represented either as U+00E1 or
as U+0061+0301, and Greek as either U+1F71 or U+03B1+0301, and
these alternative encodings are explicitly designated as canonically equivalent in the standard. Cyrillic á, on the other hand, may only be encoded
as U+0430+0301, because there was no such precomposed character in
the earlier standards upon which Unicode was based. As far as possible
Unicode avoids ambiguities and equivalences, and there is a strong policy
not to admit any more precomposed characters to the standard.
In practice the existing precomposed characters may be exploited for
typographical convenience, but it should always be remembered that it is
not actually the function of Unicode to provide this. Encoding issues and
typographical issues are separate, and Unicode is concerned only with
the former.
The four pillars of text encoding are structure, portability, structure
and multiple use,1 and it is the purpose of Unicode to allow plain text to
be encoded in fulfilment of these aims. It is not the purpose of Unicode to
1
These were enunciated as long ago as 1995 in: Birnbaum 1995, an article which is
still worth perusing.
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record the visual representation of everything that can be represented, an
aim that would be as inconvenient in practice and as unfeasible in theory
as a 1:1 scale map.2 For this reason Unicode characters “are represented
by code points that reside only in memory representation, as strings in
memory, on disk, or in data transmission” – that is to say, not in any form
recognisable to a human being – and are distinguished by their systemic
or semantic features. For this reason Latin A, Greek Α and Cyrillic А are
recognised as separate characters even though they may appear identical
in print, because it makes a difference which is which – most obviously
for sorting and searching operations. This principle may equally apply
within scripts: the Icelandic letter Ð (U+00D0) is not the same character
as the Croatian letter Đ (U+0110), if only because the one corresponds to
lower-case ð and the other to lowercase đ.
Similarly, in the conventions of modern Church Slavonic typography
certain words must be written with superscript letters. Thus the canonical
spelling is бца; богородица is a non-canonical but possible spelling (which
may be used, for example, in musical texts), while бдца is a mistake. The
distinction between д and superscript д is therefore significant within
this system, and the two are not interchangeable. In recognition of this a
series of Cyrillic superscript characters has recently been approved by the
Unicode technical committee, and will shortly appear within the standard. (It should be noted that this distinction does not exist in all systems
of Cyrillic writing, and in most mediæval manuscripts it would make no
difference at all whether the scribe wrote прѣдви or прѣви. One could
debate whether in such a case the superscript was better indicated by the
use of a distinct character or by mark-up.)
In the same way, where visual differences have no bearing on the
meaning of the text, they are not recognised by Unicode. Thus, while
the form of the lower-case Cyrillic letter т is notably different in a roman
typeface, a Russian italic typeface, and a Serbian italic typeface, it is only
one character. From the point of view of plain text–text as a string of
characters, which it is the business of Unicode to encode–it matters not
at all whether the text is roman or italic, Russian or Serbian. From other
points of view, of course, it matters a great deal, and therefore there are
mechanisms, in the form of markup, etc., to indicate it, but these are not
part of Unicode: they work alongside it and with it.
How then does Unicode fit in to the wider operation of text encoding? If you are working with in an entirely closed system, there is no need
to use Unicode at all – you can represent characters however you like.
2

For the theoretical impossibility of the latter, see Eco 1994.
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This however is not recommended unless you are absolutely certain that
no document you produce or any part of it will ever be used by anyone
else, ever be needed for any other purpose, or ever be required beyond
the life expectancy of the hardware and software on which you produce
it. This is not a usual situation.
One may assume, therefore, that Unicode will be used, and that
sooner or later the need may arise to provide for characters which are not
in Unicode, either because they ought to be in it but have not yet been
included, or because they do not fulfil the criteria for inclusion and therefore never will be. In the first case, Slavonic mediævalists are fortunate
that a proposal including the mediæval Cyrillic characters that had been
identified as missing from Unicode was accepted by the Unicode Technical Committee in February of this year. The accepted proposal can be
seen at http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3194.pdf; it also includes
the superscript letters mentioned above, as well as characters required for
modern non-Slavonic languages. Because of the time taken by administrative procedures, although it is now certain that they will form part of
the standard, it is unlikely that this will be formally accomplished until
next year. In the mean time caution should be exercised, as though it is
probable, it is not absolutely certain that the characters will be assigned to
the codepoints at which they appear in the proposal.
For the rest, there is the Private Use Area, a range of characters which
exist within the standard but are undefined within it and may be used
for any purpose a user or group of users chooses. There are 6,400 such
code‑points within the Basic Multilingual Plane (specifically, U+E000F8FF), which should be enough for most purposes (at least when dealing with European writing systems), but should that prove insufficient,
Planes 15 and 16 are also allotted as supplementary private use areas, providing an additional 131,068 code-points. Any character that one is using
which is not already provided for by Unicode can thus be assigned to a
code-point in the Private Use Area, and the adoption of Unicode does
not, therefore, in any way limit the range of characters that one can use.
The Private Use Area is, by definition, private, that is to say non
‑standard, and it is to say the least unlikely that two users will choose
independently to put the same character at the same code-point. Relying
only on the Private Use Area would therefore re-create the problems of the
pre-Unicode period. There are, however, ways of getting round this which
allow us to have the best of both worlds. It is done simply by using mark
‑up to indicate to other users how the Private Use Area has been used.
This is best illustrated from an actual example. In this example I shall
use the mark-up scheme devised by the Text Encoding Initiative, a project
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which has been developing models for the electronic encoding of texts
since 1988 and has now reached a considerable level of sophistication.3
This has the advantage of being highly developed and of being familiar to
many users. One can of course achieve the same ends using other schemes
of mark-up if these are more appropriate to the purpose being pursued.
Suppose, therefore, that one is encoding a text that includes the following:

and it is desired to preserve the orthographical peculiarities of the original. Provided that you have the necessary glyphs in the Private Use Area
of your font, you can immediately type

и вышеренныи пицъ написа риста и педеть и пе терады
in the virtual certainty that nobody else will be able to read it. It is better,
therefore, to start the encoding using exclusively Unicode characters:4

и вышеренныи писцъ написа триста и петдсеть и пет тетрады
One can then add mark-up to indicate the ligatures

и вышеренныи писцъ написа <g ref="#trlig">тр</g>иста и петдсеть
и пет те<g ref="#trlig">тр</g>ады
and one can do the same for the three-legged т:

и вышеренныи писцъ написа <g ref="#trlig">тр</g>ис<g
ref="#t3">т</g>а и петдсе<g ref="#t3">т</g>ь и пет <g
ref="#t3">т</g>е<g ref="#trlig">тр</g>ады
<g ref="#t3">

The non-Unicode alternatives are indicated by enclosing the characters which they are to replace within a <g> element with an attribute indicating what it refers to. These are referenced elsewhere in the document:
<char xml:id="trlig">
<charName>CYRILLIC TVRDO-RCI LIGATURE</charName>
3
Details of the TEI can be found on its website, http://www.tei-c.org/, which includes
very extensive documentation.
4
One could in fact do it the other way round, starting with the quasi-facsimile
transcription and transforming this into Unicode, but this is a much more complicated
operation and provides a much less clear illustration of the principles and methods involved.
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<charProp>
<localName>entity</localName>
<value>trlig</value>
</charProp>
<mapping type="PUA">U+F474</mapping>
</char>

The reference includes both an indication of where the character resides in the Private Use Area, so that it can be processed on one’s own
system, and an explicit definition in a human language for the benefit
of other users who might otherwise have no means of knowing what the
character was.
We can then go on to indicate superscripts:

и вышер<hi rend="sup"></hi>енныи пи<hi rend="sup">с
</hi>цъ написа<g ref="#trlig">тр</g>ис<g ref="#t3">т
</g>а и пе<hi rend="sup">т</hi>д<hi rend="sup">с
</hi>е<g ref="#t3">т</g>ь и пе<hi rend="sup">т</hi> <g
ref="#t3">т</g>е<g ref="#trlig">тр</g>ады

Finally, we might decide that it is useful to be able to supply the full
content of abbreviations:

и вышер<choice><ex>е</ex><seg type="sup">ч<am></am>
</seg></choice>енныи пи<choice><seg type="sup">с
<am></am></seg><ex>ь</ex></choice>цъ написа <g
ref="#trlig">тр</g>ис<g ref="#t3">т</g>а и пе<seg
type="sup">т</seg>д<choice><ex>е</ex><seg
type="sup">с<am><
 /am></seg></choice>е<g
ref="#t3">т</g>ь и пе<seg type="sup">т</seg> <g
ref="#t3">т</g>е<g ref="#trlig">тр</g>ады
Putting it all together, we produce the following document:

<!DOCTYPE TEI PUBLIC "-//TEI P5//DTD Main Document
Type//EN"
"http://www.tei-c.org/release/xml/tei/schema/dtd/
tei.dtd"[
<!ENTITY % TEI.header 'INCLUDE' >
<!ENTITY % TEI.core 'INCLUDE' >
<!ENTITY % TEI.textstructure 'INCLUDE'>
<!ENTITY % TEI.gaiji 'INCLUDE'>
<!ENTITY % TEI.transcr 'INCLUDE'>
<!ENTITY % TEI.linking 'INCLUDE'> ]>
<TEI>
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
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<title>An example of transcription</title>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<p>An unpublished document </p>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p> Hilandar MS 444, f.360v.</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<charDecl>
<char xml:id="trlig">
<charName>CYRILLIC TVRDO-RCI LIGATURE</charName>
<charProp>
<localName>entity</localName>
<value>trlig</value>
</charProp>
<mapping type="PUA">U+F474</mapping>
</char>
<glyph xml:id="t3">
<glyphName>CYRILLIC THREE-LEGGED TVRDO</glyphName>
<charProp>
<localName>entity</localName>
<value>t3</value>
</charProp>
<mapping type="PUA">U+F471</mapping>
</glyph>
</charDecl>
</encodingDesc>
</teiHeader>
<text>
<body>
<!-- Text goes here. -->
<p> и вышер<choice><ex>е</ex><seg type="sup">ч
<am></am></seg></choice>енныи пи<choice><seg
type="sup">с<am></am></seg><ex>ь</ex></choice>цъ
написа <g ref="#trlig">тр</g>ис<g ref="#t3">т
</g>а и пе<seg type="sup">т</seg>д<choice><ex>е
</ex><seg type="sup">с<am></am></seg></choice>е<g
ref="#t3">т</g>ь и пе<seg type="sup">т</seg> <g
ref="#t3">т</g>е<g ref="#trlig">тр</g>ады
</p><!-- More text goes here. -->
</body>
</text>
</TEI>
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The important thing to note is that this transcription contains all the
information that was in the transcription made simply by typing using
characters from the Private Use Area, but in a form that will not be lost
in transmission or transference to another platform. The document is of
course designed to be read by the computer, not by the human eye. While
it is perfectly possible to view the text directly from this document, in
practice it is unlikely that one would wish to do so. The initial encoding
is normally a starting-point for transformations that present the information in a form in which it is required for a particular purpose.
One could, for example, insert the actual glyphs for the non-Unicode
characters into the text in place of the more descriptive encoding in the
document. This can be done with XSLT using the following file.
<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/
XSL/Transform"
version="2.0">
<xsl:output method="xml" indent="yes" encoding=
"ISO-8859-1" />
<xsl:template match="@*|*|processinginstruction()|comment()">
<xsl:copy>
<xsl:apply-templates
select="*|@*|text()|processinginstruction()|comment()" />
</xsl:copy>
</xsl:template>
<xsl:template match="g">
<xsl:variable name="foo">
<xsl:value-of select="substring(@ref,2)" />
</xsl:variable>
<xsl:text disable-outputescaping="yes">&amp;#x</xsl:text><xsl:value-of
select="substring(//*[@xml:id=$foo]/mapping,3)" />;
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

It will be noticed that this transformation uses the code-points for
the glyphs declared in the header of the actual document, so that provided they are declared correctly at this one point, every instance of the
characters in the actual text will be correctly transformed. There is – and
this is typical – a loss of information between the input and the output,
insofar as the information about these characters in the output file is
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reduced to the code-points for Private Use Area glyphs, but this does not
matter because the input file continues to exist, along with all the information in it. Since electronic encodings may have multiple uses, it need
not be the case that all the information in them is required for each of the
uses to which they are put.
In isolation this particular transformation may not be especially
useful, but one can see that in combination with others it could be of
considerable use, for example in producing a quasi-facsimile view of the
text. A more complete kind of transformation would be provided by the
following script:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/
XSL/Transform'
version="2.0">
<xsl:output method="html" indent="yes" encoding=
"ascii" />
<xsl:template match="/">
<html xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xsl:version="1.0">
<head>
<title>Transcription</title>
</head>
<body>
<xsl:apply-templates/>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="teiHeader"/>
<xsl:template match="//p">
<p> <xsl:apply-templates/></p>
</xsl:template>
<xsl:template match="//*[@type='sup']"><em><xsl:applytemplates/></em></xsl:template>
<xsl:template match="ex">(<xsl:value-of
select="."/>)</xsl:template>
<xsl:template match="am"></xsl:template>
</xsl:stylesheet>

This will generate an HTML document containing a transcription of
the text into modern Cyrillic, thus:
и’ вышер(е)чен́ныи пис(ь)цъ напи́са три́ста и’ петд(е)сеть и’ пет
тетрады.
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These two examples give a very limited glimpse of how a source document can serve as the basis for transformations, and of the use of Unicode within the source document. It must be remembered that the initial
encoding is very rarely the same as the final output, and that in particular
documents designed as “published” work, whether on paper or on the
screen, are usually the result of one or more transformations using Formatting Objects, LaTeX or other applications designed to provide the
typographical polish requisite for this sort of document. If  is encoded
as &#x0430;&#0313x;&#x0301;, this information is securely and unambiguously available to any system; an XML browser probably will display it, and the fact that it will probably not display it very well is not a
defect, as this is not what it was designed for: there are other applications
for this. In particular it should be noted that Unicode is not restrictive in
its application to text encoding; on the contrary it is permissive in allowing the encoding of any string of characters in a way that will preserve
the information across platforms and media. In the words of the great
English applied mathematician Charles Babbage (1791–1871), “Propose
to an Englishman any principle, or any instrument, however admirable,
and you will observe that the whole effort of the English mind is directed
to find a difficulty, a defect, or an impossibility in it. If you speak to him
of a machine for peeling a potato, he will pronounce it impossible: if you
peel a potato with it before his eyes, he will declare it useless, because it
will not slice a pineapple.”5 Unicode does very well what it is intended to
do, and there are other machines for slicing the pineapples.
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ЮНИКОД ДЛЯ СЛАВИСТОВ
Резюме
В докладе обсуждаются происхождение и назначение Юникода и причины, почему некоторые символы включены в стандарт, а другие исключаются. Особое внимание обращается на применяемость Юникода к тесту
в виде ряда символов а не к его визуальному осуществлению. Поэтому в
электронных версиях средневековых славянских текстов бывает потребность
в информации, выходящей за пределы Юникода. Для этого применяются
позиции из области для частного использования и/или разметка, что позволяет понимать и обрабатывать такую информацию. Приводится пример
этого процесса вместе с двумя таблицами стилей XSLT, производящими
разные выходные документы. Это показывает, как можно пользоваться
Юникодом в сочетании с другими приемами, чтобы выполнить потребности исследователей.

107

УДК 09=163.2:003.349.2]:004.223.057.2 Unicode

Румян Лазов, Анисава Милтенова
София

ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТАРОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ В РЕПЕРТУАРЕ
ДРЕВНЕБОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В работе дискутируются проблемы и точки зрения, связанные с оформлением
и содержанием изданий древних славянских текстов. Несмотря на существующую
традицию почти столетней давности, немало вопросов как приципиального, так и
технического характера, еще ждут ясного и обоснованного ответа. Компьютерные
технологии последних десятилетий значительно улучшили перспективы в этом
направлении, хотя и поставили ряд новых задач и проблем, которые мы еще не
можем решить удовлетворительным образом. Мы надеемся, что опыт, накопленный
в течении последних 10–12 лет в связи с проектом “Реперториум древнеболгарской
литературы и книжности” в Секторе древнеболгарской литературы, Института
литературы БАН будет полезным для славистов, сталкивающихся в течении ряда
лет с подобными вопросами. Ведущие принципы нашей работы, которыми мы
руководствовались, следущие: стандартизация формата документов; разделение
данных от процесса обработки; универсальность электронного текста, независимость от локальных платформ; адекватное сохранение рукописей в электронной
форме; структурный подход к разным аспектам обработки рукописей (кодикология,
палеография, текстология и т. д.).
Логически возможные подходы к кодированию текста – Plain Text Format (PTF)
и Rich Text Format (RTF) – определяют и соответствующие стратегии для издания
средневековых текстов. В итоге отмечается, что качества XML-базированного подхода дают нам уверенность, что электронное издание текстов не будет простым
повторением, но с помощью новой технологии, классического подхода XIX-го века.
Основная задача новой технологии – это связать текст с базой данных, в которой
мы сможем найти надежно и быстро всю информацию, которая в XIX-ом веке была
предметом специальных исследований, но не могла быть связана с текстом из-за
отсутствия соответствующей технологии. В нашей работе мы пытаемся ответить и
на некоторые вопросы, поставленные почти десять лет тому назад, или по крайней
мере наметить что изменилось в отношении системного подхода к древне-кириллической письменной системе. Проблемы кодирования символов кириллического
письма и связанные с ними задачи славистов обсуждались неоднократно, но к
сожалению до сих пор эти проблемы не получили адекватную трактовку в рамках
сситемы UNICODE. Хотя мы и не получили ответы на большинство вопросов, то
появились альтернативы, которые не являются решениями, но дают возможность
по крайней мере выбирать разные пути для последующих работ.
Ключевые слова: издания древних текстов, компьютерные технологии, стандартизация форматов, универсальность электронного текста, XML подход, UNICODE
стандарт, TEI инициатива.

108

Дискуссия о том каким образом надо оформлять издания древних
текстов длится уже более 50 лет; эту дискуссию мы наследовали от
славистов ХІХ века. В этой дискусии наметились несколько важных
точек зрения, которые хорошо известны этой аудитории:
1. Точка зрения издателя (в том числе и издателя электронного
текста) – для кого предназначено издание? Определить адресат данного издания является первой и, может быть самой важной, задачей.
Группа потенциальных пользователей, в общем, определяет весь облик издания и в нашем, слишком дифференцированном обществе,
стратегия издательского дела должна очень точно учитывать для кого
предназначается сей интеллектуальный продукт. Важные для нашей
дискуссии группы:
– специалисты – филологи, палеографы; издания для этой публики готовятся очень щательно, издаются редко, но зато должны
служить ученому сообществу десятки, а то и сотни лет. Наиболее
переуспели в этом деле Болландисты (члены рабочей группы в
Бельгии, которые издают Acta Sanctorum, стандартная коллекция
житий святых и других исследовательских материалов Средневековья; John Bolland (1596–1665) опубликовал первые два тома
в 1643 г.).
– учащиеся – в широком смысле слова, т. е. люди, которые осваивают
язык или литературу и в силе своего положения интересуются
довольно узкой полосой филологической, палеографической, исторической проблематики, связанной с конкретным писменным
памятником.
– и, наконец, широкая аудиторя просто любознательных людей,
для которых издания подготавливаются по принципу “обо всем
по немножко”.
2. Точка зрения пользователя – что ему необходимо видеть в
книге или в электронном виде (в Интернете):
– памятник����������������������������������������������������
,���������������������������������������������������
переданный как можно ближе к оригиналу, т. е. точная имитация самого оригинала – не только текст, но и его вид,
упорядочение, специфических букв и знаков и их точное место
в тексте (напр. надстрочные знаки), также декорация некоторых
элементов;
– анализированный исследователем текст, с коментарием неясных
мест и исторических реалий; предполагается также исправление
ошибок и нормализацию (текст, который следует определенным
принципам упрощения или реконструкции).
Концепция издания, особенно электронного, зависит и от системы
поиска – будем ли искать часть текста, слова, отделные элементы слов,
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грамматические особенности в древных славянских текстах или –
получить какой то побочный продукт, как напр. инципитарий, или
указатель слов с определенной граматической характеристикой и пр.
Мы поделимся опытом, накопленным в течении последних 10–12
лет в связи с проектом “Реперториум древнеболгарской литературы
и книжности” в Секторе древнеболгарской литературы, Института
литературы БАН (http://clover.slavic.pitt.edu/~repertorium/). Проект
начался в 1995 г. и отражает очень хорошо все этапы, пройденные
палеославистикой в Болгарии по отношении электронной обработки
древних текстов.
Реперториум средневековых славянских рукописей представляет
универсальный информационный массив аналитических описаний
южнославянских кодексов XI–XVII веков. Он содержит около 350
файлов в �����������������������������������������������������
XML��������������������������������������������������
формате следуя правилам TEI����������������������
�������������������������
. Модель описания предусмастривает, с одной стороны – полное кодикологическое описание
рукописей (в котором очень подробно расписаны палеографические
и лингвистические данные), так как и постатейное содержание рукописи и идентификация текстов, вместе с образцами старославянских текстов (заглавие, начало и конец), записи и пр. Часть информационного массива експонирована в Интернете, где тоже работает
система поиска (http://clover.slavic.pitt.edu:8080/exist/mss/index.xml).
Реперториум включает несколько международных проектов: описание славянской коллекции Британской библиотеки в Лондоне и ее
презентация в Интернете, описание рукописей в Швеции, совместная
работа по визуализации типологии сборников с проф. Д. Бирнбаум
из Университета в Питтсбурге, США и др. К Реперториум относятся
еще проект о терминологии для описания рукописей (на пять языков
– болгарский, сербский, немецкий, английский и русский, названия
жанров и жанровых форм со соответствиями на старославянском,
греческом и латынском) и проект о библиографии в области медиевистики (совместно с Софийским университетом и с Институтом
болгарского языка БАН).
Ведущие принципы нашей работы, следущие:
– Стандартизация формата документов;
– Разделение данных от процесса обработки;
– Универсальность электронного текста, независимость от локальных платформ;
– Адекватное сохранение рукописей в электронной форме;
– Структурный подход к разным аспектам обработки рукописей
(кодикология, палеография, текстология и т. д.)
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Основные этапы и связанные с ними мероприятия, конференции
и др. можем обобщенно подытожить в следующей таблице:
Этап�����������
и
����������
финансо� Мероприятия
вая поддержка

Участники

1994–1995
IREX (International Research &
Exchange Board)
Washington

Болгарско
‑американский
проект “Com�����
puter Supported
Processing of
Medieval Slavic
Manuscripts”

Андрей БоTemplate for
яджиев (СУ),
Slavonic Manu
Анисава Милте- scripts (SGML)
нова (ИЛ БАН),
Милена Добрева
(ИМИ БАН),
проф. Дейвид
Бирнбаум (Pitts
burg University,
PA, USA) и др.

Computer
Processing of
Medieval Slavic
Manuscripts. First
International
Conference, Blagoevgrad, 24–28 July
1995. Proceedings.
Sofia 1995

1996–1999
Central European
University, Budapest

Проект
“Computer-Sup
ported Processing
of Sla�����������
vonic Man����������
uscripts and Early
Printed Books”

Институт литературы БАН,
Секция древнеболгарской
литературы
проф. Ральф
Клеминсон,
Central European
Univer������������
sity�������
�����������
(Будапешт)

Основана
Комиссия по
компьютерной
обработке
средневековых
рукописей МКС
(1998–)

Доклады к ХІІ
Конгрессу славистов в Кракове
опубликовани в:
Palaeobulgarica,
XXII, 1998, N 2.
“Medieval Slavic
Manuscripts and
SGML: Problems
and Perspectives”,
Sofia 2000.

2000–2006
UNESCO (200–
2003)

Проект�������
“Electronic Description
and Edition of
Slavic Sources”,
2002–2003.
Проект изучения
и описания славянских руко
писей в Швеции
(2004–2007);
проект описания
и електронных
каталогов славянских рукописей в Британской библиотеки
(2005–2009).

Институт литературы БАН,
Секция древнеболгарской
литературы

Конференция
“Computational
Approaches to
the Study of Early
and Modern
Slavic Languages
and Texts”, По���
морие 2002;

“Computational
Approaches to
the Study of Early
and Modern
Slavic Languages
and Texts. Proceedings.” Sofia,
2003.

Конференция
AZBUKY. NET
София 2005.

“Computer
applications in
Slavic Studies”,
Sofia 2006

Развитие иници- Модель опиативе Репертосания сложно
риум 2007–2008. структурированных текстов
Перспективы.

Модель сравнения состава
сборников,
визуализация в
формате SVG
Модель издания
текстов в XML
формате

Институт литературы БАН
А. Милтенова,
Д. Радославова,
А. Бояджиев
(СУ), и др.
Проф. Дейвид
Бирнбаум (������
Pittsburg Univ., USA),
А. Милтенова
(ИЛ БАН)

Результаты

Публикации

Публикации в
журнале “Scripta
& e-Scripta” (1.
2003; 2. 2004; 3-4.
2006; 5. 2007)

Computer
‑Assisted Analysis and Study of
the Structure of
Mixed-Content
Miscellanies. –
Scripta & e-Scripta, 1, 15–54.
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Этап�����������
и
����������
финансо� Мероприятия
вая поддержка

Участники

Проект “Метаданные и
электронные
каталоги” (терминология для
описании и анализа средневековых славянских
рукописей)

А. Милтенова,
А. Бояджиев,
Р. Койчева, И.
Кузидова, Е.
Коцева, Д. Гетов
и др.

Проект «СЛОВО: К дигитальной библиотеке
южно-славянских
рукописей» (Австрия, Болгария,
Македония,
Сербия, Словения)

А. Милтенова
(координатор),
И. Велев, Т. Ерявец, Р. Койчева,
И. Кузидова,
Х. Миклас, М.
Огрин, Д. Попович, Д. Радославова, Е. Томова,
И. Шпадиер,
М. Якимовска
‑Тошич)

Результаты

Публикации

Логически возможные подходы к кодированию текста предо
ставляют нам следующие возможности:
– Plain Text Format (PTF) – между символами исходного текста и
его транслированного образа существует взаимно-однозначное соответствие. Типичный случай такого формата – это передача текста
разными типографскими гарнитурами.
– Rich Text Format (RTF) – кроме символов текста содержит и дополнительную информацию (в общем относительно представления
и форматирования), но коды символов и управляющая информация
строго разграничиваюся.
Эти возможности определяют и соответствующие стратегии для
издания средневековых текстов. В качестве примера мы выбрали страницу из Аджарского четвероевангелия (фиг. 1).
Стратегия Plain Text Format дает хорошее представление о индивидуальных свойствах текста – разметка страницы, орфографические и палеографические особенности. Мы использовали шрифт
Cyrillica Ochrid10, который довольно точно воспроизводит графику
рукописи, а при современной технологии изготовления шрифтов эта
точность может быть сделана сколь угодно хорошей (но мы, конечно,
не ставили перед собой подобную задачу).
Несмотря на неплохой графический результат, ограниченность
этой концепции ясна каждому, кто сталкивался с задачей обмена,
передачи и сохранения текстов на электронном носителе. Если у вас
нет шрифта, вы не можете воспроизводить этот текст.
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ЕЖЕ — МА‘РКА СтЃОЕ Е„ГvMІЕ
недэ‘ля прэдэ просвэще ‘н∙емь гла‘ва .аЌ.~
Зачело† е†vCл·а ¶ v† Tђ хвЃа сЃна бжЃ·а. я†ко ‘же
¬Tђ пи‘сано въ пррPђцэхь. се” аˆзь поси‘лаю
а‰ггЃла моеˆго прэDђ лице ‘мь твои‘мь.
иˆже у† гото ‘вить пу‘ть твои‘ прэDђ
то ‘бою. глаTђ въп·‘ющаго въ пу‘стыни.
На другом полюсе находится стратегия Rich Text Format и мы даем
тот же самый текст в передаче посредством XML entities.
&smoothos; &acuteos;ЕЖЕ &OMTos;МАРКА СТ&titos;ОЕ
Е&IZHos;Г&titos;Л&idec3os;Е
нед&jatos;&acuteos;ля пр&jatos;д&jatos;просв
&jatos;&acuteos;щен&idec3os;емь глава .а&titos;.
Зачело е&ouos;<sup>г</sup>л&idec3os;а &idecos; &uos;<sup>с</
sup>хв&titos;а с&titos;на бж&titos;а. яко&acuteos;же
&jeos;р<sup>с</sup> пи&acuteos;сано въ прр <sup>о </
sup>ц&jatos;хь. се&dgraveos; а&smoothos; &acuteos;зь
поси&acuteos;лаю
&roughos;&acuteos;агг&titos;ла моего пр&jatos; <sup>д</sup>
лицемь твоимь.
и&smoothos;&acuteos;же оугото&acuteos;вить поу&acuteos;ть
твои&acuteos; пр&jatos; <sup>д</sup>
то&acuteos;бою. гла<sup>с</sup> въп&idec3os; &acuteos;ющаго въ
поу&acuteos;стыни.
На первый взгляд результат второй страгегии довольно далеко
от исходного текста, при том очень “недружественно” выглядит он в
глазах придирчивого “юзера”. Но этот “неприглядный” текст обладает
несколькими, очень важными, преимуществами по сравнению с первым вариантом: системный подход к передаче символов кириллицы,
независимость от операционной системы и конкретной текстообрабатывающей программы, коды символов и управляющая информация разграничиваются. Мы не рискуем что некоторые символы могут
“исчезнуть” или на их место появится что-то другое в электронном
виде. Как раз эти качества XML-базированного подхода дают всем
нам уверенность, что электронное издание текстов не будет простым
повторением, но с помощью новой технологии, классического подхода
XIX�������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������
го века, который по причине своей технологической ограниченности не был в состоянии дать ничего больше чем хороший печатный
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текст. Новая технология даст нам и хорошо оформленный текст, но
основная задача – это связать этот текст с базой данных, в которой мы
сможем найти надежно и быстро всю информацию, которая в XIX-ом
веке была предметом специальных исследований, но не могла быть
связана с текстом из-за отсутствия соответствующей технологии.
В настоящей работе мы попытаемся ответить и на некоторые
вопросы, поставленные в (Lazov 2000), или по крайней мере наметить
что изменилось (мы надеемся – к лучшему!) в отношении ситемного
подхода к древне-кириллической письменной системе. Десять лет
тому назад перспективы в этом отношении мы вряд ли могли назвать
оптмистическими. В общем было совершенно ясно, что каждая система представления символов старой кириллицы должна удовлетворять некоторым естественным требованиям, которые обеспечили
бы адекватную (с филологической точки зрения) передачу текстов.
Конечно, первой проблемой было определение самого алфавита, т. е.
множества символов, которые были в хождении в славянских кириллических писменных памятников на интервале в почти 10 столетий. К счастью, как раз во время, появилась публикация (Birnbaum
1996), в которой обсуждались проблемы стандартизации символов
старой кириллицы в контексте идеологии SGML. В итоге появился
список символов, который по мнению автора, охватывал множество
исторических сложившихся алфавитов, на которых были написаны
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славянские кириллические рукописи. Этот список оказался столь исчерпывающим и удачным, что за прошедшие десять лет пришлось
учесть очень мало исправлений и/или дополнений. Таким образом,
наша задача была поставлена на твердой основе. К сожалению, это
было единственное ясное и однозначное решение наметившихся проблем в нашей области. Конечно, сотворить универсальную систему,
которая удовлетворяла бы всех славистов, палеографов и типографов, невозможно, но основные требования всех вышеупомянутых
специалистов можно редуцировать к нескольким основным:
– система должна обеспечить передачу всех символов “списка
Бирнбаума”, а также и возможное расширение этого списка;
– совместимость с SGML (сейчас мы сказали бы XML) идеологией
является условием sine qua non;
– наконец, чисто техническое, может быть более правильно –
софтуерное, требование – это возможность интегрировать, без
особых затруднений, эту гипотетическую систему в некоторую
из распространенных систем обработки текста.
В момент появления публикации Бирнбаума, единственная практически работающая система передачи символов старой кириллицы
была система Федера (и его соавторов, Veder et al. 1987). Опыт работы
с этой системой выявил ее основной недостаток, о чем будет речь
ниже. Мы не будем дискутировать в деталях систему Федера, как и
возможные ее модификации (по этому поводу см. Cleminson 1998
или Camuglia/Ribarov 2003), но можем обобщить наши требования
следующими качествами:
– единственность – исходный текст должен востанавливаться
по его передаче однозначно;
– полнота – множество допустимых символов должно охватывать
исторически зарегистрированные символы, а также и их графические варианты, если они имеют смыслоопределяющую роль.
В терминологии Бирнбаума это оппозиция “символ – знак”
(“symbol – glyph”).
– расширяемость – “список Бирнбаума” не является замкнутым,
система должна воспринимать возможные его расширения в
соответствии с некоторыми, строго регламентированными,
правилами.
Идеология системы кодирования всех существующих письменностей UNICODE казалась нам многообещающей, но все таки здоровый
скепсис подсказывал нам, что продукт с коммерческим предназначением вряд ли станет считаться с такой узкой и экзотической областью как палеославистика. Пророчество это, к сожалению, сбылось
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с такой точностью, что теперь, когда �������������������������
UNICODE������������������
�����������������
является общепринятым стандартом, по крайней мере для всех операционных систем
имеющих практическое распространение, палеослависты со вздохом
сожаления вспоминают “доброе старое время” ASCII стандарта когда
наши экзотические шрифты воспринимались всеми текстовыми редакторами однозначно и когда трансляция с кодировки Mac на Win
была простым упражнением на поиск в таблице.
Система Федера конечно Plain Text не является, так как число
символов старой кириллицы почти вдое больше, чем в современной
латинской гарнитуре. Но она не есть и Rich Text и в этом ее главный
недостаток. Вся неудовлетворительность и все прочие недостатки ее
(о которых распространяться не будем) – это результат логической
неопределенности ситемы кодирования, которая в свое время сыграла
бесспорно ведущую роль для внедрения компьютерных технологий
в славистику.
Типическими Rich Text реализациями являются ситема Д. Кнута
TeX (Knuth 1986) и стандарт фирмы Microsoft RTF. SGML базированные
разработки не пользовались большой популярностью, главным образом
из-за большой сложности правил этого стандарта, которые нарушали
одно из ведущих правил программирования – простые вещи должны
реализоваться простыми средствами. Разработка ��������������������
XML�����������������
изменила
����������������
положение к лучшему. К сожалению XML ориентирован только на компьютер
и является средой очень “недружественной” к бедному “юзеру”, обстоятельство, которое отрицательно сказывается на популярность его в
обществе славистов. “XML entities” предназначенные для кодирования
символов разных писменных систем неудобны, неуклюжи для пользования человеком, но они последовательно и логически обоснованно
реализуют единый подход к разным языкам и графическим системам.
Проблемы кодирования символов кириллического письма и
связанные с ними задачи славистов обсуждались нееоднократно
(Kempgen 2006, Derzhanski 2006). Дискуссия велась в основном вокруг
множества символов, которое должно ввести в UNICODE таблицу,
и их графических представлений. Бесспорным является факт, что
количество символов, необходимое славистам и палеографам для передачи древних текстов и, вместе с тем достаточное и для современных
языковедов, слишком большое. Если мы попытаемся охватить в единой
таблице все символы (вместе с графическими вариантами, т. е. соединить символы и глифы), то получилось бы впечатляющее произведение. Задача подобного “монстра” обеспечить Plain Text передача
как древних, так и более новых и современных текстов. Реализацией
этой идеи (по крайней мере до некоторой степени) является шрифт
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Kliment Std, в котором вошло и большое количество других символов,
напр. греческих (как классические, так и архаические). Современная технология изготовления шрифтов в такой степени облегчает
разработчиков, что проведение этой программы во всей ее полноте,
действительно зависит только от времени (и усердия разработчиков
шрифтов). Вся эта деятельност в конечном счете способствует хорошему (мы сказали бы даже изысканному) изданию текстов. Теперь не
представляет труда издание древнего текста со всеми его палеографическими особенностями и, в общем, это зависит только от доброй
воли издателя. Темное пятно в этой светлой (даже идиллической)
картине – это перемешивание символов древних алфавитов “поверх”
современных. Таким образом под крышей кодового раздела 0400 в
UNICODE сожительствуют современная кириллица, она же часть
“старой” кириллицы (ввиду графического подобия некоторых символов с современными), “историческая” часть кириллицы (т. е. символы
“старой” кириллицы, не похожие на современные), вкупе со символами
с диакритиками и с некоторыми диакритическими знаками. Эту ситуацию палеослависты вряд ли могут назвать удовлетворительной и ее
улучшение они видят в направлении последовательным разделением
современной и “старой” кириллицы. Регистрация и стандартизация
современной кириллицы в UNICODE – это процесс, который идет
вполне удовлетворительно. “Список Бирнбаума” является хорошей
основой для этого и существенные изменения или дополнения его,
по нашему мнению, не понадобятся.
Значительно лучше обстоят дела с другой концепцией передачи
текстов – Rich Text Format. Имея ввиду, что XML идеология изначально
была спроектирована на основе SGML, то будет ясно, что условия
полноты и расширяемости удовлетворяютя. “XML entities” для того
и созданы чтобы логически непротиворечивым и последовательным
образом передавать UNICODE множество, несмотря на его развитие и
модификации. Передача entities в естественной, удобочитаемой форме
зависит от наличии браузеров, способных “на лету” преобразовать
“кванты” текстовой XML инфромации в графическую. В свое время
сложность �������������������������������������������������
SGML���������������������������������������������
��������������������������������������������
выражений была “камень преткновения” для современных браузеров и ни один из них не успел справиться с этой
задачей (которая, кстати, не имела коммерческого значения). Теперь
положение радикально изменилось благодаря, с одной стороны, повышению производительности браузеров и, с другой, значительному
упрощению и рационализации синтаксиса XML по сравнению с SGML.
Отвечать на вопрос вопросом, очевидно, не является лучшей
политикой, хотя за истекшие 10 лет ученое сообщество славистов в

117

ряде случаев действовало именно таким образом. Все таки, хотя мы и
не получили ответы на большинство вопросов, то появились альтернативы, которые хотя и не являются решениями, дают возможность
по крайней мере выбирать разные пути для последующих работ.
Проблема: “старая” кириллица не регистрирована до сих пор в
UNICODE.
Альтернатива: В UNICODE существует область Private Area и
пока дискутируются проблемы, связанные с регистрацией, мы можем использовать эту область, до известной степени и в качестве
“испытательного полигона”.
Проблема: В большинстве существующих шрифтов символы современного кириллического письма перемешиваются с символами
“старой” кириллицы (под эвфемистическим названием “исторические” символы); таким образом оттягивается для “старой” кириллицы
признание статуса самостоятельной письменной системы.
Альтернатива: Регистрация “старой” кириллицы в Private Area
даст возможность выработать оригинальные шрифты, уточнить состав символов, после чего “миграция” в стандартную часть кодовой
таблицы будет формальной процедурой.
Проблема: Состав символов “старой” кириллицы не стандартизован.
Альтернатива: Все таки в нашем распоряжении имеется “список Бирнбаума” (дополненный и другими предложениями), который
можно и обсуждать, и реально использовать.
Проблема: Существующие шрифты, содержащие символы “старой
кириллицы” слишком тяжеловесны, символы современной и “старой”
графики перемешаны и по своим формам следуют современной типографической моде; получается так, что древнеславянские тексты
мы пишем на чем-то вроде “гражданки” Петра Первого.
Альтернатива: Перенесение “старой” графики целиком в Private
Area обеспечит разграничение ее от современной, как на графическом, визуальном уровне, так и на уровне кодировки; зона 0400 будет
зарезервирована только для современной графики.
Проблема: Большие и тяжеловесные шрифты (вроде Titus Cyberbit
Basic���������������������������������������������������������
)��������������������������������������������������������
затрудняют
�������������������������������������������������������
публикацию материалов в Интернете; о перемешивании современных и “исторических” символов речь шла выше.
Альтернатива: Использование больших шрифтов, содержащих
“все для всех” далеко не лучшая практика. Предпочтительным можеть
быть является использование небольших, компактных шрифтов, содержащих “то что надо и ничего лишнего”. Один из хороших примеров
в этом направлении – шрифт, который использовал Д. Бирнбаум на
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Интернет странице проекта Реперториума. Он хорошо смотрится,
совместим с UNICODE, но тоже привязан к “зоне 0400”.
***
Из этого краткого изложения следует вывод, что для решения
проблемы принципиального значения – регистрация “старой” кириллицы в UNICODE возможны следующие перспективы:
– регистрация “старой” кириллицы в самостоятельную UNICODE
область. Для этого надо привести веские аргументы информационного и лингвистического характера и максимально остерегаться соображений технологического и эстетического налета.
Это как раз конструктивная часть подготовки к регистрации
в UNICODE и сообщество палеославистов должно провести
немалую работу, требующую координации и обсуждений как
филологических, так и информационных проблем и без сомнения – соблюдать основные принципы UNICODE. К сожалению,
до сих пор на этом поприще мы видим мало успехов.
– регистрация “старой” кириллицы в Private User Area (PUA).
Хотя это решение временное, всем нам ясно, что оно может
оказаться довольно долгосрочное. Поэтому необходимо внимательно обсудить возникающие проблемы, несмотря на то,
что они преимущественно технологические.
–��������������������������������������������������������
существующая стандартная регистрация современной кириллицы расширяется необходимым количеством символов чтобы
адекватно отображать список символов “старой” кириллицы,
который сейчас активно обсуждается. Для ���������������
UNICODE��������
консорциума это самое выгодное и логичное решение – ничего не
меняется, только расширяется. Это решение можеть быть неудовлетворительно для немалую часть славистов не только в
результате их традиционного мышления, но вследствии проблем принципиального характера, которые вынуждены решать
технологическими средствами.
“И самый длинный путь начинается с первого шага” гласит древняя
мудрость. Но иногда решение в какое направление надо сделать этот шаг
– задача совершенно нетривиальная. Все таки мы надеемся, что сумеем
выбрать правильное направление в обозримом недалеком будущем.*
* После сдачи нашей работы в печать появились новые публикации, касающиеся
намеченных здесь проблем; они обсуждались и на XIV-ом Международном конгрессе славистов (Охрид, 2008). Детальное обсуждение с разных точек зрения и
библиографию новых публикаций см. в: D. Birnbaum, R. Cleminson, S. Kempgen, K.
Ribarov, Character Set Standartization for Early Cyrillic Writing after Unicode 5.1, Scripta
& e-Scripta, 6, 2008, 161–193.
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Rumyan Lazov, Anissava Miltenova
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THE REPRESENTATION OF OLD CHURCH
SLAVONIC TEXTS IN THE REPERTOIRE
OF OLD BULGARIAN LITERATURE
Summary
In this work we discuss perspectives and problems related to the presentation
and content of Old Church Slavonic publications. Despite a hundred-year-old
tradition, numerous technical matters and principles have yet to be articulated.
Computer technology in the last decades has significantly improved the outlook, while at the same time posing new tasks and problems. We hope that the
experience gained over the last 10-12 years on the “Repertoire of Old Bulgarian
Literature” project, carried out by the Old Bulgarian Literature section of the
Institute of Literature, BAS, will be interesting to Slavistics researchers, who have
encountered similar problems for years. The leading principles, which we follow
in our work, are: document format standardization; separation of data and its
processing; universality of electronic texts; independence from local platforms;
adequate manuscript storage in electronic form; structural approach to some
aspects of manuscript handling (codicology, palaeography, textology, etc.).
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The possible approaches to text encoding – Plain Text Format (PTF) and
Rich Text Format (RTF) – determine strategies for publishing mediaeval texts. The
conclusion notes that the qualities of an XML-based approach give us confidence
that electronic text publishing will not simply use modern technology to repeat
the 19th century approach. The main goal of new technology is to link the text
to a database where the user can quickly and securely find information which in
the 19th century was an object of special studies, but could not be linked to the
text because of the absence of appropriate technology. In our work, we also try
to answer some questions, posed almost a decade ago, or at least try to outline
changes in the systematic approach to the old Cyrillic alphabet. Problems with
encoding Cyrillic symbols have been discussed repeatedly; yet such problems have
still not been resolved within the UNICODE system. Although answers to most
of the questions are still lacking, some alternatives have appeared; and despite
not being solutions, they at least offer the possibility of choice for future work.

Аджарско евангелие, 1652.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
СТАРОСЛАВЯНСКИХ ПИСЬМЕННЫХ СИСТЕМ
Автор сперва излагает общие принципы, которыми надо руководится при
стандартизации старославянских писменных систем в UNICODE/Юникод; потом он обращается к критическому разбору нового Белградского предложения
для разработки кириллической таблицы UNICODE/Юникод.
Ключевые слова: UNICODE/Юникод, старославянские писменные системы,
кириллица, глаголица, стандартизация.

Стандартизация обеих старославянских письменных систем на
основе UNICODE несомненно представляет собой одну из важнейших
задач современной славистики. Поэтому я хотел бы поприветствовать
инициативу наших организаторов, а также поздравить их еще и с тем,
что они уже предварительно смогли представить участникам конференции новый (пoчти совершенный!) проект древней кириллицы!
Существующие новейшие версии кодировки глаголицы и кириллицы в UNICODE в значительной мере несовершенны и требуют
дополнений и исправлений. Год назад я имел возможность высказать
свое мнение относительно глаголической версии на конференции
организованной Виктором Барановым в Ижевске (Miklas 2006). Сегодня я хотел бы сначала указать на принципы и самые важные общие
проблемы, которые следует учитывать при стандартизации обеих
систем, а затем перейти к рассмотрению представленных организаторами для обсуждения решений.
В сущности, для разработки «совершенной» кодировки UNICODE
необходимо руководствоваться теми же требованиями, которые выдвинул Л. Ельмслев для описания языковых систем. Таковыми являются требования (1) полноты, (2) адекватности и (3) простоты.
Что касается (1) полноты, то глаголица и кириллица, как и большинство исторически развивавшихся письменных систем, прошли
длинный путь развития и претерпели многочисленные изменения.
Эти изменения касаются не только объёма и расположения букв в
алфавите, но также и формальной и функциональной стороны букв
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и остальных графем, их наименований и числового значения, абсолютного положения в строке (т. е., свисающее или стоящее), а также
относительной позиции единиц (нормальная, надстрочная, подстрочная, вписанная). Если учёт всех этих особенностей в пределах
одной версии (для глаголицы и древней кириллицы) был бы возможен в рамках UNICODE, то это противоречило бы требованиям
адекватности и простоты. Таким образом, следует разработать для
глаголицы старославянскую и хорватскую версии, а для кириллицы
по меньшей мере уставную версию и скорописную версию; причем
в уставной версии должен учитываться и полуустав (в качестве палеографических вариантов или «глифов», т. е. без собственных номеров). Чтобы соответствовать всем требованиям научных задач,
рекомендуется, сверх того, добавить к этим основным версиям еще
дополнительную таблицу, в которой присутствовали бы такие специальные символы, как (самостоятельно не встречающийся) первый
элемент глаголического йотированного заднего носового гласного,
варианты т. н. глаголического «2. П» и (иногда ошибочно, иногда и
систематически встречающийся в рукописях как самостоятельный)
второй элемент глаг. диграфа ⱁⱛ~ⱆ и. т. д.
Второе (2) требование адекватной характеристики касается в
первую очередь правильного определения отношений формы и функции графем, которые иногда изменялись в ходе развития, как я уже
говорил. Таким образом, некоторые ранние аллографы без специальной функции постепенно приобретали собственную функцию – как,
например, кириллические широкие («литургические») варианты є
и . Но и первичные функции графем изменялись, например, глаг.
т. н. Ща (первоначально «Кит», ср. ������������������������������
Miklas 200��������������������
3) и Ф��������������
e�������������
рт – в западной кириллице т. н. Дервь, апостроф стал паерком, а двойной акут и
двойной гравис приобретали различные функции. Также менялось
и числовое значение некоторых букв, в частности, при переходе от
старославянского к хорватской глаголице. Разработчики кодировки
UNICODE технически предусмотрели такие случаи, а именно c����
�����
помощью параметров «Multiple values» и «Context-dependent values»; их
использование (в целях «simplicity») представляется целесообразным.
Проблематичным, однако, это представляется там, где многовековой
южнославянский биалфавитизм, т. е. сосуществование глаголицы и
кириллицы, и связанная с ним транслитерация (в обоих направлениях!) обнаруживает изменение в корреляции глаголических и кириллических букв. Это, прежде всего, относится к двум первоначальным
графемам для /i/ (соответствующих греческим Ета и Йота), которые
в связи с изменением меняли также и свою позицию в алфавите.
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Поскольку версии кодировки UNICODE для глаголицы и древней
кириллицы обязательно должны согласовываться друг с другом в
целях простой и правильной транслитерации, то необходимо найти
для этого особое техническое решение.
Возвращаясь к проблеме отношений формы и функции, остаётся
задать вопрос, какие функции нужно определить для отличия графем
и аллографов (глифов)? Этот вопрос является, без сомнения, самым
сложным. В проекте белградских коллег он решается − в противоположность всем известным мне попыткам стандартизации − таким
образом, что помимо первичных и вторичных определяются также и
третичные функции эстетическо-технического порядка или характера.
Это выражается, например, во включении «вытянутых» вариантов
букв (как     ) в основной инвентарь. Если пояснить на уровне фонематики, то такое широкое понимание функции привело бы к тому, что
частично позиционные, частично свободные аллофоны, характерные
для определенных речевых ситуаций (например, для эмфатического
сценического произношения), будут признаны фонемами. Хотя в организации старославянских текстов эстетическо-технический принцип играл, без сомнения, значительную роль, я предлагаю считать в
дальнейшем такие эстетическо-технически обусловленные формы
аллографами и относить их к категории глифов.
Что касается третьего требования (3), то следует сказать, что
постулат простоты имеет своей целью, в частности, практическую
применимость и требует составления собственной таблицы по меньшей мере для каждой группы форм графем: отдельно (а) нейтральные
или буквенные графемы в виде строчной и прописной буквы (1.–2.),
(б) поднятые буквы (3.), (в) надстрочные знаки (акценты и т. д. − 4.),
(г) строчные (знаки препинания − 5.), и (д) особые лигатуры (6).
Следует ли создавать отдельные таблицы для надстрочных букв
с покрытием (7.) и обозначенных титлом и точками (с обеих сторон)
числовых знаков (8.) − как предлагают белградские коллеги, − зависит, прежде всего, от принципов UNICODE и требует обсуждения.
Альтернативным было бы решение отнести такие цифровые знаки, как Коппа и единственный старославянский подстрочный знак
для x1000 (в его различных вариантах), к специальным символам
и включить их в дополнительную таблицу (9.). То же относится и к
введенной В. Ягичем (к транслитерации т. н. 3. глаг. и) специфической
форме Йоты и т. н. ѿ (вопреки его наличию в поздних алфавитах).
***
Вышесказанное касалось общих требований. Они в целом учтены
в белградской модели; а те немногие отклонения от моих принципи-
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альных соображений без особого труда могут быть исправлены, в случае достижения согласия по этому поводу. Разработчикам UNICODE
следует учесть определенные специальные запросы, особенно для
изображения свисающего и стоящего начертаний, которые встречаются и в других письменных традициях. Как известно, ранняя глаголица является свисающим шрифтом, который только под влиянием
кириллицы (на западе также и латиницы) стал стоящим. При этом,
однако, следует учитывать начертание (выносных или сдвинутых)
инициалов, которые и в кириллице долго изображались свисающими,
хотя для кириллицы свисающее положение использовалось лишь в
виде исключения – в памятниках, испытывавших влияние глаголицы,
таких, например, как Енинский апостол.
Особенностью Белградской модели является то, что таблицы с
надстрочными (т. е. сдвинутыми наверх) буквами (без и с покрытием)
разработаны в двойном виде, т. е. для позиционирования над нейтральной буквой и в межбуквенном промежутке. Я не вполне уверен,
является ли это решение необходимым и самым лучшим? Если разработчики UNICODE пока не создали технической регулировки для
подобных случаев – каковое уже имеется, например, для обозначения
границ слов без промежутка (мезографа) силлабических письменных
систем, – то следовало бы подумать о ее включении в систему.
В принципе я вполне согласен с белградскими коллегами в том,
что адекватное, удовлетворительное решение для древнеславянской
кириллицы – и это также относится и к глаголице – едва ли можно
достичь только модификацией имеющейся версии UNICODE и было
бы лучше полностью начать заново. Белградская модель, без сомнения,
может послужить для этого хорошей исходной базой.
Мои оставшиеся замечания касаются лишь деталей; ограничусь
рассмотрением наиболее характерных примеров:
(1) Для начала вернемся к вопросу полноты: Белградский проект – это наиболее полный из известных мне и содержит не менее
1.087 положительных (т. е. готовых, по мнению авторов, для кодировки) единиц, которые разделены на 16 таблиц. В трех следующих
таблицах представлен также отрицательный (по мнению авторов,
ненужный при кодировке) состав – в первую очередь знаки препинания и схожие выделительные элементы старославянской (таб.
17–18) и современной письменной практики (таб. 19), что является
весьма целесообразным. Выбор единиц почти полностью совпадает
с моими представлениями.
Если какой-либо знак на первый взгляд отсутствует, то, как правило, он обнаруживается позже в другом, менее ожидаемом месте, см.,
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например, знак, имеющий в своей основе форму буквы Земля. Зело
появляется здесь не как собственно основная форма, а в нескольких
вариантах закругленной (правонаправленной) формы Зело. На такие
случаи я укажу при рассмотрении адекватности. Из недостающих единиц среди основных форм (в рубрике «слово») я хочу отметить только
йотированный Ять и две редко встречающиеся разновидности ю.
В качестве вариантов (глифов) авторы включили в список наряду со многими формами полуустава также и некоторые варианты
скорописи. Я выделил бы их в отдельную таблицу, где они должны
быть дополнены остальными формами.
В единичных случаях зафиксированные единицы мне представляются излишними, но в большинстве своем это спорные случаи.
Определенно излишними являются только надстрочное/поднятое
Коппа (без и с покрытием), которое не может быть поднятым как
числовой знак, а также левонаправленный вариант Йоты.
Перейдём к следующему вопросу (2) − адекватной характеристике. Здесь нужно прокомментировать четыре вида феноменов: 1.
расположение определенных единиц в алфавите, 2. статус отдельных единиц и 3. соответствие определенных вариантов основным
формам, а также 4. выбор формы.
1. Что касается расположения, то, как ни странно, широкие формы
є следуют не за обычными или узкими е, а только после Ять. Причина
этого мне неясна.
2. Статус и 3. соответствие лучше всего рассматривать вместе.
Здесь, по моему мнению, следовало бы рассматривать подражающие
греческим образцам формы полуустава (букв Веде, Эпсилон и т. д.)
не как основные формы, а как варианты или глифы предшествующих
уставных форм. То же относится и к плавной -лигатуре с названием
«УкДва». Схожим образом вытянутые формы Веде, Tвердо, Ера и Ятя
следует отнести к соответствующим основным формам в качестве
вариантов, так как они не являются графематически релевантными.
В противоположность остальным элементам авторы не разбили
надстрочные знаки (таб. 11–12) на основные формы и варианты (глифы). Почему, мне не совсем понятно. Если в системе UNICODE для
этого не имеется общих правил, то в этом случае необходимо было
бы произвести необходимое дифференцирование.
Среди четырех вариантов отмеченного двойным пунктиром «очного» О три генетически относятся (в том числе также и выбранная
основной − ) не к форме Омикрон, а к форме Омега и должны быть
присоединены к ней. Четвертая форма, однако, является правильной
и должна служить основной формой.
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По причине своего особого статуса глаг. форма переднего носового гласного с вариантом (без вертикального штриха) должна быть
соотнесена не с обычной формой «малого Юса», а представлять самостоятельную основную форму.
В остальном я обнаружил лишь несколько случайных несоответствий: таким образом два поднятых глифа є ошибочно сползли
в строке и были присоединены к ю. К обычному (узкому) о было
присоединено как вариант маленькое, круглое о, которое следовало
бы заменить. Рядом с ним находится под вариантом ѿ еще один − с
поднятым „ вместо  . И хотя этот вариант засвидетельствован (в
сербских памятниках), он должен быть расположен отдельно; лучше
всего его включить в дополнительную таблицу специальных символов.
В конце несколько слов к формальной стороне проекта. Здесь
можно снова только поздравить белградских графиков и техников,
так как за незначительными исключениями графические формы изображены не только правильно, но и эстетически совершенны! Поэтому
мои замечания ограничиваются указанием на эти исключения.
Из всего инвентаря только один пример, который отклоняется
от традиции, бросился мне в глаза, а именно начертание Псили с
Каморой (таб. 11 и 12). Здесь оба элемента расположены не друг над
другом, а рядом.
Что касается основных форм, то авторы руководствовались при
выборе, как правило, формами устава; в качестве вариантов за ними
следуют формы полуустава. Только в случае буквы Червь вместо
уставной формы был выбран полууставный вариант, в то время как
более древняя, равнобедренная форма присутствует как глиф. Это
следовало бы исправить.
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Heinz Miklas
Wien

PROBLEME DER STANDARDISIERUNG DER
ALTSLAVISCHEN SCHRIFTSYSTEME
Zusammenfassung
Trotz zahlreicher Verbesserungen während der letzten Jahre sind die vorliegenden UNICODE-Tabellen (5.0) für die (alt)kirchenslavischen Schriftsysteme
Glagolica und Kyrillica noch weit davon entfernt, allen Anforderungen der Benutzer zu genügen. So beschreibt der Autor zuerst die Prinzipien, nach denen die
Kodifikation dieser Systeme erfolgen sollte, und wendet sich dann dem Belgrader
Vorschlag für eine neue UNICODE-Tabelle der altkyrillischen Schrift zu.
Prinzipiell gelten für die Erstellung eines UNICODE-Systems jene Forderungen, die L. Hjelmslev an die Beschreibung von Sprachsystemen gestellt hat:
(1) Vollständigkeit, (2) Adäquatheit und (3) Einfachheit.
(1) erfordert es, für die Glagolica eine aksl. und eine kroatische Version, für
die Kyrillica eine Ustav- und Skoropis’ Version zu erstellen, wobei in der UstavVersion auch Poluustav-Varianten (als „Glyphen“ ohne eigene Code points)
berücksichtigt werden müssten. Ferner empfiehlt es sich, diesen Versionen eine
Ergänzungstabelle mit Sonderzeichen (wie das 1. Element des glag. hinteren Nasalvokalzeichens) hinzuzufügen; (2) betrifft in erster Linie die korrekte Definition
der Form-Funktions-Beziehungen der Grapheme, die im Laufe der Zeit Änderungen ausgesetzt sein konnten. Diese historischen Veränderungen sind vor allem
bei der Zuordnung der glag. und kyrill. Einheiten zur korrekten automatischen
Transliteration zu berücksichtigen; (3) zielt insbesondere auf die praktische Anwendbarkeit ab und erfordert es, die Einheiten nach Formgruppen zu trennen:
(a) Buchstaben-Grapheme (Neutrale) in Minuskel- und Majuskelform, (b) supraponierte Buchstaben, (c) Supralineare, (d) Lineare, und (e) Sonderligaturen.
Ob man auch für die Verbindungen von hochgestellten Buchstaben mit Titlos
und die Zahlzeichen eigene Tabellen erstellen wird – wie der Belgrader Vorschlag
empfiehlt –, müsste noch diskutiert werden.
Da die Belgrader Tabelle diese Prinzipien weitenteils berücksichtigt, beschränkt sich der Autor bei seiner Besprechung auf einzelne korrektur- bzw. ergänzungsbedürftige Details.
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Предраг Миодраг
Београд

САВРЕМЕНО СРПСКО ЦРКВЕНО-НАРОДНО ПОЈАЊЕ
И ПИТАЊЕ КОДИФИКАЦИЈЕ НЕУМСКОГ НОТНОГ
ПИСМА И ТРИЛА ИЗ СРПСКОГ ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА
Овај рад представља предлог допуне Функционалног инвентара утвр
ђеног стандарда старословенског ћириличког писма музичким знацима који
нису унети у његов Основни инвентар. Рад нема претензије стварања општег
стандарда за поменута нотна писма, већ представља мали допринос из специ
фике савременог српског појања.
Аутор овим прилогом уједно покреће тему која би требало да изазове инте
ресовање музиколога за њену свестранију обраду на неком од следећих научних
скупова на тему стандардизације и регистрације ћириличког писма у Уникоду.
Кључне речи: црквена музика, појање, кројење – вештина или уметност,
византијска неумска нотација, руско знамено појање, крјуки нотација и конда
карно појање, триле – несавршено нотно писмо у савременом српском цркве
ном појању, кодификација и стандардизација појачког нотног писма у Уникоду.

У неколико наврата бавили смо се темом старог и савременог
црквеног појања, темом која стоји у непосредној вези са овом да
нашњом: најпре у раду о појању у манастиру Хиландару (Миодраг
1986: 153–176, Миодраг 1987: 44–47, Миодраг 1994б: 40–42, Миодраг
1997: 99–112, Миодраг 1998), потом о читању, тј. певању јеванђеља
на богослужењу, а затим у раду о изучавању савременог српског цр
квеног појања у богословијама Српске православне цркве (Миодраг
1994а: 125–137).
Овде је реч о специфичној азбуци, или систему знакова посред
ством којих се на најефикаснији начин богослужбени текст своди на
музички израз (приводи музичкој концепцији или музичком изво
ђењу), који је заједнички, узајамни језик како свештенослужитеља
тако и свих верника.
У том контексту триле су специфичан знаковни систем који у
једном сабијеном, језгровитом, визуелном изгледу и значењу, у нот
ни, тонски систем своди текстуалну суштину. Али, требало би рећи
нешто о томе како то виде Успенски, Чомски, Лотман и, посебно ове
триле диференцирати од нотног, азбучног писма, од математичког
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писма. Оне јесу форме, али специфичне форме посредством којих
се квалитативно текст уздиже на један виши, духовни ниво. Јер није
исто рецитовати Оче наш и појати га; Иже херувими говорити – није
исто читати текст молитве и појати га.
Свештено писмо и текст треба, према литургичарима и литур
голозима на посебан, свечани начин читати, произносити, појати.
Јер, он би неупоредиво изгубио од своје свечаности и посебности
да није тог свечаног напевања. За ретке зналце савременог црквеног
појања, „кројење, трилирање“ и триле представљају ближи, непо
среднији, сведенији и језгровитији начин саопштавања свештеног
текста. Триле на одређени начин и под одређеним условима могу да
представљају ближу, конкретнију могућност саопштавања. Оне су
сведенији систем од нота, есенцијалнији начин саопштавања текста;
просто један другачији, есенцијалнији систем комуницирања поја
ња, мелодије са текстом. На неупоредиво мање простора, средстава
и знакова и времена трилама се може саопштити текст и то управо
и јесте подобно, подесно за компјутерски систем. Од трила ка сло
бодном кројењу остаје онда пола корака. Триле су значајан прелаз у
слободи појања и кројења, овладавање музичким и појачким језиком,
вештином, тј. уметношћу.

1. Камени запечатану, тропар 1. гласа
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2. Господи возвах, 4. глас

3. Догматска слава, 6. глас
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Из ове прегршти синонима није лако за кратко време, предвиђе
но за једно саопштење, извући кратак и лако схватљив закључак. Ово
су практично само кључне мисли и речи, које ћемо овде илустровати
са неколико музичких примера.
За ову прилику ограничићемо се још на неколико песама које су
проверене у живој пракси током вишедеценијског бављења појачком
праксом и педагогијом. Ово се пре свега односи на рад са младим бо
гословима, узраста од 15 до 20 година; затим са студентима теологије
и са студентима Академије СПЦ за консервацију и рестаурацију и, на
крају, на рад са одраслим особама са музичким образовањем, али без
претходног искуства и сусрета са појањем. Таква једна музичка особа
овде стоји пред вама у улози демонстратора појања.
Уместо било каквих закључака, предлажем да послушамо још
неколико примера једногласног српског црквеног народног појања.
ПРИМЕРИ: Демонстратор Јелена пева тропар 1. гласа; Господи
возвах 4. гласа и самогласну или догматску мелодију 6. гласа. Ови
примери у додатку служе уједно и као визуелна илустрација теме о
којој је реч.
Према програму рада нашег научног скупа предвиђено је да тре
ћег дана, за време поклоничког излета у манастир Манасију, у самом
манастиру одржимо један мањи концерт духовне музике. Тамо ће би
ти још неких примера, углавном руског и српског црквеног појања,
односно духовне музике.
Ипак, скрећем унапред пажњу да у тим примерима, макар су
неки од њих и засновани на мелодијама српског Осмогласника, не
тражимо могућност бележења тих песама трилама. Јер, ради се о по
лифонији, или вишегласју, тј. о сасвим другачијем музичком изразу
који, за разлику од једногласног појања, о коме је овде реч, може да
се бележи једино нотама.
По том систему ми смо одавно у Европи, још од средине 18. сто
лећа, од времена Корнелија Станковића, српског претече ноталног
и полифоног певања. А по оном првом, неумском нотном систе
му, били смо део наслеђа Византије и православног Истока још из
средњег века, у писаној, а давно пре тога, од Светог Саве, и усменој
музичкој традицији.
Систем трила и трилирања савременог српског црквеног појања
лоцира нас негде између Истока и Запада, а нашу музичку и појачку
баштину сврстава у посебне стилове, попут српско-византијског стила
у црквеном градитељству и црквеној ликовној уметности.
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СОВРЕМЕННОЕ СЕРБСКОЕ ЦЕРКОВНО-НАРОДНОЕ
ПЕНИЕ И ВОПРОС КОДИФИКАЦИИ НЕВМОВ И
ТРИЛЛ ИЗ СЕРБСКОГО ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ
Резюме
Работа представляет предложение пополнения функционального инвентара установленного стандарта старославянского кириллического письма
музыкальными знаками – невмами и тзв. триллами, которые не внесены в
его основной инвентарь. Она не претендует на создание всеобщего стандарта для упомянутых нотных писем, но представляет небольшой вклад из
специфики современного сербского церковного пения.
Данным предложением автор затрагивает тему интересную для музыковедов, которые в свою очередь, могут ее всесторонне осветить на последующих научных конференциях, посвящённых теме стандартизации и
регистрации кириллического письма в Юникоде.
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ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕТРАЖИВАЊЕ СТАРОСРПСКОГ
ЈЕЗИЧКОГ КОРПУСА У СВЕТЛУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
СТАРОСЛОВЕНСКЕ ЋИРИЛИЦЕ*
У овом раду разматрају се принципи формирања електронског корпуса
старосрпског језика у светлу „уникодне“ стандардизације старословенске ћи
рилице. Посебно се истиче значај поузданости, репрезентативности и претра
живости као полазних принципа за формирање дијахроног језичког корпуса.
На основу искустава у дигитализацији старих текстова насталих у културној
сфери православног Словенства, дају се препоруке за електронску презентаци
ју старосрпске писане заоставштине.
Кључне речи: старосрпски језик, електронски језички корпус, електронско
претраживање.

§ 1. Српски језик ушао је у XXI век без финализованих корпусно
постављених историјскограматичких и историјсколексичких истра
живања. Наиме, упркос великим дометима структуралне лингвистике
на нашем простору у XX веку, србистика је остала ускраћена за кор
пусно утемељену историјску фонологију, историјску морфологију,
историјску дериватологију, историјску синтаксу, те историјски речник,
што је ставља на зачеље европских националних филологија. Ово
чуди посебно ако се има у виду (1) обим српске писане заоставшти
не, која се може пратити од краја XII века, те (2) значај старосрпске
језичке грађе за реконструкцију општесловенских језичких прилика
(уп. Грковић‑Мејџор 2004: 250).1
У својим универзитетским предавањима – која су литографски
објављивана од тридесетих година прошлог века као скрипта под
* Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика, који финансира
Министарство за науку и технологију Републике Србије.
1
Наиме, како Ј. Грковић‑Мејџор примећује, „истраживања у области историјске
синтаксе словенских језика темеље се на троуглу старословенски – староруски –
старочешки“, мада старосрпски језик често даје адекватнију слику општесловенске
синтаксе „него старословенски, који је у многим сферама, посебно у области парти
ципских и инфинитивних конструкција, као и сложене реченице, претрпео снажан
утицај грчког језика“.
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насловима Фонетика, Речи са конјугацијом, Речи са деклинацијом –
А. Белић углавном полази од Даничићеве језичке грађе изложене у
Историји облика српскога или хрватскога језика (уп. Даничић 1874. и
Белић 1999) или од, данас мање‑више превазиђених, издања старих
српских и(ли) хрватских споменика.
Истраживања старосрпског језика која је организовао П. Ивић
са својим сарадницима В. Јерковић, М. Грковић и М. Пижурицом по
следњих деценија прошлога века у оквиру пројекта Историја српско
хрватског народног и књижевног језика у Институту за јужнословенске
језике у Новом Саду резултирала су изузетним научним монографија
ма првенствено у области палеографије, ортографије и ономастике.2
Монографије посвећене граматичкој структури старосрпског језика
ограничене су, међутим, или на појединачне споменике или на поје
диначне писце, и то углавном познијег периода.3
§ 2. Да би, дакле, српски језик добио одговарајући историјскогра
матички опис од фонолошког до синтаксичког нивоа, те одговарајући
историјски речник,4 у корист пре свега србистике, али и славистике
уопште, потребно је формирање корпуса старосрпског језика на ба
зи споменика настајалих од краја XII па до бар почетка XVIII века.
С обзиром на постављене циљеве, овај би корпус морао одговорити
пре свега (1) принципу ПОУЗДАНОСТИ, (2) принципу РЕПРЕЗЕНТАТИВ
НОС ТИ и (3) принципу ПРЕТ РАЖ ИВОС ТИ.5
Принцип ПОУЗДАНОСТИ налаже да се корпус формира на осно
ву оригиналних споменика, односно њихових фотографских ре
продукција, а не на основу издања.6 Данас, када су израда и пренос
2

Уп., на пример, Ивић/Јерковић 1981, Ивић/Јерковић 1982, Грковић 1986.
Уп., на пример, Јерковић 1983, Пижурица 1989.
4
Овде се мисли на речник који би дао поуздане податке о хронологији јављања
појединих речи и њихових значења (уп. Šipka 2006: 162, 169).
5
T. Мекенери и А. Вилсон (2003) истичу четири кључна критеријума за дизај
нирање савременог језичког корпуса, и то: (1) одмереност и репрезентативност, (2)
лимитираност обима, (3) машинска читљивост и (4) стандардна референтност. Од
ових принципа у начелу полази и Р. Мејер (2005: 316–317) у вези с формирањем дија
хроног корпуса руског језика, постављајући као циљеве овог регензбуршког пројекта:
(1) прилагођеност лингвистичком истраживању релевантних дијахроних промена
руског језика, (2) стандардизованост формата у складу са TEI‑смерницама (Text Enco
ding Initiative), (3) компатибилност приступа различитим текстовима и периодима, (4)
текстуална и лингвистичка анотираност и (5) брза и удобна интернетска доступност.
6
Будући да су издања наших старих споменика по правилу објављивана у складу
са захтевима науке којој је припадао дати приређивач, она су обично неупотребљива
за истраживаче другачије вокације. Тако је за историчара језика издање које је прире
дио историчар или историчар књижевности по правилу непоуздано. Разлог, разуме се,
3
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дигиталних фотографија изразито популарисани, остварење овог
принципа лакше је него икада. Ту, међутим, још увек остаје актуелан
проблем, пре свега, српског дипломатара који би нам пружио кри
тички попис свих српских повеља, писама и сличних докумената с
одговарајућом научном апаратуром првенствено историјске, али и
филолошке оријентације.7
Принцип РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ налаже поштовање хронолошког,
просторног и функционалностилског критеријума при формирању
корпуса. Ови критеријуми, међутим, могу доћи до пуног изражаја
тек у селекцији писаних извора насталих од почетка XV века, буду
ћи да су старосрпска језичка факта из ранијег периода – с обзиром
на малобројност сачуваних споменика из XII, XIII, те прве половине
XIV века – сувише драгоцена да би из било ког разлога била елими
нисана. Реализација овог принципа подразумева критички попис и
опис целокупне српске језичке заоставштине писане старосрпским
или углавном старосрпским језичким идиомом.
Принцип ПРЕТРАЖИВОСТИ налаже неопходност формирања ела
стичног језичког корпуса који мора одговорити захтевима различито
усмерених лингвистичких претраживања и ексцерпција. Време када су
језичка факта исписивана на картице, класификована према различи
тим критеријумима ради лакшег проналажења, па потом прекуцавана
и(ли) поново исписивана као илустрација одговарајућих анализа и
закључака далеко је изa нас. Данас је сасвим јасно да се принцип пре
траживости најефикасније задовољава електронским корпусом ста
росрпског језика, којим србистика, нажалост, још увек не располаже.
§ 3. Ниво професионалности с којом се прилази формирању елек
тронског корпуса зависи, разуме се, од тога ко обавља овај посао и за
чије потребе. У начелу, електронски корпус може бити (1) приватан,
не мора бити историјскојезичка (не)компетенција историчара или историчара књи
жевности, већ прилагођавање издања потребама нелингвистичких дисциплина. Тако
је, на пример, за лингвисту увођење савремене интерпункције у приређени стари текст
заправо синтаксичка интерпретација тог текста.
7
Познато је да су оригинални споменици врло често очувани у познијим препи
сима, који су такође драгоцени за филолошка и(ли) лингвистичка истраживања, али
само уколико се зна када су и где ти преписи настали. Тако, на пример, Привилегија бана
Стефана Дубровчанима од 15. августа 1332, сачувана у препису Никше Звијездића (Cod.
rag. 52’) (Павловић 2006: 446), који је деловао од 1431. до 1455. у српској канцеларији
у Дубровнику, не може бити третирана као споменик из XIV века већ искључиво као
препис из XV века. Уколико се тако не поступи, доћи ће се до апсурдног закључка o,
на пример, ијекавско‑екавској рефлексацији јата у старосрпском језику на подручју
средњовековне Босне у првој половини XIV века – уп. lietq (Cod. rag. 52’.1), pr<y>seki
(Cod. rag. 52’.12), pobegnUti (Cod. rag. 52’.15, 19).
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намењен индивидуалним потребама једног истраживача или групе
истраживача, те у том смислу и затворен или пак (2) јаван у смислу
отворености за потребе различитих корисника електронске мреже,
те у том смислу и конституисан као сегмент виртуелне, односно сло
бодније схваћене дигиталне библиотеке.8
1. Приватни електронски корпус може формирати лингвиста за
потребе својих истраживања и без додатних информатичких знања.
Елементарно познавање програма за обраду текста Microsoft Word
и његовог претраживача је подразумевано. Софтверске могућности
овог, из информатичке перспективе, врло екстензивног претражи
вача, омогућава филологу, међутим, релативно ефикасну претрагу
претходно припремљеног корпуса. Програмска синтакса овде је врло
скромна, али вешт истраживач то може надокнадити добрим по
знавањем ортографских комбинација у тексту који се претражује.
Уколико истраживач сам формира свој корпус у том смислу не би
требало да има већих проблема. Време уложено у електронску обраду
текста вишеструко се враћа и готово да га је непримерено поредити
са временом потребним за класичну ексцерпцију и обраду грађе по
моћу картица. Текст се уноси једном, а претражује неограничен број
пута из различитих перспектива и за различите потребе. Ексцерпција
грађе и њена статистичка обрада је, додуше, крајње екстензивна буду
ћи да се базира на алатима Microsoft Word‑овог пакета за копирање
и лепљење текста, али то ипак само незнатно успорава издвајање и
сортирање тражених језичких факата.
Ефикасност формирања и претраживања електронског корпуса
базираног на овом програмском пакету условљена је, с једне стране,
степеном саображености употребљеног фонта уникодно стандарди
зованим фонтовима и, с друге стране, степеном „транскарактериза
ције“ обрађеног текста.
Будући да не постоји уникодно стандардизовано старословен
ско писмо коме би припадала одговарајућа кодна страна и чији би
карактери имали стабилну кодну позицију, истраживачу за сада на
располагању стоје различити црквенословенски фонтови чији ка
рактери по правилу заузимају кодна места базне латинице.9 Што је
распоред карактера ових фонтова саображенији распореду карактера
8
Како истиче Ц. Крстева (2002), „дигиталне библиотеке представљају, у неку ру
ку, остварење различитих визија, како из дела научне фантастике, тако и из озбиљне
научне литературе о свеобухватном бележењу људског знања и његовој широкој
доступности“.
9
Ово постаје очигледно када се текст писан фонтом Monah Kurent Srednji, на
пример, пребаци у персонални рачунар у коме овај фонт није инсталиран.
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стандардизоване кодне подлоге, то је, разуме се, и напор потребан
за проналажење одговарајућег графа мањи, што посебно долази до
изражаја у тзв. слепом куцању. Темељно решење овог проблема је
стандардизација старословенског писма, које би имало сопствену
кодну страну са стабилно кодираним карактерима.
За дијахроно усмереног лингвисту, идеалан електронски текст
је онај који садржи све графијске елементе оригиналног споменика.
Међутим, што је верност дигитализованог текста оригиналу већа, то
је и претраживање текста у контексту екстензивне програмске син
таксе, каква је Microsoft Word‑ова, теже. Управо стога при формира
њу корпуса степен „транскарактеризације“ ваља свести на разумну
меру, при чему би се графички отклони од оригинала надокнађи
вали дигитализованим фотографијама споменика. Овакав приступ
подразумева линијску и(ли) пагинацијску анотацију електронског
текста према оригиналу, што је и иначе неиспустиви сегмент науч
ног цитирања у озбиљном филолошком истраживању. Проблем је,
међутим, у чињеници што је прихватљив степен „транскарактериза
ције“ различит за различито усмерена истраживања. За синтаксичка
и лексичка, а у већој мери и за морфолошка, односно дериватолошка
истраживања сасвим је прихватљив текст у ком је једна фонема увек
представљена истим графом, што практично значи употребу утврђе
ног система графема и елиминацију огромног броја алографа. Тиме
се надокнађује екстензивна синтакса расположивог претраживача,
а ексцерпирана језичка факта се потом „алографски ретуширају“
сравњивањем с дигиталном фотографијом. У ортографским и фо
нолошким истраживањима где разлика између графова <o> (он), <D>
(он окатог), <^> (он двооког) и <w> (омеге) може бити од кључног
значаја, рационализовани приказ текста захтева, међутим, не само
додатна ретуширања цитираних факата већ и додатна претражива
ња фотографије. Управо би се стога за оваква истраживања могао
сачинити обогаћени приказ текста у којем би било употребљено и
мноштво алографа. Треба при том имати у виду да на овим ниво
има истраживања, претраживање тиме не би било екстензивирано,
будући да је у фокусу и ортографских и фонолошких истраживања
старог текста управо граф (графема с алографима), а тек потом гра
фијске комбинације и то по правилу оне бинарне структуре. Ако се,
дакле, има у виду уникодна стандардизација старословенског писма
с предвиђених 1777 (1.087 „слова“ и 690 глифова) графова – чему се
када је старосрпска писменост у питању тешко шта може додати –
за рационализовани приказ текста остаје евентуално отворено само
питање селекције графова с графемским статусом. Но да ли ће <ou>
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(оник) имати статус графеме, а његове бројне верзије укључујући и
<U> (ук) и његове варијанте, те <M> (ук два) и његове варијанте ста
тус алографа, из перспективе електронског корпуса нема озбиљнији
значај и може се решити простим договором слависта који се баве
овом проблематиком.
2. Формирање јавног електронског корпуса једног језика – па,
разуме се, и старосрпског – требало би да буде интердисциплинар
ни посао групе стручњака који су у стању да истовремено комбинују
знања и технике информатике и лингвистике и(ли) стручног тима
састављеног од информатичара и лингвиста који су способни да ком
патибилизују своја знања и вештине. Ако се пође од чињенице да
србистика (упркос многим најавама)10 у овом тренутку не располаже
јавним електронским корпусом чак ни савременог српског језика,11
може се претпоставити да појединаца упућених у рачун(ар)ску лин
гвистику и обраду природног људског језика у Србији има врло мало.
Чини се, стога, да решење проблема лежи у формирању тима инфор
матичара и лингвиста (филолога) који би кроз одговарајући пројекат
формирали електронски корпус старосрпског језика узимајући у об
зир претходно поменуте принципе. Поузданост и репрезентативност
корпуса могу обезбедити само специјализовани филолози којима је
често потребна и помоћ историчара. Еластичност јавног електрон
ског корпуса у погледу претраживости може обезбедити искључиво
информатичар, при чему на свим нивоима лингвистичке анотације
од токенизације, преко лематизације до комплексног синтаксичког
рашчлањивања (уп. Gau 2005: 13–14) морају бити консултовани лин
гвисти, јер су једино они у стању да препознају кључне граматичке
категорије које ће бити у фокусу пажње будућег истраживача.12 Осим
10

Од 2004. године најављује се финализација пројекта Електронски корпус српског
језика Института за експерименталну фонетику и патологију говора и Лаборато
рије за експерименталну психологију при Филозофском факултету у Београду, али
судећи по грађи која се дигитализује и професионалној оријентацији институција
које иза пројекта стоје, тешко да ће бити задовољени принципи поузданости и
репрезентативности, па самим тим и потребе дијахроно усмерених истраживања
српског језика.
11
Електронски корпуси који се незванично размењују у нашој лингвистичкој
средини не могу имати карактер јавних електронских корпуса пошто нису доступни
свим корисницима електронске мреже.
12
За електронске базе података словенских рукописа В. Баранов (2006: 61–68), на
пример, релевантним сматра следеће јединице лингвистичке хијерархије: (1) текст,
(2) комплексну синтаксичку целину, (3) реченичну фразу, (4) предикатску компо
ненту, (5) синтаксичку групу, (6) синтаксичку структуру, (7) комбинацију речи, (8)
форму речи, (9) компоненте речи, (10) низ симбола, (11) симбол.
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тога, савремена дигитализација текста у многим детаљима предста
вља редакторски посао који би требало да обављају управо филолози
(уп. www.tei‑c.org).
У формирању корпуса овог типа постоје позитивна искуства,
чије препоруке могу бити схваћене као сегменти својеврсног станда
рда. Наиме, у оквиру пројекта Подстицај кодирању текста TEI (Text
Encoding Initiative) формулисан је још 1994. године низ детаљних
препорука у вези са SGML (Standard Generalized Markup Language)
програмским оквиром, тада најактуелнијим метајезиком за опис
језичких докумената (уп. www.tei‑c.org). Те и читав низ нових пре
порука остају актуелне и када је деведесетих година прошлог века
SGML замењен модернијим, али компатибилним сукцесором – XML
(Extensible Markup Language) метајезиком (уп. xml.converpages.org/
marc.html; Тошић 2001).13 Мада XML има мање‑више једноставну
општу синтаксу базирану на лако разумљивим етикетама (тагови
ма), популарност овог метајезика довела је до развоја низа нових
технологија које омогућавају изразито рафиниране анотације, те у
вези с тим и врло интензивну претрагу језичких факата.
Креаторима електронског језичког корпуса, у погледу софтвер
ске подршке, данас практично остаје само да изаберу одговарајући
програмски пакет, прилагођен – разуме се – полазним принципима
и постављеним циљевима које би дати корпус морао задовољити.
Искуства у овим пословима су бројна, тако да је избор решења данас
увелико поједностављен. За старосрпски језички корпус узоре би – с
обзиром на сличне ортографске, језичке и текстолошке проблеме –
најрационалније било тражити у пројектима чији су предмети елек
тронске обраде писане заоставштине православног Словенства. Ради
илустрације овде се помињу само два примера.
У Корпусу староруских хагиографских текстова (СКАТ) Санктпе
тербуршког државног универзитета (Герд и др. 2006) текстови жи
тија презентовани су (1) као аналитичке целине с одговарајућим
текстолошко‑лингвистичким анотацијама TEI‑типа, организоване
у XML‑формату и (2) као физичке целине представљене у PDF‑фор
мату. У аналитичкој, XML‑презентацији текст рукописа је поједно
стављен утолико што су издигнута слова спуштена преко заграда у
основни ред текста и што су акценатски знаци изостављени. Физичка,
PDF‑презентација визуелно се приближава оригиналном рукопису
будући да издигнута слова и акценатски знаци остају на свом месту.
13
За старосрпски електронски корпус од значаја могу бити и препоруке Дејвида
Бирнбаума (1996) изнете у вези с дигитализацијом раноћириличке писмености.
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Граматичке информације дате су у виду нумеричких кодова, који ће
у наредном периоду бити конвертовани у XML‑етикете.
Регензбуршки дијахрони корпус руског језика (Meyer 2005: 315–
336) постао је сегментом виртуалне библиотеке, будући да је доступан
корисницима електронске мреже (www‑korpus.uni‑r.de/diakorp/) и да
има разрађену методологију уноса података (инпут), претраживања и
презентације тражених података (аутпут). Подаци се уносе сукладно
TEI‑P5 препорукама у XML‑формату. При том се свакој оригиналној
ортографској форми (на пример sn!vx) кроз одговарајуће субетикете
(субтагове) даје и информација о њеном еквиваленту у штампаном из
дању (на пример s(Q)n(o)vx), те њеној графемској структури (на пример
sQnovx). Претраживање је обезбеђено преко XML Query технологије
(уп. www.w3.org/XML/Query for details) која омогућава увид у тражену
језичку форму без обзира на различите могућности њеног графем
ског представљања (упитом „d?l?/?n*“ добија се читав низ форми као
што су dol`/qnQh, dlx/nii, dol/enx, dol/nii, dlx/`ni), чиме се релати
визује баласт ортографске нестандардизованости старих словенских
ћириличких писмености. На постављени упит тражени језички факат
дисплејски се презентује у контексту, посредством XSLT (Extensible
Stylesheet Language Transformations) трансформационе технологије.
3. И површински увид у савремене информационе технологије,
те у њихов значај и примену у дигитализацији старих писаних спо
меника даје сасвим јасне смернице у погледу активности којих би се
србисти, те лингвистички наклоњени информатичари морали држати
у поступку електронске обраде и презентације старосрпске писане
заоставштине. XML‑технологије и TEI‑стандарди у тим су послови
ма данас незаобилазни. Србистика се, при том, не може задовољи
ти дигитализацијом неколико споменика, будући да фундаментална
језичка истраживања старосрпског језика „вапе“ за поузданим кор
пусом који би био конституисан као сегмент дигиталне библиотеке.
Једино се тако могу задовољити полицентричне потребе науке, али и
сачувати и промовисати српска писана заоставштина као културно
наслеђе. Наиме, стари српски рукописи могу адекватно задовољити
вишеструке научне потребе кроз синхронизовану мултимедијалну
презентацију – рукопис је текст али и слика, и тако се мора и електрон
ски представити. SMIL (Synchronized Multimedia Integrated Language)
је управо једна од XML‑технологија која омогућава синхронизоване
мултимедијалне презентације (уп. www.w3org/Audio Video/).14
14
Данас су могућа и претраживања мултимедијалних садржаја преко визуелних
упита (уп. Крстев 2002). Илустративан пример у том смислу је пројекат QBIC (Query
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Оно што, међутим, остаје као отворен проблем текстуалног аспек
та историјских електронских корпуса, а посебно историјских корпуса
из културног круга Slavia Orthodoxa – какав је и старосрпски – јесте
презентација карактера. Будући да не постоји уникодно стандардизо
вано старословенско писмо сa специфичним компонентама редакциј
ских писмености, не може у правом смислу бити стандардизован ни
овај сегмент дигитализације старог ћириличког текста. Финализовање
овог посла кроз регистрацију предвиђених 1777 (1.087 „слова“ и 690
глифова) графова обезбедило би – бар из перспективе старосрпског
језика – оптимални јавни оквир за формирање, чување, презентацију
и употребу електронског корпуса. Ради рационализације читавог по
ступка дигитализације, али и употребе дигитализованог корпуса – с
обзиром на велике синтаксичке могућности XML метајезика и пра
тећих технологија (уп. Meyer 2005; Тошић 2001) – ваљало би, чини се,
рестриктивније дефинисати систем графема и јасно га одвојити од
система алографа.15 За овај су посао, међутим, најпозванији струч
њаци за палеографију и ортографију старих ћириличких текстова.
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Summary
This paper deals with some principles of creating electronic corpora of Old
Serbian in the context of Unicode standardization of Old Church Slavonic Cyrillic.
The author emphasizes that it is highly important for the historic electronic corpora
to be reliable, representative and conveniently searchable. Given the complexity of
the linguistic annotation, this job would best be done by linguists and programmers. If such corpora are to last, the meta-language XML and all its applications
must be used.
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САДРЖАЈ СТАРЕ ЋИРИЛИЦЕ И ЊЕНО ПРЕНОШЕЊЕ
У ШТАМПАРСКИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СЛОГ
У овом раду садржај првобитне или најраније засведочене ћирилице до
води се у везу са глагољицом. Прати се судбина графичких јединица које су
штински одликују старословенску ћирилицу у целини и у појединим њеним
националним изводима. Поред основних 38 графема утврђује се постојање и
десетина других слова и знакова. Преглед се креће у оквирима од X, XI до XVIII
века за рукописно наслеђе у основним цртама (пергамен и хартија, натписи
на другој подлози). Најрелевантније је стање у уставној писмености, која свој
врхунац достиже у XIV веку. Укратко се прати прелазак старе писмености на
штампани медиј, већ у XV веку. Све ово је неопходно да би се имао јасан увид
у потребе савременог, електронског писма које служи за обраду и издавање
старих ћириличких текстова.
Кључне речи: ћирилица, глагољица, палеографија, старословенски језик,
руска редакција, српска редакција, бугарска редакција, устав, графија, инвен
тар, слова, курент, верзал, иницијали, композите, надредна (надметнута) слова,
надредни знаци, интерпункцијски знаци, символи, цифре, лигатуре, тајнопис,
штампарски слог, електронски слог.

Да би се говорило о садржају првобитне или најраније засведо
чене ћирилице, мора се имати на уму стање у глагољици. Пред нас
искрсавају две упадљиве недоумице. Прва је у томе како схватити
првобитну ћирилицу: да ли као једновремену творевину једног чове
ка или као временски развучену еволутивну појаву коју је могао, али
и није морао нормирати један човек. Друга је у томе што је питање
односа двеју азбука, без обзира на коначне ставове познатих научни
ка, ипак остало отворено јер је за сада тешко много шта доказати. У
проучавању графијског састава између глагољице и ћирилице мора
се успоставити јасна корелација, а у штампарском и електронском
слогу још и потпуна, неометана транслитерација.
Глагољица је имала, по свему судећи, 36 јединица, што је у вези
са двоструком улогом графема – да означавају гласове и бројеве. У
том смислу, графеме су биле распоређене у систем од четири енеаде
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(1–9, 10–90, 100–900, 1000–9000), као и у кавкаским азбукама, ста
роарменској и старогрузинској (Миклас 2007: 7). Број од 38 једини
ца који помиње Црноризац Храбар у својој расправи О писменима
вероватно у себи садржи и диграме 2j (или 2i) и 6 (тј. ou) (уп.
Trubetzkoy 1954: 17).1 Могуће је недвосмислено говорити само о сло
вима која су заједничка за преостале споменике познате данашњој
науци, а таквих споменика је мало. И заиста, познатих је четрдесетак
слова, а заједничких је за већину споменика отприлике 36, уз дигра
ме 38 (уп. Ђорђић 1990: у ’црквено-ћирилској транскрипцији‘, 24).2
Реконструкцијом би се добио нешто другачији садржај и распоред
од оног засведоченог, а најинтересантнијим нам се чини модел Ни
колаја Сергејевича Трубецког: a (1, a), b (2, b), v (3, v), g (4, g), d (5,
d), e (6, e), ` (7, ž), x (8, ), z (9, z), j y (10, i1), i (20, i2), | (30, ),
k (40, k), l (50, l), m (60, m), n (70, n), o (80, o1), p (90, p), r (100, r),
s (200, s), t (300, t), u (400, ü2), ] (500, f), : (600, x2) 0 (700, o2), w
(800, ), c (900, c), ~ (1000, č), [ (2000, š), 3 (3000, ь), 2 (4000, ъ), q
(5000, ä), h (6000, x1), Ⱖ (7000, ö), Ⲓ (8000, ü1), = (9000, N) (1954: 22).3
С њим се углавном слаже Хајнц Миклас уз мање измене: ротирање
знакова на 13. и 26. месту (w – 40 : k – 800) и употреба 8 (ą) и } (ę)
уместо Ⱖ и = (Миклас 2007: 22).
Глагољица и ћирилица су се доста равноправно употребљавале у
X и XI веку, али после тога ћирилица постаје доминантно, углавном и
једино писмо у православном словенском свету,4 од најсевероисточ
нијих руских области до најзападнијих српских крајева у Јадранском
приморју и најјужнијих словенских културних тачака унутар Ромеј
ског, Византијског царства.

1

Од велике помоћи у реконструисању првобитне азбуке су рани азбучници –
Преславски, Париски, Минхенски и азбучне молитве.
2
Занимљиво је да су помало проблематична два: 0 и w (уп. упоредну палео
графску таблицу у Илчев 1985: 492–493).
3
Овај модел ослања се на рад Николаја Николајевича Дурново издат у Прагу
1929. године. Најважнија хипотеза овде изнета јесу вредности првобитних глагољ
ских слова | и w као јотованих континуаната прасловенских [*dj] и [*tj] типа [g’]
и [k’] (Durnovo 1929: 55–58).
4
Глагољица се још дуго опирала своме гашењу код православних Словена, али
не свуда једнаком снагом. Примера ради, глагољско Маријино јеванђеље било је у
живој употреби код Срба и у XIV веку, када су, приликом преповезивања, унете две
ћириличке стране, односно један лист (почетак Јеванђеља по Јовану), вероватно због
оштећења или нестанка оригиналних. Исто тако, српскословенским су језиком на
ћирилици исписане маргиналије за богослужбену упоребу ове књиге у православној
цркви, закључно са XIV веком (уп. Трифуновић 2001: 21–22).
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За ћирилицу је сасвим очигледно да представља грчко-словен
ски графијско-фонолошки хибрид: грчки словни састав допуњен је
словима за особене словенске гласове. Из грчког алфабета преузета
су сва 24 слова: a, v, g, d, e, z, i, I, k, l, m, n, o, p, r, s, t, f, h, w, K,
P, T, u, уз диграму ou. Проучаваоци су се почесто бавили словима из
најстарије ћирилице (првобитне или нешто млађе, X–XI век) која су
нова, добијена преобликовањем постојећих глагољских, грчких или
су уведена са стране: b, /, , c, C, [, {, x, q, X, y, }, \, A, |, ], E,
~ (Собољевски 1908: 46, Лавров 1915: 6–16, Карски 1928: 164–168,
Куљбакин 2008: 73–76, Ђорђић 1971: 33–38). Овде нам нису у првом
плану извори за настанак ових слова, него се пре свега занимамо
инвентаром као таквим.
Оба ова словенска писма, и глагољица и ћирилица, у вези су са
конкретним говорним ситуацијама, тако да у одређеној мери прате
гласовне одлике словенских говора на које се односе, које пресли
кавају, у складу са филолошким схватањима онога времена из ког
су потекла.5 Реконструисање графијских састава оба писма условље
но је не само поменутим ограничењем преосталих ресурса, него и
променом говорне средине у којој је древни словенски књижевни
језик настајао и развијао се, још у најстаријем времену, у кратким
временским размацима. Словенска говорна разуђеност нарочито
налази одраза у ћирилици као распрострањенијем и дуже употре
бљаваном писму. Постоји оштра разлика између традиционалних и
нових интерпретација првобитних фонолошких и графијских вред
ности старословенског језика и писма, али се она углавном зауставља
на глагољици, уколико је глагољица старије писмо. Традиционално
мишљење би у своме развијеном виду представљао, на пример, Сте
пан Михајлович Куљбакин, а ново Николај Сергејевич Трубецкој. За
нас је довољно да појмове ’првобитно‘ – ’настарије‘ – ’традиционално‘
прихватамо само са опрезом.
Због различитог постања словни састав ране ћирилице није био
у свему истоветан са најранијим глагољским. Протоћирилица је од
самог почетка пратила грчки бројни систем, који се заснивао на три
енеаде, а не на четири као у глагољици, што је износило 27 јединица
(24 слова + 3 нарочита знака):

5

Уз то, први ’фонолози‘ словенског језика, Константин и Методије, били су не
словени, те су се оквирно морали руководити њима познатим односом између језика
и писма, какав је владао у њиховој матерњој средини – они су се, дакле, управљали
својим матерњим, грчким језиком (уп. Пешикан 1961–1962).
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ιʹ/10

κʹ/20

λʹ/30

μʹ/40

νʹ/50

ξʹ/60

οʹ/70

πʹ/80

r
s
t
u
f
h
y
w
A=, c
ρʹ/100 σʹ/200 τʹ/300 υʹ/400 φʹ/500 χʹ/600 ψʹ/700 ωʹ/800 Ϡʹ/900
Судбина старинских знакова који су имали искључиво бројну
вредност била је у ћирилици неједнака: Ϛ ’стигма‘ је остала (као Z или
ë), у почетку само са бројном вредношћу 6, а касније и са гласовном
[dz], па и [z], конкуришући слову , које се накнадно развило;6 Ϟ ’ко
па‘ је доста дуго задржана у лику ú, коме је блиско слово C, које га је
рано почело замењивати, али се оба могу наћи у споменицима; Ϡ
’сампи‘ је пре најранијих писаних потврда замењен словом A, које му
је слично, али и словом c, по узору на глагољицу (Ђорђић 1971: 38).7
Првобитна словенска ћирилица могла је имати, такође, 36 општих
јединица,8 али на свој начин. Њен азбучни редослед пратио је грчки
бројни распоред (уз уметање допунских слова b и / на 2. и 7. месту),
закључно са словом w. Четврта енеада у грчком писму није постојала,
што је условљавало недовољну устаљеност ћирилице у последњем,
6
Постоји неколико верзија о настанку овог слова: из глагољског x (нпр. цртеж
у Пешикан 1973: 64), из грчко-ћириличког z са сраслим дијакритичким знаком, па
и из раног ’кси‘ (нпр. Собољевски 1908: 46), с којим је могло стајати у вези преко
облика z– (в. грчки Псалтир из 862. године, Лавров 1914: слика 3, 8) или z! (за оба в.
Карски 1928: 165). У Одломцима Ундољског и у Енинском апостолу налазимо об
лик са дијакритичком цртом која по средини пресеца стабло, , а у Хиландарским
одломцима и у Македонском одломку облик са дијакритичком израслином са десне
стране стабла, . Обе варијанте постоје у каснијим споменицима (Ђорђић 1971:
51), преостајући углавном у бугарским споменицима, али се донекле задржава и
у српским, на пример у Мирослављеву јеванђељу с краја XII века  (уп. Куљбакин
1925: палеографска табла под 18, 121), или у Душанову јеванђељу из 1345. године
 (уп. Пешикан 1993: примери писма под д, 22).
7
Доказ о старини замене ’сампија‘ са A могао би бити у руској писмености, која
га је држала на томе месту (у бројној вредности) до другог ’јужнословенског утицаја‘,
када је почео продор и слова c у тој улози (уп. Шчепкин 1967: 131, Добрев 1995: 309,
Турилов 2008: 021).
8
Опште јединице су само оне које су графијско-фонолошки углавном неутралне
за највећи број словенских говора за које се могу користити, уз истовремено чврсту
везу с грчким алфабетом као основом. То је минимум који задовољава све средине.
У данашњој грађанској ћирилици општа су 24 слова: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш (уп. Пешикан 1993: 42).

151

типично словенском низу, мада је она имала ослонац на томе месту у
глагољици. Првобитну ћирилицу могла су сачињавати следећа слова:
a (1, a), b (b), v (2, v), g (3, g), d (4, d), e (5, e), / (ž), Z (6/dz), z (7,
z), i (8, i), T (9/θ), I (10, i), k (20, k), l (30, l), m (40, m), n (50, n), K
(60/ξ), o (70, o), p (80, p), <ú>, r (100, a), s (200, s), t (300, t), u (400/υ),
f (500/φ), h (600, ch), P (700/ψ), w (800, o), c (900, c), C (90, č), [
(š), x (ъ), q (ь), y (ě), } (ju), \ (o˛), A (900/ę). Са диграмама ou и X
добија се број од 38 јединица. Диграма ou заменила је у азбучном и
бројном реду слово V, које је померено на дно азбуке (Ђорђић 1971:
37). Диграма X распоређена је између x и q, унутар овог система.
У основном језгру првобитне ћирилице није заживела парале
ла за ’паучасто хер‘ из глагољице :(600, ch2), али није немогуће да
је оно у првом времену обележавано на исти начин или некаквом
упрошћеном варијантом овог глагољског слова, а могло је бити и уз
употребу каквог надредног знака уз обично слово h.9
Готово сви рани споменици познају } и |10 (Ђорђић 1971: 35),
тако да је са променом гласовне подлоге словенског књижевног језика,
графичка честица // добила вредност [j] због изговорне вредности
ових гласовних група као [ju (jü, ü)] и [jo
˛ (jö
˛ , ˛ö)]. Ускоро је, потом, ус
постављен графијски принцип који следи такав изговор: }, ], E, |,
~.11 Било је претпоставки да је ћириличко } настало од графичког
низа Iou, код кога је трећи члан отпао (Собољевски 1908: }u < ιου, 46;
Карски 1928: }u, 168; Куљбакин 2008: Iou, 75), али и да је непосредно
настало из глагољског Ⲓ, уз редукцију горње спојнице (нпр. Пешикан
1973: 63–64, са цртежом). Ретко је у споменицима засведочена права
лигатура ,  + U (Ђорђић 1971: 35), коју ми називамо ’јук‘. У јужносло
венској писмености ретко се сусреће ~ (једва у Супрасаљском збор
нику, нпр.); њега пре свега има у источнословенским споменицима
(Ђорђић 1971: 35). Са ограниченим потврдама, у Свјатослављевим
зборницима из 1073. и 1076. године (Собољевски 1908: 52), налази се
чак и ’прејотовано јат‘, , опет као лигатура  + y;12 њега не познају
9
И у самој глагољици јако је ретка ова графема: среће се у Синајском псалтиру
(х3) и Асеманијеву јеванђељу (х1) у речи hlxmx, као и у двама азбучницима, Париском
и Минхенском (Илчев/Велчева 2003: 337–338). Једина потврда у ћирилици јесте из
Минхенског азбучника, где се ово слово налази и у ћириличком азбучном низу.
10
Занимљиво је да у Самуилову натпису (993) изостаје | тамо где би се очекива
ло, те на његову месту стоји основни знак, без јотације, \, у примеру polaga\ (4. ред
одозго; нпр. цртеж у Томовић 1974: 31).
11
Могуће је да су се јотована вокалска слова првобитно писала без хоризонталне
спојнице по узору на грчки правопис, као Io, Ia, Ie, IA, I\ (уп. Карински 1925: 7, 13).
12
Није искључено ни то да се овде ради о споју  + y.
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јужнословенски рукописи, који на тој позицији (на почетку речи и
слога) стављају, као у глагољици y, а затим и ] и a (Карски 1928: 205).
Лигатура { ( < т) није се одмах усталила. Још у Супрасаљском
зборнику и у Савиној књизи пише се и натписано ш , а постоји и ли
гатура  (Карски 1928: 165),13 која се употребљава и у XII веку, на
пример у Охридском апостолу (нпр. хоемъ поред глѫще). Очигледно
је да се говорна подлога са различитих терена неистоветно пресликава
на првобитну ћирилицу. То се лепо види и на глагољском слову ’ђерв‘
|,14 које има свој континуант само у српским споменицима – због
упоришта у локалном говору (постоји фонема [đ] < [*dj], што омогу
ћује несметан изговор). Директно из глагољског облика, редукцијом,
развило се ћириличко ’ђерв‘ (Пешикан 1973: 63–64), у своме старом
облику , какав је познат већ у Минхенском азбучнику.15
Овиме се заокружује најстарија развијена ћирилица (до истека
XI века) на основне 44 јединице (минималних 38 јединица + |, ],
E, ~, , {).
Развој ћирилице је на овим основама снажно настављен у веко
вима који су долазили.16 Из почетне уставне писмености,17 полако су
13
Примери из Супрасаљског зборника: Otxpouenomx 20a, na pozorie 32a (Na
rodna in univerzitetna knjižnica (Љубљана) [даље: NUK], Cod. Kop. 2).
14
’Ђерв‘ је у глагољицу ушло највероватније спајањем двеју грчких графема: γι
(Јагић 1911: 90). Постоји мишљење и да се развило из положеног курзивног ξ (Dur
novo 1929: 68).
15
Графема има своје важне потврде (и у словенским речима), уз извесну графичку
варијацију још у неким српским споменицима с краја XII века (Мирослављево јеван
ђеље, Повеља бана Кулина Дубровчанима, Немањина оснивачка повеља Хиландару,
Вуканово јеванђеље).
16
Појам ’развоја‘ у себи садржи један парадокс: он не подразумева остваривање
све савршенијих и лепших писаних форми, него обрнут процес општег опадања
квалитета писмености (у естетском смислу) и кретање од уставних ка полууставним
и брзописним формама (Богдановић 1997: 129).
17
Ћирилица какву познајемо у најстаријим споменицима има своје упориште у
млађем грчком (византијском) унцијалном (литургијском) писму, које се нарочито
везује за IX–X век (Гардгаузен 1911: 49, Шчепкин 1967: 26, Карски 1928: 161, Ђор
ђић 1971: 31). Потпуно паралелан развој грчке и словенске писмености, међутим,
престао је доста рано. Словенска варијанта овог писма, ћирилица, била је пре свега
ограничена на уставни тип, док је у грчкој средини алфабет био разноврснији. У
грчко-византијској писмености унцијално писмо најдуже се задржало у раскошним
литургијским књигама – јеванђељима, апостолима и псалтирима (Шчепкин 1967:
26), али је и ту рано продрла минускула (Ђорђић 1971: 23). Контакти су настављени и
даље, а најважније место сусрета била је Света Гора. У каснијем времену грчки утицај
се опет снажније осећао – нарочито средином XIV века дошло је до продора грчког
правописа (у инвентару и његовој дистрибуцији) у српски и бугарски правопис,
што је довело до уобличења ресавског правописа у Србији и до реформе патријарха
Јевтимија у Бугарској. Ове тенденције снажно се даље развијају од XV до XVII века.
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се развиле ’полууставна‘ и брзописна.18 У XV–XVI веку појавила се
штампана ћирилица, у почетку угледајући се на уставну, а затим и
на полууставну рукописну писменост. У западним јужнословенским
крајевима, међу католицима, тамошњи штампари уносили су у своја
ћириличка издања поједине словне облике из развијеног брзописа
(уп. Пешикан 1994: 65).19 Пошто је ћирилица живела на различитим
18

Практично је тешко одредити јасне границе између устава и полуустава зато
што већ најранији устав није морао бити калиграфски. Најранији устав могао је бити
и ’прав‘ и ’укошен‘, као и у грчкој унцијали (Карински 1925: 8, Мошин 1970: 232). У
источнословенској писмености дуже се задржала монументалност писма, док су у
јужнословенској рано дошли чиниоци полууставног писања (пре свега укошеност
слова, помало и небрижљивост, нпр., у Савиној књизи, Хиландарским одломцима,
Одломцима Ундољског, Охридском апостолу итд.). Полууставну писменост би можда
требало схватити само као развојни ступањ уставне писмености, а не као посебан
тип писма јер у суштини не представља новину (уп. Ђорђић 1971: 83, Јерковић 2004:
97). ’Право‘ полууставно писмо почиње превладавати у јужнословенској средини
од друге половине XIV века. При томе се код Руса разликују старији и млађи полу
устав, од којих се први аутохтоно развио, док је други пресађен са јужнословенске
територије (Карски 1928: 172). Ми се овде служимо термином ’полуустав‘ (зато што
је устаљен) да означимо овај тип уставне писмености у другој половини њеног тра
јања (XIV, XV–XVIII век). Брзопис се почео рано развијати и везан је за одређени
тип текстова. У српској култури његови зачеци могу се пратити већ од XII века, а
интензиван развој током целог XIII века. Канцеларијски брзопис налазимо посеб
но морфолошки уобличен већ 1302. године у Врхлапској повељи краља Милутина
(Ђорђић 1971: 118–121). Из правних аката ово писмо се рано преселило и у књиге,
нпр., лесновски одломак Теодосијева Житија Светог Саве из 1360. године и Минеј
Стефана Доместика, настао око 1450. године (Богдановић 1997: 158–159). У руској
средини већ у XI веку јавља се, у нарочитим случајевима, ’пословно писмо‘ (деловое
письмо), као претеча полуустава и брзописа (Черепнин 1956: 151).
19
У питању је усавршени рашки канцеларијски брзопис. Њега је у своју државну
управу пренео Твртко I, доводећи к себи логотета Владоја, претпоставља се из кан
целарије кнеза Лазара. Твртко је поступио тако у време свог крунисања за српског
краља у Милешеви (1377) желећи да се и на тај начин представи као прави наслед
ник Немањића. Употреба овог брзописа настављена је и даље у држави Твртковића
(Ђорђић 1971: 154). Ово писмо живело је и модификовало се на подручју Босне и
суседних области, а у литератури сусрећемо и мистификацијски и ненаучан назив
’босанчица‘ (пре свега захваљујући познатом раду Ћира Трухелке: Bosančica. Prinos
bosanskoj paleografiji, Гласник Земаљског музеја у Сарајеву, Сарајево, октобар–децем
бар 1889, 65–83). Нарочито карактеристични знаци који долазе из ове писмености
јесу b //, v //, d / /, / //, : //, ; /v/ у штампаним књигама. Уједно су ови облици
у складу с традицијама српског брзописа у целини, али и нешто шире посматране
јужнословенске писмености (уп. Младеновић 1965). Овде слово ’ђерв‘ може по
служити и за изражавање фонема [lj] и [nj], ако се дода словима која сама по себи
означавају тврде гласнике l и n – l и n, на пример spasitel [спаситељ], ogan [огањ]
(Караџић 1857: 30–31). О морфологији ћириличких слова у штампарству Западне
цркве од краја XV века в. Ђорђић 1971: 191–194.
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подручјима, она је изражавала потребе разних средина, националне
редакције старословенског језика и народне (више-мање хибридне)
језике. Стицај историјских околности сам је доводио до унутрашње
хомогенизације овог писма и после његова ширења по огромном
пространству, од Јужних до Северних Словена: продор руске пи
смености на јужнословенско подручје на крају XII и на почетку XIII
века, и обрнуто – продор јужнословенске писмености у Русију у XV
веку, тзв. ’други јужнословенски утицај‘ (Мошин 2000: 11; уп. Шчеп
кин 1967: 119, 129).20 На крају, руска редакција црквенословенског
језика (преко штампаних богослужбених књига) преовладала је у
православним словенским црквама. Ћириличка писменост каква
нас занима, хронолошки је омеђена у начелу XVIII веком, када је
у Русији уведена грађанска азбука и када у палеографском смислу
полако, али сигурно престаје њен развој.
Осврнућемо се у општим цртама на важније тачке у вези са про
менама инвентара и битнијим изменама облика неких слова.
У најстаријој ћириличкој писмености постоји лигатура ’ук‘
21
U, са првом потврдом већ у Самуилову натпису (993). Она је не
посредно преузета из грчке писмености тога доба. Њено јављање
испрва је било условљено крајем реда и стешњеношћу у реду, али
временом се тога ослободило; место у речи, такође, могло је бити
ограничавајући фактор за њено јављање – на пример, средина ре
чи и њен крај. Касније, слово се почиње писати једнопотезно као
’отворена осмица‘, M. За означавање вокала [u] у руској писмености
упрошћена је диграма ’оник‘ на сáмо ’ик‘ u, опет претежно у средини
и на крају речи (Карски 1928: 172, 200). На употребу ових облика
могао је утицати и њихов непосредни додир са самогласничким
или сугласничким графемама. У српском Мирослављеву јеванђе
љу користи се u у свим улогама обичног ou (Стојановић 2004: 16,
88, Куљбакин 1925: 17). У словенској писмености временом су се
раздвојили ’ик‘ и ’ижица‘, уколико би долазили као посебни карак
тери u : V. ’Ижица‘ се, са скраћивањем десног крака и смештањем
20
Сам процес ишао је својим током (између ’еволуција‘ и ’револуција‘), тако
да постоје занимљиве инверзије: у јужнословенским рукописима XIII века чувају
се руски облици XII века, у руским рукописима XV века јужнословенски облици
XIV века (Мошин 2000: 14); у Босни се дуго чувају конзервативни облици устав
ног писма (које је превазиђено у осталим српским земљама већ у XIII веку), до
XV века (уп. Богдановић 1997: 130), уз истовремени продор прогресивног рашког
канцеларијског брзописа.
21
Ово је, међутим, само варијанта диграме ’оник‘. Древна ћирилица у своме основ
ном, минималном инвентару није обилно користила лигатуре.

155

у условни ’дволинијски оквир‘, посебно користи нарочито од XV
века,22 у полууставној писмености.
У раној писмености устаљује се словна комбинација w + t као
скраћеница ѡ (пр. ѡ  
 txmUtorokanA, Тмуторокански натпис, 1068; уп.
Шчепкин 1967: 113).23 У зрелој писмености овакав вид скраћивања
готово је обавезан, тако да ова графијско-гласовна група прераста у
право слово, које се бележи и у старим букварима. У нововековним
речницима црквенословенског језика слово ’от‘, W, неизоставан је
део азбучног инвентара. У сачуваним српским споменицима већ од
XII века устаљује се група ’од‘,  (Ђорђић 1971: 186). Овај србизам
пре свега се ограничава на писана акта (нпр. Повеља бана Кулина,
1189), али га има и у црквеном језику (нпр. у Типику архиепископа
Никодима, 1318–1319).
Древни споменици познавали су још једну, сасвим повремену
лигатуру – ’јери‘, која се реализовала у два вида, као  и . Она је
настала стапањем ’јерова‘ x и q са ’иже‘, i, задржавањем спојнице и
другог стубића од овог слова // (као обрнути знак за прејотацију).
Први облик нарочито је одликовао руску редакцију, док се други
јављао у српској редакцији (нпр. Мирослављево јеванђеље, Никољ
ско јеванђеље). Употреба једног или другог зависила је од употребе
’јерова‘: тамо где су се ’јерови‘ разликовали или где је преовладавало
’дебело јер‘, ту је коришћен облик са ’дебелим јером‘ у основи, а тамо
где је ’танко јер‘ уопштено (српска редакција), ту је коришћен облик
с ’танким јером‘ у основи. ’Јери‘ се обично (гледано у целини писме
ности) писао као диграма, са деловима који нису срасли: X и Q. Током
другог јужнословенског утицаја, с краја XIV века, у руску писменост
продире ово млађе ’јери‘ с ’танким јер‘ у првом делу, превладавајући
сасвим до краја XV века (уп. Карски 1928: 204, уп. Шчепкин 1967:
130). Такав облик једини је и у данашњој ’грађанској‘ писмености.
Графички лик неких слова колебао се у раној писмености. Тако
се и у писању самог ’јерија‘ двоумило између комбинације са ’осме
ричким‘ i, и ’десетеричким‘ I – xi, qi : X, Q. Неуједначеност је могла
имати корена у глагољици, која је познавала неколико могућности
(2j, 2y и 2i), а између њих је вршена транслитерација текстова.
22

Постоје, наравно, и старији примери у уставној писмености изван наслова са
употребом само једног знака у облику ’ижице‘, V, са оба значења: пр. еа, emaoVsq у
Норовском јеванђељу из друге четвртине XIII века (слике у Лавров 1915: бр. 19, Мо
шин 1966: бр. 80, 83).
23
То устаљивање није текло брзо и без остатка. Још у Мирослављеву јеванђељу
наилазимо на графије ot-: otvrysta 39б, :  пель 46а, wt-: ѡтроети 318б, ѡ: ѡь похоти
1а, ѡь s}d} 50а (уп. Куљбакин 1925: 16, Стојановић 2004: 17).
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Како је у грчком правопису ’иота‘ чешће писана после вокала, тако
је и словенско ’десетеричко и‘ долазило у тој позицији, на пример
fariseI, ne dostoItx, b/! iI, arhiereI у Савиној књизи (XI век), што је
довело до раног устаљивања одговарајуће диграме за глас [y]: X (уп.
Ђорђић 1971: 37).
Нарочито слова с вредношћу назалних гласова, тзв. ’јусови‘, дуго
нису имала устаљене форме. Тако се назал предњега реда [ę] у раним
епиграфским споменицима обележавао као  (нпр. Самуилов нат
пис, Тмуторокански натпис),24 у облику ’алфе‘ каква је постојала у
грчким натписима тога времена. У највећим раним споменицима,
Савиној књизи и Супрасаљском зборнику, овај назал се после сугла
сника представљао затвореним облицима  и , док се на почетку
речи или слога, у вредности [ję], писао отвореним обликом ѧ, а у
Супрасаљском зборнику први случај ретко као ѧ, а други једва неко
лико пута још и као ~ (уп. Вечерка 1994: 31, 36). У мањим старосло
венским ћириличким споменицима ствари стоје другачије – ови су
облици, али је другачија расподела вредности. У целини узев, нема
јединственог система јер се [ję] могло обележавати и као A и  и као
~ и . Назал задњег реда [o˛] такође се обележавао графичким ва
ријацијама, типа ѫ, ,  и слично, још и као комбинација оба ’јуса‘,
тзв. ’треће јус‘ , ,25 али је у његову случају владао већи ред у погледу
употребе прејотоване форме за вредност [jo˛]: углавном се бележио
какав-такав сигнал за прејотацију (типа //), мада опет у разноликим
карактерима: ѭ, ,  и слично. Уређен графијски систем срећемо
у Остромирову јеванђељу: A, ~, \, |. ’Јусови‘ су остали као важно
обележје у бугарској, охридско-кратовској, румунској и делом у руској
старој писмености (’мало јус‘).26
Пошто се ’јерови‘ међусобно мало разликују, покаткад због на
чина писања, да ли писарског манира или грешке, не може се тачно
утврдити о којем слову је заправо реч. У питању је огрешење о ди
стинктивна својства ’дебелог јера‘: на горњем делу стубића, на месту
карактеристичне водоравне линије која би требало да се на левом
24
Сличан облик, разуме се, задржао се и касније, на пример у Добромирову је
ванђељу из XII века (нпр. prihod{ei 27).
25
Примери: рками, зыци, вь гор из Хлудовљева паримејника који је настао у
XIII–XIV веку (слика у Лавров 1915: бр. 22).
26
У руској брзописној писмености се, временом, из ’малог јуса‘ развило слово ’ја‘:
я (Карски 1928: 208), тзв. ’руско ја‘, које се у таквом облику пренело и у грађанску
ћирилицу и ушло у штампане књиге. Приказ еволуције овог слова в. у Карски 1928:
207 и Черепнин 1956: 366. У таблицама брзописа Черепнин овај облик прати од XVI
до XVIII века (362, 366, 479, 482).
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крају завршава квачицом, стоји водоравна цртица, окомита цртица
или лук: , , . То је тзв. ’треће јер‘ или ’средње јер‘.27 Оно се често
налази на крају реда, као издужено, високо: , , .
У Супрасаљском зборнику (XI век) и Слепченском апостолу (XII
век) ’јат‘ се јављало и као глиф – слово ’аз‘ пресечено водоравном цр
том, a, можда као преправљање грешке.28
У старијим споменицима могао се испољавати слободнији однос
према апстрактној оси, дуж које би се постављала поједина слова.
Тако су се нека слова ротирала по хоризонталној или вертикалној
оси и слично. Заротирано ’ју‘, , могло би упућивати и на генетску
везу с грчким οι, тј. oI, на коју су указивали неки научници (мада су та
мишљења остала усамљена), што би значило да је управо то старија
форма овога слова (Durnovo 1929: 72).29 Знак Z од самих почетака по
знаје ротирану варијанту ë, наслеђујући је из грчке писмености. Тако
се већ у Самуилову натпису јавља само ротирана варијанта (у ознаци
хиљāдā, p), а у Савиној књизи обе варијанте – тада само у бројној, а
касније и у гласовној функцији (као слово ’зјело‘). Обрнуто ’јест‘, э,
јавља се у јужнословенским рукописима XIII века, можда под утицајем
глагољског e. Оно је углавном резервисано за крај реда или текста (и
пред лакуном) и за крај речи, као натписано слово, понекад са специ
јализованом вредношћу [je], мада не увек. Отуда је временом стигло у
источнословенску писменост (Карски 1928: 186), где је, у специфичној
улози нејотовеног [e],30 заживело и у данашњој, грађанској писмено
сти. Карактеристична појава у руској писмености XIV–XV века јесте
покретање графеме e (є) у леву страну, ка положеном облику: , ;
то исто се дешава и са ’прејотованим јест‘ ():  (уп. табле Шчепкин
27

Истраживаче овакво слово може збунити: тако је Љубомир Стојановић облик

, с украсном цртицом, из Немањина и Мирослављева потписа на латинској пове

љи (1186) и из Немањине оснивачке повеље Хиландару (1198–1199), пренео у своме
издању као дебело јер, x (Ђорђић 1971: 75).
28
Такво ’јат‘ види се на снимцима које доноси Лавров у својој Палеографији
(1914): i gon Øa[e Супрасаљски зборник (слика 8, 15), povada\ Слепченски апостол
(слика 49, 64).
29
Ротирани облик готово је непознат у руској писмености (Карски 1928: 170),
мада постоје усамљени примери из XI–XIII века, које доноси Черепнин у својој пале
ографској таблици (1956: 155). Забележено је, на пример, у Свјатослављеву зборнику
из 1073. године (Durnovo 1931: 76). У јужнословенској писмености га има, на пример
усамљено у Енинском апостолу (XI век), али нормалније у споменицима који су за
век-два млађи: у Слепченском апостолу, Охридском апостолу, Болоњском псалтиру
итд. (Добрев 1995: 305).
30
Ову вредност слово је добило већ до краја XV века у западноруској писмености
(Шчепкин 1967: 131).
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1967: 111, Черепнин 1956: 244–245). Ово остаје без дубљег значаја за
азбучни систем, ако није скопчано са специјализацијом значења ове
графеме. Уосталом, померања ове графеме позната су још у неким
варијантама, на пример: , , , , .
Извесна слова су се развила у разноликим формама, на пример
’он‘, о: , Ⲕ, Д, , , , , , , , , , , , , , , ,  итд. (уп. Карски
1928: 196). Не завређују, међутим, сви ови облици посебан статус.
Занимљиво је повезивање неких од ових ликова са значењем речи
или граматичким обликом (семантички аспекат): тзв. ’окато он‘ – 
у речи ко, ’двооко он‘ – ,  у речи чи, тј. чи; у Палеографији
Карског постоји чак и ’многооко он‘ с удесетострученом основном
формом – J у примеру mnogoJ;itJi из Псалтира (XV век) из Тро
јице-Сергијеве лавре, бр. 308 (1928: 197).31 Иконичко представљање
овде се повезује с декоративном тачкицом32 и с бројем основних је
диница (једна, две или више). У подлози свих ових случајева биће
да је употреба ’широког он‘, које се временом специјализовало за
почетак речи и почетак слога.33 ’Широко он‘, иначе, јавља се на по
четку речи већ у Супрасаљском зборнику (Карски 1928: 195–196), на
пример sx Otemq 27б (уп. слику у Мошин 1966: 8). На керамичкој
плочи из Преслава (X век) нађен је облик овог слова са симетричним
вертикалним кружићима – ,34 који неодољиво подсећа на глагољску
’омегу‘, 0. Управо везивање употребе ’широког‘ или ’удвојеног он‘ за
иницијалну позицију говорило би о стварној вези ових облика с ’оме
гом‘ – ако не генетској, оно свакако по функцији. Тешко је разврстати
ове аломорфе због њихове употребне вредности – да ли уз ’он‘ или уз
’омегу‘. Уз ’омегу‘ би, вероватно, као њени подтипови требало да сто
је удвојене форме, у смислу ’затворене омеге‘: на пример , , , .
Под дејством истих стилских тенденција, поред ’широког он‘,
развила су се и друга широка слова, пре свега ’широко јест‘, нарочи
то у XIV веку. ’Широко јест‘, j,35 претежно долази на почетку речи и
31

По среди је секундарно увођење пиктографског, а каткад и идеографског прин
ципа у ћирилицу као алфабетско писмо.
32
Декоративна тачкица јавља се рано, у XI веку (Карски 1928: 196). Оваква деко
рација прелази у друга слова са сличним фигурама, на пример у ’омегу‘ и ’фрт‘: , .
Поред декоративне, вероватно је постојала и магијска (апотропејска) улога заштите
од урока (Добрев 1995: 305).
33
Пример из Шестоднева Јована Егзарха (1263) из Синодалне збирке (Государ
ственный исторический музей) у Москви: Dbre{etx (Лавров 1915: бр. 48).
34
Исти облик, , види се и на Лавровљеву снимку Болоњског псалтира из XIII
века, 33б (1915: бр. 8; уп. Карски 1928: слика, 399)
35
Ђорђићев термин: ’полукружно јест‘ (1971: 104).
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на почетку слога, што је правописна црта ресавског правописа кон
куришући ’прејотованом јест‘, E, које се јавља у истим позицијама,
такође, у гласовној вредности [je]. Постоји и ’широко слово‘, , које
је везано за почетни положај (уп. Ђорђић 1971: 113); оно је сигнал
почетка речи.36 У XV веку ова слова добијају још шири и изразитији
лик, али се уједно и почиње губити особени смисао њихове употре
бе. ’Широка омега‘, , од самог почетка није уносила ништа ново у
својој употреби јер је она сама по себи већ маркирана у односу на
’он‘. Слично је и са широким ’мислите‘, .
Слова ’живете‘ и ’кси‘, / и K, развила су велику обличку варија
цију (и на пергамену и на грубљим материјалима), али без нарочитог
структурног смисла, осим палеографског.37
У времену општих полууставних тенденција у ћирилицу су по
чели продирати и типично грчки облици појединих слова, на при
мер: α, ε, ι, λ, μ, π, τ. То је представљало епизоду без дубљег значаја
по систем у целини јер се морфолошки не може уклопити у уставну
писменост као целину.
Још у Супрасаљском зборнику запажа се употреба неких из
дужених слова, чији стубови пробијају горњу линију, допирући до
дна претходног реда, на пример: Ъ, Т,38 Ѹ, Ь.39 Овакви облици су се
неколико столећа ређе употребљавали и тада би претежно стајали
на крају реда, нарочито Ь, Ъ, , . У полууставној писмености нагло
36
Широка слова , j и  рано су засведочена, још на почетку словенске писмености,
јер су као таква постојала и у грчко-византијској писмености (Добрев 1995: 204–305).
37
Слово ’кси‘ често наликује сливеним словима ’земља‘ из реда и надредним ’чрв‘,
, али му је довољна и минимална дистинкција (макар мали додатак) према слову
’земља‘ да би се препознавало као посебно слово (случај, нпр. у Душанову јеванђељу
из 1345. године: ). ’Сливени‘ облик затичемо већ у Савиној књизи, на пример у броју
з (Лавров 1914: слика 26, 31). Најранији споменици показују очигледну везу између
’кси‘ и ’зјело‘ (уп. напомену 6), па је долазило и до замене међу њима (уп. Карски
1928: 209). Облик овог слова у Темнићком натпису заправо је благо модификовано
’зјело‘, z, са угибом горње водоравне линије, Ѯ: пример ѮАНТАСЪ, поред примера
ЗА Н (уп. Савић 2006а: 309, Карски 1928: 209).
38
Овакво слово дошло је из грчко-византијске писмености, где је својим обли
ком (ликовно) повезивано са часним крстом, на коме је распет Исус Христос. Уз ову
ликовност временом су се свезале и одређене правописне тенденције у употреби
(Добрев 1995: 305). Ово слово могло је утицати на јављање других високих слова.
39
Примери су најчешће са ’дебелим јер‘: sxvlqkx| 32б, krx|sta 33а, које је високо
и у ’јерију‘: blizx rykxI0| 30б, Otx pagoubxI0| 34а; често је код ’тврдо‘: proti|vimx sB
30а, vqzl}biste0| 34а; ређе је код ’ук‘: sxtvorq[ououmU| 25а, staryi[inxskU| 51б; ретко
код танког ’јер‘: sq nimq| 29б, Cqstq|no 47б (NUK, Cod. Kop. 2). Примери се, као што
се види, групишу на (ка) ивици реда. Овде не треба убрајати слова исписана као
висока из естетских разлога.
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се повећава употреба оваквих слова: нпр. јужнословенски облици
’бубњевито‘ и ’бубрежасто веде‘,  и , ’брзописна земља‘, , ’издужено
иже‘, , ’издужено како‘ , ’високо тврдо‘,  и , ’високо ук‘, , ’висо
ки јерови‘,  и , ’високо јат‘, . У овом случају естетски обзири се
преплићу са логичким. Ова слова другачија су од иницијалних: док
се иницијална тичу већих целина (текстуалних блокова), ова се од
носе на мање потцелине и често су њихови оквири, стојећи у тесној
вези с интерпункцијским знацима. Ови ’међаши‘ неретко означавају
почетак реда или речи (, , , , ), али и њихов крај или прекид на
крају реда, као ’дивиз‘ (, , , ). Нека од ових слова стичу још какву
додатну улогу, на пример ту да ’високо дебело јер‘ представља знак
са гласовном вредношћу, ’издужено како‘ везује се за одређене речи
(привлачећи пажњу на њих), на пример , ’високо тврдо‘ привла
чи око себе лигатурне спојеве када је у додиру са сугласницима (уп.
Јерковић 2004: 98). Понешто од наведеног непосредно се ослања на
стање у грчкој писмености. Временом слабе правописне функције
ових слова и тешко их је разазнавати. Нека од њих почињу се јавља
ти на било којој позицији и тада имају само украсну вредност. Није
увек могуће продрети у унутрашње законитости организације тек
ста јер се сваки текст решава као уникатна, рукописна целина, која
припада и свету примењене уметности. Графичко средство којим
се у једном случају остварује логичко акцентовање, у другом случају
може постати само део писарске игре унутар једног писарског ма
нира – оба пута, међутим, реч је о привлачењу пажње.
Осим опште промене стила, карактеристична рана својства неких
слова су се променила, што је нашло свога одраза и у новоцрквено
словенској и у грађанској писмености.
Првобитни облик слова ’чрв‘ био је чашаст, C, а садашњи, неси
метрични облик среће се већ у другој четвртини XIII века у јужно
словенској ћирилици, у повељама (Турилов 2008: 019), док се у руској
шири до почетка XV века (Куљбакин 1928–1929а: 191). Можда још
старији, угласти облик, , налази се, примера ради, у Тмутороканском
натпису из 1068. године (Карски 1928: 201, снимак натписа Черепнин
1956: 120) и у Енинском апостолу из истога столећа (нпр. и реет 18а,
сконание 33б).40 Истовремено је дошло до померања слова ’ци‘ чији
је првобитни облик, наслоњен на десни стуб, ,41 сасвим наликовао
каснијем слову ’чрв‘, ;.
40

Облик се дуже задржава у нарочитим случајевима, какви су, нпр., иницијали:
пр. лвкь у Добромирову јеванђељу из XII века (слика у Лавров 1915: бр. 42).
41
Пример: мса, Супрасаљски зборник 27б (слика у Мошин 1966: 8).
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Уместо првобитног, угластог ’зјела‘ z, до XV–XVI века стабилизује
се обла форма ,42 каква је ушла и у штампане књиге (Карски 1928:
192, Черепнин: 244, 362).
’Осмеричко‘ i, првобитно је имало водоравну спојницу између
двају стубова; искошена спојница почиње се јављати почетком XIII
века (Шчепкин 1967: 115, Карски 1928: 192). Да би се одржала разлика
међу словима ’иже‘ и ’наш‘, некадашња коса спојница код слова ’наш‘
временом се усправља, постаје водоравна. Можда овај процес почиње
у XIII веку, али у XV веку већ постоји довољно потврда.
Рано крстасто ’пси‘,  (помало налик на глагољско ’аз‘, a), пре
сађено је из грчке писмености.43 Рано се јавља и млађи облик, који
подсећа на подигнути трозубац, , од кога се добија данашњи облик,
ѱ. Иако се оба основна облика јављају у XI веку (уп. Черепнин 1956:
155), млађи ипак рано преовладава (уп. Шчепкин 1967: 113).44
У различитим говорним срединама, од самог настанка ове пи
смености, исте графеме се нису сасвим подједнако изговарале. Старо
словенски језик је представљао прасловенски језик у последњој фази,
те су фонолошке вредности биле исте, али фонетске (и алофонске)
нису јер је већ постојала озбиљна дијалекатска дисперзија. Из овакве
говорне разуђености су рано, у корак са првим корацима ћирилице,
настајали оделити словенски језици. Већ у повоју старословенског
књижевног језика налазиле су се клице националних редакција. На
ведимо два примера, један за наслеђене разлике, други за разлике
које су се у међувремену развиле. Вокал ’јат‘, y, од самог почетка је
неистоветно изговаран, у распону од отвореног [ä] до затвореног
[ẹ].45 ’Јусови‘, \ и A, доста рано су у различитим срединама добили
особите вредности, на пример у руској [u] и [’a], у српској [u] и [e],
42

Овај облик, налик на број 3, почео се јављати у јужнословенским рукописима
XIV века, упоредо са старим обликом (Шчепкин 1967: 125), а у руске рукописе дошао
је у време другог јужнословенског утицаја (130). У старој Народној библиотеци у
Београду налазио се Празнични минеј бугарске редакције из XIV века (139 (434)), у
коме је коришћено ’зјело‘ у облику обле ’земље‘ са дијакритичким израском са десне
стране: ѣло (Лавров 1914, слика 157, 169).
43
Овакав облик налазимо у грчком Јеванђељу из 844. године (Лавров 1914: слика 9, 17).
44
Тај процес је постепен и неједнак у различитим срединама. Тако, нпр., у Бео
градском паримејнику из XIII века још затичемо стари облик.
45
Различите гласовне вредности ’јата‘ уочио је и Константин Философ у својој
Повести о словима (тј. Сказанију о писменех, препис из половине XVII века, Па
тријаршијска библиотека (Београд), бр. 129, 10. глава), још почетком XV века: y /e
tako/de pogQbe, ponE/e nigde g(lago)let se po nEi 14а … tako/de potryba by vx b(o)/(q)stvnQih%q& pisanih%q& razdylyti g(lago)lomq ide/e es(tq) sx e i ide/e sx y 14б. Он,
дакле, у српској вредности ’јата‘ види [е].
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што се видно одразило и на правопис њихових споменика, док се у
бугарској ова слова дуго задржавају, с упориштем у гласовној ситуа
цији, уз мешање у употреби.
Тако се догодило да су се рефлекси прасловенских група [*tj] и
[*dj] у већини словенских култура у принципу лако могли изразити
основним ћириличким инвентаром, осим у српској. Зато је само код
Срба актуализовано слово ’ђерв‘ из глагољице. Без обзира на то да ли је
његова првобитна вредност било некакво умекшано [g’] или јотовано
[d’], у српском говору оно је закономерно добило фонолошку вредност
[đ]. Графема ’ђерв‘ је затим, због потреба система, у првој четврти
ни XIV века добила још једну, карактеристично српску вредност [ć]
(Ђорђић 1971: 137). Првобитни облик, , најкасније у XIV веку добио
је декоративну цртицу, којом постаје крстолико слово , , као крст
на постољу.46 У полууставној и брзописној писмености усталио се пре
свега лик код кога се стуб спушта до дна са леве стране – , формално
се усаглашавајући се ’јатом‘, y.47 Пошто је ово слово трпело велико
функционално оптерећење, у XVIII и XIX веку извршене су његове
модификације. Гаврило Стефановић Венцловић је продужио десну
бочну страну испод линије реда, стварајући графему ђ, којом је озна
чавао фонему [ć] (Ђорђић 1971: 203). Почетком XIX века, без знања
о овоме Венцловићеву поступку, Лукијан Мушицки је учинио исто,
Исто се дешава и са ’чрвом‘, па оно може изгледати и као заротирано ’ђерв‘: , .
Овакав преглед развоја овог слова у српској култури специфичан је за оне
српске регије у којима се оно употребљавало. У главнини српске писмености ње
гова судбина наликује реци понорници – јавља се у најстаријим споменицима XII
века, да би се затим повратило тек у времену турског доласка на Балкан, неколико
векова касније, после пропасти државног и друштвеног идеала који су створили
Немањићи. Пример: рьноевиь, тј. crqnoevi:q из записа Стефана Црнојевића на
Светостефанској хрисвуљи, насталог средином XV века (Ђорђић 1971: 358, слика
158). Разлог: књижевни центри са подручја Српске православне цркве били су под
непосредним утицајем писмености са Свете Горе, где су се преплитале све редакције
православних словенских култура. У стварању рашке писмености нарочитог значаја
имали су контакти с руском књигом (Богдановић 1997: 137). Готово сви споменици
из државе Немањића и њихових непосредних наследника показују неговану и на
рочиту писану традицију. Пошто у другим словенским срединама није било овога
слова, овде је његово место замењено општијим решењима, а можда и настојањем
да се успостави симетрија у систему преко већ коришћеног k за [ć] – да буде и g за
[đ]. Можда је и ово било у вези с ранијом глагољском вредношћу слова w – нешто
као [k’] (уп. Durnovo 1929: 57–58; 1931: 75) или [ć]. Усаглашавање са источнијим ре
дакцијама ишло је и у погледу увођења система прејотације (Пешикан 1994: 63–64),
којим је у целини решено обележавање гласа [j] и палаталних сугласника, а тиме и
писања [ć] и [đ] као k], kE, k} и g}, gE, g} (уп. Ђорђић 1971: 212), поред и даље про
блематичних и двозначних kq и gq.
46

47
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стварајући графему ђ, али у гласовној вредности [đ]. Вук Стефановић
Караџић унео је у своју грађанску азбуку и овај нацрт Мушицког, па
су се у њој нашла оба данашња слова, ћ и ђ. Ђуро Даничић је, идући за
савременом правописном праксом, у своме Рјечнику из књижевних
старина српских (у Биограду 1863–1864) употребио ’црквена‘ слова
 и  у вредности [ć] и [đ].
У румунској писмености развила су се два нова слова за специ
фичне румунске гласове. Средином XV века из слова ’чрв‘ развило
се ’џерв‘, N, којим је означаван један особен румунски сугласник [dž]
(Калужњацки 1915: 16–17). Исто ово слово касније, почетком XIX ве
ка, за исти глас (и новоформирану фонему), увео је Вук Стефановић
Караџић у српску реформисану, грађанску ћирилицу. Из ’великог
јуса‘, \, развио се особен ’румунски јус‘, , у гласовној вредности [în]
(Калужњацки 1915: 19–20).48
Надметнута слова. – У древној писмености текст је текао конти
нуирано (без прекида међу речима), а и саме речи су се скраћивале
због штедње простора. Стварао се препознатљив фонд речи које су
могле бити скраћене. Биле су то углавном речи из духовне области,
термини и теоними. Што је писменост више сазревала, повећавала се
употреба скраћеница. Скраћенице су се обележавале титлом, а врло
често испод титле се уписивало неко слово које би иначе стајало у
скраћеном делу. Углавном су натписивана сугласничка слова, али је
било и самогласничких. Фонд оваквих слова био је на први поглед
ограничен због ограниченог фонда речи код којих је скраћивање до
лазило у обзир. У међупростору између двају редова, међутим, могле
су бити дописиване и читаве речи, па и групе речи, што значи да су
се овде буквално могла наћи сва слова.
Карактеристична је судбина надметнутог ’тврдо‘: у ранијим спо
меницима оно је једностубачно и симетрично / t/, али доста рано скра
ћује му се стабло и оно постаје ’троного тврдо‘ /  /, какво се у XIV
веку пресликава и у основни текст: ; овај облик временом у неким
рукописима постаје не само преовлађујући, него и једини, а улази
касније и у штампане књиге.49 Надметнуто ’тврдо‘ преузима у XIV
веку и грчке ликове: /  / и /  / (Ђорђић 1971: 186). Ово слово је важно
због тога што улази у састав устаљене словне групе W.
Раније смо спомињали улогу надметнутог ’обрнутог јест‘ /э/.
48

Овај нарочити знак поред основног [în] означава још и [îm], а понекад и [î],
[n], [m] (Калужњацки 1915: 19).
49
За време јужнословенског утицаја ово слово стиже и у руску писменост (Шчеп
кин 1967: 130).
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Занимљив је облик надметнутог ’ук‘ као полукруга отвореног ка
горе / / , наликујући надредним знацима, пре свега ’врахији‘. Он је по
сведочен већ у Остромирову јеванђељу и у Свјатослављеву зборнику
из 1073. године (Карски 1928: 199). Исто такво ’ук‘ налазимо и у неким
знатно каснијим српским споменицима, на пример у Гиљфердингову
јеванђељу, насталом око 1284. године: prikosn– | se (Лавров 1914: слика
бр. 213, 203). У Ковинском типику (насталом пре 1346. године) над
оваквим ’ук‘ на ’другом спрату‘ може стајати неки надредни знак. Ово
’полукружно ук‘ могло би се схватити и као део лигатуре (уп. Ђорђић
1971: 188) која се формира између неког сугласничког слова и правог
M, где би сугласничко слово истовремено представљало и себе и тело
’ука‘, заправо ’оник‘, на пример  = kM.
Редукцијом је ’десетеричко и‘ као надметнуто слово добило лик
надредних знакова: у XV веку сведено је на две надметнуте тачке / /,È
а касније и на две укошене цртице / /Ð и /   Î/.
Лигатуре. – Лигатуре су се такође развиле под грчким утицајем
(неке су непосредно преузете из грчког писања) и затичемо их већ у
споменицима XI века. Поред поменутих комбинација o и u, [ и t, x
и i, q и i, појављују се и многе друге. За настанак лигатура важно је
постојање подударних формалних елемената између суседних слова
(нпр., оба да имају стуб или косу линију). Оваквим спојевима су на
рочито склона слова a, i, l, m, n, p, r, t, [, q – , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , . Представљени при
мери су из различитих хронолошких и просторних слојева. Неки су
настали на словенском терену, а неки су преузети из грчке графије
(уп. Ђорђић 1971: 188).

Сл. 1. Лигатуре (Карски 1928: 239)

Осим приањања слова уз слово, могуће је и уписивање слова у
слово, нарочито у ’широко он‘: , , , , , , , , , , , , , .
Постоје и укрштени типови: , , . Лигатуре се нарочито развијају
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у свечаним насловима и потписима (тзв. ’вез‘50) и на епиграфским
споменицима, где је неопходно остварити максималну економичност.

Сл. 2. Свечани потпис краља Стефана Дечанског на дну Прве
дечанске хрисовуље, писане на свитку 1330. године: Стефан Урош
Трећи, по милости Божијој краљ свих српских и поморских земаља

Лигатуре су могуће и код надметнутих слова, на пример  = dJ
(уп. Ђорђић 1971: 187).
У издањима старих текстова лигатуре се ретко преносе јер их ма
ло који штампани слог садржи.51 Лигатуре се развезују, а слова која
су их сачињавала, обједињују се луком испод реда, на пример ЛЮ за .
Надредни знаци. – Словенски рукописи преузели су надредне зна
ке из грчког писма. Најпознатији надредни знак јесте ’титла‘. Њоме
се обележавало скраћивање речи и бројна вредност појединих слова.
Титла је у раним словенским рукописима била простог облика – обична
водоравна црта /  /. На њу су се могле доцртавати декоративне тачкице
или цртице, једна или две (нпр. /  / , /  /), а могла је добити и ножице
на својим крајевима / / .52 Постојала је и благо заталасана титла / / ,
која је временом добијала увијенији и украснији облик. Титла је могла
имати лук на својој средини /  /, а затим и облик укрштених кракова
/ / . Временом је титла која је испод себе имала надметнуто слово по
стајала све извијенија и такав облик зовемо ’покритије‘ /  / (нпр. / /´ ).
Постојали су још акценти и спирити (прозодијска нотација). Неки
од знакова дошли су непосредно из екфонетске (грчке) нотације.53
50
’Вез‘ се у јужнословенским споменицима јавља у првој половини XIII века, под
утицајем византијског веза, а у руским споменицима крајем XIV века, под утицајем
јужнословенског веза, заједно са другим цртама јужнословенског утицаја. Највећи
расадник богатог, калиграфског веза у писмености од средине XIV века била је Света
Гора (Шчепкин 1967: 41, 43–44).
51
У српским издањима евентуално се може наћи лигатура  – ry, за коју П. Ђор
ђић тврди да је прва права лигатура у српским рукописима и да се у њима појављује
у XIII веку (1971: 188). Ова лигатура позната је, наравно, и у другим словенским
рукописима.
52
Назив проф. Ђорђа Трифуновића за ову титлу: ’кламфица‘ (по усменом саоп
штењу).
53
Богослужбени текст најчешће се певао или ’произносио‘ свечаним тоном, што
се обележавало допунским нотацијама, неумском или екфонетском (уп. Стефановић
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По употреби надредних знакова истиче се Супрасаљски зборник. У
XII–XIII веку смањује се присуство акцената и спирита, они се реду
кују на једноставније тачкице и цртице. У трновском натпису цара
Јована Асена II из 1230. године, помало неочекивано у томе времену,
налази се велики број ових знакова (в. цртеж у Томовић 1974: 39).
Идући ка млађим споменицима број и употреба надредних знакова
се повећава. Нарочито у XIV веку извршено је поправљање јужно
словенских рукописа у складу са грчком писменошћу. Од XV века
употреба надредних знакова постаје скоро обавезна и веома развијена.
У старијем времену економична је и смислена употреба надред
них знакова. Могуће је да је њима додељена особена улога од самог
почетка, од увођења писмености. Древна глагољица и древна ћири
лица нису имале посебног слова за фонему [ј]. Оправдане су прет
поставке да се ова фонема првобитно означавала каквим надредним
знаком (можда управо знаком за палаталност), што би било у духу
грчког правописа који се традиционално служио разним надредним
знацима, спиритима и акцентима (уп. Пешикан 1959–1969: 239–246).
Знак за мекоћу / /Ø , стајао је десно од слова, обележавајући његову
умекшану гласовну вредност: умекшани гласници l,Ø n,Ø r;Ø умекшани
задњонепчани сугласници g,Ø k,Ø h;Ø умекшани уснени сугласници b,Ø v,Ø
m,Ø p Ø (Николић 1978: § 61, 38).
Овај надредни знак могао се јављати и као дијакритички про
дужетак на самом слову. Уколико би се он схватао као ознака за [ј],
радило би се онда о својеврсним лигатурама , ,  и . Овакве об
лике срећемо у XI веку, док у XII веку њихова употреба престаје (уп.
таблицу у Черепнин 1956: 154).54 Када се у каснијим временима наиђе
на сличне, мада не сасвим исте облике, са израслином на десном стубу
– , , тада је реч о правим лигатурама ових слова са словом g – lg, ng.
Значај надредних тачака нарочито се препознаје у вези с неким
вокалским словима. Глагољица је имала три слова за [i], а ћирилица
два. Ватрослав Јагић оба глагољска ’десетеричка и‘, j и y, доводи у
графичку везу са грчким ϊ (Јагић 1911: таблица, 87).55 Није немогуће
1970: 339). Отуда се, поред прозодијске нотације, у словенским рукописима сусрећу
и знаци из ова два система, а особито екфонетског.
54
Још у Мстислављеву јеванђељу, које је настало око 1117. године, примера ради,
постоје неки од ових облика: , ,  (уп. цртеж у Собољевски 1908: 52).
55
Могуће је да се ова два знака хронолошки не подударају сасвим (уп. Куљбакин
2008: 68–69), па се због тога јављао овај проблем у транслитерацији. У време настан
ка ћирилице можда су и у глагољици постојала само два знака за [i], на пример y и
i, како су се и пресликала у ћирилицу. У самој ћирилици, неколико векова касније,
засведочени су варијантски облици  и .
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да би баш ћириличко ’десетеричко и‘ са двема тачкама, ї, било од
говарајућа замена глагољском ’другом и‘, y. Ово ї у ћирилици се
може пратити од давнина, од X–XI века надаље, и има упориште у
грчко-византијској писмености (уп. таблице у Черепнин 1956: 154,
244, 249; Добрев 1995: 304). Сам пак Јагић увео је за транслитерацију
с глагољице на ћирилицу у својим издањима грчку ’иоту‘ без икаквих
тачака: ι. ’Десетеричко и‘ са двема тачкама од XIV века постало је
уобичајено пред вокалским словима у јужнословенским рукописима
(уп. Шчепкин 1967: 125).
’Десетеричко и‘ с једном тачком, і, такође је засведочено у старим
рукописима, али ређе. У новијим грађанским азбукама било је овог
слова, а белоруска и украјинска азбука користе га и данас.56
Код слова ’ижица‘ (раније, пре јаснијег раздвајања, код ’ик‘) две
надредне тачке наступају као дистинктивно средство – са њима слово
има вокалску вредност [i] (у старословенском времену можда и [ü]),
а без њих слово има сонантску вредност [v]. У XVI веку редовна је
употреба двеју тачака над I и V – J и VÉ (Ђорђић 1971: 114).
Са дистинктивном улогом наступа и комбиновани знак ’псили‘
и ’периспомена‘ / ×/, као ’знак усхићења‘, ’дивљења‘, заправо подиза
ња интонације, о чему говори и Константин Философ у Повести о
словима (15. глава): × Se /e pakQ es(tq) pohval'no vx oudivlEni 32б.
Уколико не би било оваквог знака над ’омегом‘, у неким случајевима,
могло би се погрешно помислити да се ради о предлогу w, а не о узви
ку w× , који у таквој форми долази непосредно из грчког правописа: ὦ.
Разгранат је и богат систем надредних знакова: ’оксија‘ / /Î , ’двојна
оксија‘ / /Ï , ’варија‘ / /,Ð ’двојна варија‘ / /Ñ , ’циркумфлекс‘ / /á , ’периспо
мена‘ /   / , ’дасија‘ / /Ù , ’двојна дасија‘ / /Ú , ’псили‘ /   /Ò , ’двојно псили‘ / /Ó ,
’макра‘ /   /ã , двојна макра /   /ä , ’врахија‘ / /ß , ’надредна тачка‘ /  /È , ’дијареза‘
/  /É , ’дијалитика и оксија‘ /   /ËÊ , ’дијалитика и варија‘ /  /Ì , итд. (слика 3).
Осим ових знакова у рукописима се могао срести и апостроф, одно
сно пајерак, за обележавање редукованог вокала, углавном полугла
сника (испуштених јерова, x и q). Константин Философ у Повести о
словима (10. глава) прави разлику између слова ’јер‘ и знака ’јерац‘
( c q – заправо ’пајерка‘), x и / / : si ry;(q) x velikQi i m
 alQi 15б.
56

У штампаном слогу ова графичка комбинација може стварати проблеме због
тога што се једна тачка, као и сви надредни знаци, центрира на идеалном месту, на
замишљеној оси између двају потпорних стубова просечно широких или симетрич
них слова као што су, на пример, /и/ или /н/. У рукописима су се надредне тачке,
једна или две, такође, привезивале за ’десетеричко и‘ у саставу ’јерија‘, као и за знак
за прејотацију, на пример: qJ, q, , , . И овакви случајеви могу бити ’незгодни‘
за штампани слог.
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Пајерак је често налик на спиритус, па је тешко правити разлику
(уп. различите облике пајерка на табели 4 у Савић 2006а: 313). У њего
вој улози могу се наћи и ’надредна тачка‘, ’оксија‘, ’варија‘ и удвојени
ови знаци (уп. Савић 2006б: 174, 177, Загребин 2006: 30).
















































Сл. 3. Надредни знаци (Савић 2006а: 312)













Интерпункцијски знаци. – У најстарије време интерпункцијски
систем је био једноставан. У раздвајању семантичко-синтаксичких
или ритмичких целина користила се пре свега тачка, с тим што је
она имала улогу и у означавању бројева (такође у њихову издвајању).
Тачка се могла налазити и на шаву полусложеница, на пример sth!i.
lg!o] у Типику архиепископа Никодима (86а) и слично. У првом вре
мену тачка је на средини реда, /0/, а касније се спушта на његово дно,
/./; рано су се могле наћи и две тачке, /1/ (уп. Ђорђић 1971: 183). Осим
обичне тачке у неким рукописима се могла у истој улози наћи и заде
бљана тачка57 и ’телија‘, , често у облику крста. 58 ’Телију‘ затичемо,
на пример, у извесним јеванђељским текстовима, Купријановским
(Новгородским) листићима (X–XI век): нпр. reCe g!x svoimx ouCenikomx
 2г (уп. Загребин 2006: 116, снимак на 128), у Остромирову јеванђе
љу (1056–1057): reCe gåx svoimx ouCenikomx  12в (уп. Загребин 2006:
154, снимак на 166; 180), али и у Јеванђељу Јакова Серског (1354): 
se by iskOni kq bo!u • 229а, у Јеванђељу из Националне библиотеке у
Бечу (1372), бр. 52:  se by iskoni kq bo!u  (Ђорђић 1971: 290, слика
77), у Радослављеву јеванђељу (1429):  se by iskOni kq bo=u  5а и у
Јеванђељу Хоморског манастира (1473):  Se by iskOni kx bo!u • (Ка
лужњацки–Собољевски 1916: слика 99). У Остромирову јеванђељу на
странама 2а–3б ’телија‘ је преправљена (18х) у крстић са постољем и
таласастом титлом, ⲋ , крстић са таласастом титлом, , односно тала
састом титлом са вертикалном цртицом,  (уп. Загребин 2006: 146).
Пример из Стањевићева јеванђеља (средина XIV века): • se by iskoni kx bo!u • 1а.
Док Јевфимиј Фјодорович Карски сматра да се овде у начелу ради о крсту (1928:
224, 225), Владимир Алексејевич Мошин за знак крста унутар екфонетске нотације
каже да је заправо ’телија‘ (1983: 45); истога мишљења је и проф. Ђорђе Трифуно
вић (по усменом саопштењу). О улози и изгледу оваквог знака у саставу екфонетске
нотације двају древних споменика писао је Вјачеслав Михајлович Загребин (2006:
101–182), а понешто и Димитрије Стефановић (1970: 343–345).
57

58
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За прави крст резервисана је истакнутија позиција: 59 он је често
оквирни уводни знак (символичка инвокација) или изводни знак
и јавља се у много обличких варијација.60 Запета се у византијским
рукописима среће већ у IX веку, али у словенским знатно касније, од
XIV, XV века (уп. Карски 1928: 224, Черепнин 1956: 159).61 И запета је
могла стајати уз слова у улози бројева (нпр. /,a=,/). Крaј већих целина
означавао се већим бројем тачки, на пример са три, /4/, /5/, четири,
/7/, /11/, пет, /9/, // итд. Уз њих се могла дописивати и каква цртица,
на пример //, // или таласић, на пример //, //.
Поред ових основних знакова, постојали су и знак питања, / ?/,
знак за преношење дела речи из једног реда у следећи, //, знаци на
вода, /,, /, коректорски знак или брух-цифра // итд. О свима њима
пише Константин Философ у Повести о словима (17. глава, 33б–36а).

Сл. 4. Надредни и интерпункцијски знаци из Повести о словима (1a)

Цифре. – Као што је напред речено, систем бројева почивао је
на грчком моделу. Цифре су обележаване словним знаком који је
окружен титлом и двема тачкама (или запетама), на пример /0t=0/
или /,= ./. Док су у глагољици хиљаде биле представљене словима,
унутар азбуке (~ – }, тј. 1000–9000), дотле се у ћирилици морало
посезати за допунским графичким решењима, као у грчкој писме
ности.62 Хиљаде су се у ћирилици изражавале као и у грчком писму
нарочитим подредним знаком за хиљаду, //, који је стајао ’прика
чен‘ за слово са леве стране: /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/,
/··/. Десетине хиљада (’тме‘) означавале су се истим овим словима
у кругу: /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/. Већи
бројеви од ових били су права реткост, а о њима пишу, на пример,
59

Константин Философ у 17. глави своје Повести о словима каже следеће о крсту:

potryba es(tq) i sJa •  krypko drx/ati vx b(o)/(q)stvnQih%q& pisanih%q& . radi mnwgo
inQh%q& 33а.
60
Занимљиво је да постоји и крстасто слово ’десетеричко и‘. Овај облик слова, ,
ретко је посведочен, и то пре свега у епиграфским споменицима: најкасније крајем
XII века у Грдову натпису и Мирослављеву натпису у Бијелом Пољу, као и у Јеринину
натпису на Дојрану из друге половине XIV века (Томовић 1974: 20).
61
Овај знак је стигао у руску писменост посредством другог јужнословенског
утицаја (Шчепкин 1967: 131).
62
У том смислу глагољица је била и економичнија и једноставнија јер су сва слова
била уједно искоришћена и за неку бројну вредност.
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Александар Христофорович Востоков (1863: 8–9), Ватрослав Јагић,
Јевфимиј Фјодорович Карски (1928: 218–219), Степан Михајлович
Куљбакин (2008: 14). У начелу, стотине хиљада (’легиони‘) означава
не су испрекиданом кружницом око слова, Ⲏ, милиони (’леодри‘)
цртицама и запетама, , десетине милиона (’вране‘) крстићима, ⲏ,
а стотине милиона (’кладе‘) двема паралелним спојницама, Ⲑ; по
стојао је и посебан знак за милијарду (’десет клада‘, ’тма тáмā‘) у виду
крста на челу и три разнострана низа од по три црте, ⲑ (слика 5).
За мање, реалније бројеве, постоји секундарна варијанта коју
доноси Буквар Кипријана Рачанина из 1717. године (Архив Српске
академије наука и уметности, бр. 141). Десетине и стотине хиљада
се граде на исти начин као и основне хиљаде, додавањем подредног
знака за хиљаду, //, са леве стране слова: /·/ – 10.000, /·/ – 20.000,
/·/ – 30.000, /·/ – 40.000, /·/ – 50.000, /·/ – 60.000, /·/ – 70.000, /·/ –
80.000, /·/ – 90.000, стоји /·r=·/, а треба /·/ – 100.000, /·/ – 200.000, /=·/,
тј. / ·/ – 300.000, / V=·/ – 400.000, /·/ – 500.000 34б (уп. Новаковић 1872:
72); изостављени су следећи бројеви, али их треба претпоставити: /·/
– 600.000, /·/ – 700.000, /·/ – 800.000, /·/ – 900.000 (пошто постоје
/·/, /·/, /·/, /·/ 34б).

Сл. 5. Велики бројеви (Востоков 1863: 9)

Тајнопис. – Средњовековни писари и аутори оригиналних састава
радо су посезали за особеним, шифрованим писмом, тзв. ’тајнописом‘
(криптографијом).63 Тајнопис је почивао на различитим писмима,
63

Поред шифроване графије, скривену форму представљала су и почетна сло
ва неких књижевних састава, тзв. ’крајегранесије‘ (акростих). У акростиху се често
налази име састављача текста. О тајнопису јужнословенских и руских споменика
детаљно пише М. Н. Сперански (1929).
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на пример на употреби глагољице64 и грчког алфабета, а у каснијим
временима и латинице (уп. Карски 1927: 250–252). Интересантна су
изобличавања постојећих ћириличких слова,65 додељивање друкчије
вредности словима од нормалне или њихов измењени ред, на пример
писање натрашке. Читав азбучни систем могао је бити наменски из
мишљен; ту треба истаћи такозвану ’пермску азбуку‘, коју је изумео
руски мисионар, преподобни Стефан Пермски у XIV веку, на основу
ћирилице и грчког курзива. Она је употребљена у неколицини руко
писа и углавном је ограничена на Московску Русију (Карски 1928:
252, Сперански 1929: 72–78).66 Такође, и сами бројеви могли су имати
одређену гласовну вредност. У Русији је нарочито коришћена тзв.
’литореја‘,67 још од XIII века (Сперански 1929: 98).68
*
Стара ћириличка рукописна писменост није разликовала вели
ка и мала слова у данашњем смислу речи, али је имала могућности
да изрази правописне и стилске захтеве, у складу са својим закони
тостима, другачијим од наших данашњих. Рана ћирилица имала је
пре свега обична уставна слова, а затим и насловна. ’Обични устав‘
био је слободнији и простији у односу на ’насловни‘ као свечанији.
У ’насловном уставу‘ чешће су коришћена већа слова, типолошки
сагласна са словима из епиграфских споменика. ’Насловно писмо‘
би зато требало звати ’натписним‘ (Ђорђић 1971: 47). Овакво мо
нументално писмо доследније се држи дволинијског система, али
калиграфске црте у њему нису обавезне. Посебну групу чине тзв.
’иницијали‘, естетски обликована слова на почетку реда, која су раз
бијала устаљену (ишпартану) словну схему и ишла у висину од не
колико, па и више редова. Важан фактор у истицању слова била је
64

Глагољица је у већини словенских средина у познијим временима постала непо
зната, а у улози тајнописа користила се у ћириличкој средини до XVI века (Шчепкин
1967: 144).
65
Постојао је разрађен систем са писањем редукованих слова, тзв. ’полусловица‘.
Овим ’писмом‘ су написане и целе књиге – пример је један Псалтир из Ватиканске
библиотеке, бр. 7 (Собољевски 1908: 109). Од ћирилице је у Босни створен тајнопис
који изгледом потпуно личи на турско (арапско) писмо (Сперански 1929: 16–18).
66
Азбучне таблице овог писма в. у Сперански 1929: 74, 75.
67
Постојале су ’проста‘ и ’мудра литореја‘. Проста литореја почивала је на међу
собној замени у гласовним вредностима сугласничких графема: сугласници би се
поделили у два реда, а затим нанизали у супротним смеровима један над другим, при
чему би новодобијени парњаци из супротстављених редова разменили вредности
међу собом (Собољевски 1908: 110).
68
Било би занимљиво развити електронски слог (један или више обједињених)
којим би се представили познати тајнописи.
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и боја мастила (црвена, пре свега), којом су се нека слова издвајала
од околних, основних.
Стара ћирилица до последње деценије XV века већ увелико је
развила и полуустав и брзопис у којима је нарушен овај идеални од
нос. Упркос томе, најстарије ћириличко штампарство из тог вре
мена узело је за своју матрицу узор у уставном писму, за разлику од
латиничких и грчких, који су свој курент засновали на минускули
(Пешикан 1994: 65).
Старом штампаном књигом настојала се поновити стара руко
писна књига у свим важним елементима. Зато су за њу израђивани
разноврсни слагачки елементи, и писани и ликовни. У различитим
штампаријама прављени су различити калупи, тако да се њихова изда
ња разликују у више ствари, отприлике као што се и рукописне књиге
разликују међу собом. И поред променљивости, уочавају се извесни
заједнички елементи. Изрезивана су три типа писма: ’обично‘, ’насловно‘
и ’иницијално‘. ’Обична‘ слова су мала – ’курентна‘ у данашњем смислу
речи. ’Насловна‘ и ’иницијална‘ слова су велика – њима би одговарала
’верзална‘ у садашњем, упрошћеном схватању писма. Занемаримо ли
орнаментику, која је нарочито одликовала иницијале, па и слова из
наслова, код слова се може пратити графијско-ортографска (и кали
графска) варијабилност: поред основног фонда, постојала су и слова
модификованог облика (на пример широка слова са посебним улогама)
и слова са надредним знацима или натписаним другим словима. Сло
жене а функционалне форме (композите) особито су употребљаване
код обичних слова, у основном тексту, али их је било и у насловима.

Сл. 6. Штампарска слова искоришћена у Цветном триоду
из Скадра, 1563. године (Пешикан 1994б: 200)

Стара штампа ипак је довела до типологизације и свођења ва
ријација у односу на уникатност рукописних књига. Нововековна
штампа старих текстова у научне и богослужбене сврхе (XIX–XX век)
драстично је поједноставила слагачке елементе. Декорација је изоста
вљена или видно упрошћена. Текст се углавном своди на опозицију
’мала‘ : ’велика слова‘, уз ретку употребу иницијала. По изузетку раде
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се исцрпна издања, која су верне графијске реплике средњовековних
текстова.69 Потреба за механичким опонашањем оригинала додатно
се смањила у нашем времену, када постоји могућност за потпуном,
фотографском репродукцијом и фототипијом старог рукописа.
И поред широких фотографских могућности, електронска обрада
текста и његова електронска издања задржавају, па чак и увећавају
неке захтеве за старословенском ћирилицом у односу на нововековно
штампарство. Овде треба да важе два захтева: истанчаност и еконо
мичност. Сав словни и знаковни састав треба да је функционално
оправдан и употребно изнијансиран у складу с нашим познавањем
првобитне ћирилице и свих посебних традиција које су се изродиле
из ње. У исто време не сме се запасти у методолошку грешку примене
савремених графијско-ортографских пројекција на стање у ћирилич
ком писму из прошлости. Не сме се ни неселективно преузимати све
што се нађе у старој рукописној или старој штампаној књизи. Пре
свега треба се кретати унутар једног типа писма, за сада само устав
ног у његовом основном лику. Брзописне и тзв. ’полууставне‘ форме,
макар долазиле и из штампане књиге, треба избегавати. Посебно је
питање полууставног или брзописног обрасца и оно се више тиче
појавног лика писма, а мање његова инвентара.70
Електронска старословенска ћирилица треба да обухвата следеће
класе слова: ’редна‘, тј. курентна, ’надредна‘, ’изван-редна‘, тј. верзална
и иницијална. ’Изван-редна‘ слова заправо су велика: верзална треба
да се својим подножјем опиру о дно реда (ка горе), а иницијална да
висе из реда (ка доле). Изгледом се верзална и иницијална слова не
морају разликовати, али морају позицијом јер она сигнализира раз
лику у њиховим улогама на нивоу текста као целине (пре свега на
страни). Овде се такође морају укључити и цифре у класи курента и
насловног верзала.

Сл. 7. Курентнa, надреднa, верзалнa и иницијалнa словa
69
Чувен је пример издања Александра Христофоровича Востокова: Остроми
рово Евангеліе 1056–1057 года. Съ приложеніемъ греческаго текста Евангелій и съ
грамматическими объясненіями, Санкт-Петербургъ, 1843.
70
Добро би било предвидети електронска писма полуустава и брзописа, али ту
се у основи мора рачунати на знатно већу променљивост и зависност од локалних
традиција.
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У основни графијски фонд електронске старословенске ћирилице
још треба да улазе сви правописни и интерпункцијски знаци, важни
символи (нпр. крстови , ,  или монограми  итд.), основни над
редни71 и уз њих прозодијски знаци. Екфонетски, неумски и други
сродни знаковни састави треба, такође, да буду доступни у оваквом
фонду.72 На крају, функционално оправдани елементи неких графиј
ских јединица исто треба да буду укључени у овај збир (нпр., знак
јотације, нормалан и ротиран // и //, подредни знак за хиљаду //
итд.). Реч је, дакле, о једном великом и разрађеном графијско-орто
графском систему.73
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THE INVENTORY OF OLD CYRILLIC AND ITS
IMPORTATION INTO THE TYPOGRAPHIC
AND ELECTRONIC TYPEFACE
Summary
This paper first deals with the repertoire of the oldest Cyrillic alphabet in
reference to the Glagolitic one. It presents graphic units that are characteristic of
Old Church Slavonic Cyrillic overall, as well as those which distinguish national
recensions. In addition to the basic 38 units, there are dozens of other letters and
symbols. The general review is given for the 10th and 11th – 18th centuries for the
manuscript heritage (parchment and paper, epigraphs on different material). The
most relevant is the state of uncial literacy, which reaches its zenith in the 14th
century. A general review of the transition to printed books in the 15th century
is also given. This is essential for understanding the requirements of a modern,
electronic typeface for researching and publishing Old Slavonic Cyrillic texts. The
first step is to agree a unified standard of this old alphabet on the basis of such data.
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НАТПИСИ У ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ
Значајну област старе српске писмености чине текстови забележени ка
питалним писмом. Уз натписе на камену, веома су вредни пажње текстови
исписивани у оквиру сликаног украса у црквама. Међу њима су најбројнији
били „ктиторски натписи“. За историју уметности у ужем смислу изузетно су
вредни помени сликара. У словенским земљама, текстови на фрескама ни
су одмах били на домаћем језику. Мајстори који су стизали из византијских
уметничких средишта своја објашњења и поруке исписивали су грчки. У на
шој средини, за појаву српскословенског језика и одговарајућег писма било је
потребно нешто више: одређена воља и програмски циљ. На самом почетку
је, као и у другим областима духовног живота, пресудна била улога светог Са
ве. Питање у каквом се односу налазило монументално писмо натписа на зи
довима према оном у рукописима веома је сложено. Слика епиграфске грађе
на српским споменицима је разнолика и захтева шире истраживање извора,
и ликовних и писаних, као и аналогија у грчкој епиграфици. На том пла
ну, први задатак је да се саберу натписи историјске садржине са свиме што,
упоредо, сведочи о језику, ортографији и карактеру писма. За даље и дубље
проучавање текстова на зидним сликама требало би то урадити и са грађом
сакралне садржине, која би свестраније и у гушћем редоследу споменика по
казала видове промена. Истраживање писма које је на нашем подручју преко
шест столећа пратило ликовни говор тек је на почетку. Међу њима су посеб
но вредни пажње примери који казују о непосредној сарадњи сликара и пи
сара/преписивача на зидном украсу.
Кључне речи: натписи, зидно сликарство, монументално писмо, рукописи,
сликари, писари, сликарске радионице, скрипторије.

У проучавању старог ћирилског писма, заснованом у највећој
мери на рукописном наслеђу, велика слова су сразмерно малим бро
јем примера заступљена у систематски изложеним и углавном добро
илустрованим прегледима њихових варијаната. Треба се, међутим,
подсетити да значајну област наше старе писмености чине текстови
забележени капиталним писмом. Натписима на камену врло вредне
радове посветила је колегиница Гордана Томовић, њихов несумњи
во најбољи познавалац, која је грађу сабрала и истражила на веома
широком простору.
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Мање пажње је посвећено подручју средњовековне епиграфике
коју чине натписи у оквиру сликаног украса у црквама. Њихова са
држина је била различита. На широким површинама зидова они су
означавали ликове и сцене, тумачили их изводима из светих списа
и живи ликовни говор чинили богатијим. Обиље које текстови ове
врсте пружају од значаја је за разумевање сликаног програма и иде
ја на којима је почивала замисао целине, а посебно иконографије,
временом све сложеније, уз коју су, упоредо, све разноврснији били
и текстови. Старозаветне особе држале су свитке са порукама про
рочанског карактера, архијереји изводе из литургијских текстова,
представници монаштва и оснивачи великих заједница излагали су
поуке, а арханђели Михаило и Гаврило изрицали претњу недостој
ним који би покушали да уђу у храм. Представе сложене садржине
пратила су објашњења, чак са исказима у виду управног говора, док
су песници доносили делове из својих химничних састава, предста
вљени и сами у оквиру композиција или на површинама непосред
но уз њих. Непотребно је, разуме се, истицати важност ове грађе за
праћење прошлости хришћанства и разумевање слика као израза
теолошких доктрина, а посебно за историју црквене књижевности
и науку о језику.
Упоредо, у оквиру зидног украса, посебну област чинили су нат
писи лаичке садржине, драгоцени као историјски извор. Међу њима
свакако је најзначајније било сведочење исписано по налогу или уз
сагласност самих ктитора, на посебним пољима и увек видном ме
сту, које је по правилу редовно пратило дизање и украшавање заду
жбине. Различити, каткад сажети, али у многим приликама и врло
опширни, ктиторски натписи су вернике обавештавали о посвети
храма, личностима оснивача и члановима породице, о носиоцима
највише световне и духовне власти и локалној властели, а на крају
и о времену грађења и живописања цркве. Веома често, увећавајући
раскош унутрашњег украса, верницима су се у репрезентативном виду
приказивали сами ктитори, у друштву световних и духовних лица из
различитих категорија друштва и црквене хијерархије. Сви су били
означени натписима који су наводили њихова имена и звања, верно
пратећи промене у титулама и епитетима који су им одговарали. У
низу прилика, доследност ове врсте омогућила је историчарима да
изведу одговарајуће закључке како о политичким и друштвеним кре
тањима тако и о личностима у одређеном времену.
За историју уметности у ужем смислу посебно су вредни помени
сликара, уз које су понекад, поред имена, били и подаци о њиховом
пореклу. У многим случајевима, они се и нису налазили у ктиторским
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натписима. Као лична белешка уметника сретали су се на разним ме
стима, често мање видљивим, каткад и скровитим у храму. Њихова
појава је зато неретко остајала неопажена све док је рука сликара/
конзерватора није уочила испод тамних наслага чађи. Примери ове
врсте пружају занимљиву и живописну слику обичаја и схватања о
месту и улози уметника у стварању свете представе.
У нашој средини, у првом раздобљу скромна по обиму, писана
реч крај слике се временом множила. Но, иако је писменост ове врсте
живела упоредо са умећем зидног сликарства, путеви им нису били
подударни, при чему у словенским земљама текстови нису ни били
одмах на домаћем језику. Мајстори који су стизали из византијских
уметничких средишта своја објашњења и поруке исписивали су грчки.
У нашој средини, за појаву српскословенског језика и одгова
рајућег писма било је потребно нешто више: одређена воља и про
грамски циљ. Као и у многим другим областима духовног живота,
пресудна је у томе била улога самог светог Саве. У Богородичином
храму у Студеници унутрашњост су зидним украсом оплеменили
грчки мајстори које је Сава, по повратку у земљу 1207. године, по
звао, верујемо, из саме престонице Царства, али су слике први пут у
словенском свету означене натписима на домаћем језику. Добро је
при том познато да је посветни текст у прстену куполе, са смерним
поменом Саве грешног на крају, саставио сам Сава. Тај први споменик
словенске писмености у монументалном сликарству, о којем је по
себно писао професор Ђорђе Трифуновић, темељни је камен праксе
која се затим столећима понављала.
Питање које нас овде нарочито занима – у каквом се односу на
лазило то монументално писмо према оном у рукописима истог доба
– веома је сложено и захтева посебно изучавање. Још у Студеници,
може се рећи, његов карактер открива својеврсно трагање за новим
видом писма. Уздржаћу се овде од тумачења онога што није моја стру
ка. Циљ издавања збирке натписа историјске садржине у нашем зид
ном сликарству, чија је припрема у току, јесте да их копира, провери
и изложи на поуздан начин. За тај део посла спремни су и одговорни
историчари уметности, ваљда и једино они, јер познају карактер и
технику зидне слике и натписа на њој. Безброј пута се показало да
је недостатак таквог искуства у прошлости доводио до погрешног
разумевања садржине. Разуме се, с обзиром на границе својих знања,
историчари уметности у обради епиграфске грађе не иду даље. Шире
закључке који се односе на карактер и место одређеног споменика
у развоју језика и писма треба да доносе други стручњаци, спремни
да се овом грађом баве.
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Ограничени карактером и обимом, текстови историјске садржи
не сами не пружају довољну грађу за шире праћење ове врсте писма.
Поједини храмови, иако чувени по својим фрескама, нису их сачували,
због чега су у прегледима неминовне празнине. Споменици, с друге
стране, садрже сакралне текстове који својим језичким, ортограф
ским и палеографским особинама помажу да се тај недостатак грађе
премости. Разуме се, настојање да се поуздано утврди линија развоја
изискује и опрезност: њен ток није био уједначен.
Нескромно ћу овде изложити само неке напомене у вези са пи
смом у оквиру појединих целина – тачније, у оквиру одређених ра
дионица и региона.
Тесна веза византијског и српског сликарства није се односила
само на теолошку и програмску истоветност, на учешће грчких мај
стора у украшавању српских цркава и њихову непосредну сарадњу
са нашим, на прожимање ликовног говора и преузимање стилских
одлика, него и на све што је подразумевало и пратило појаву и ка
рактер зидног украса. У оквиру слике то се свакако односило и на све
поменуте врсте текстова. Због тога се опаске које се могу учинити
највећим делом ослањају на ширу грађу, а не само на ону која је са
чувана у нашој средини.
Ако се у том смислу вратимо писму којим су грчки уметници
означавали свете представе и поруке на њима, у времену пре него што
су се оне појавиле и на српскословенском, на појединим споменицима
су уочљиве знатне палеографске разлике, чини се, чак снажније него
између стилских одлика у сликарству истог времена. Нема сумње да
је у појединим радионицама или срединама постојала одређена пи
сарска пракса и да је она негована упоредо са одређеном традицијом
у ликовном изражавању. То се на занимљив начин опажа у стварању
које је преживело пад Цариграда 1204. године, када је застао блистави
ход каснокомнинског сликарства. Не треба подсећати да је у новим
политичким приликама велики број грчких уметника прихватио по
слове на страни, што је у уметнички живот Запада, посебно Италије
на челу са Венецијом, унело промене од огромног значаја. С друге
стране, и на тлу распарчаног Царства, као и у суседним православним
земљама, живот се наставио, па се он у различитим струјама може
пратити и у карактеру зидних слика и у натписима. Међу њима по
себну занимљивост представља известан број споменика ХIII века у
централним областима Балкана.
Особени начин писања у њима, са доста декоративно уобличе
них знакова, у карактеристичним спрегама које, на општи начин, чак
подсећају на живу обраду сликане материје, графицистички разуђене,
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са краја претходног века – дакле, тај особени начин писања се дуго,
готово читаво столеће задржао у атељеима који су у неким крајевима
у унутрашњости, чак после обнове Царства 1261. године, наставили да
стварају са видним одликама старог ликовног језика. У свом укупном
изгледу, и слике и натписи тако су архаично деловали да су истражи
ваче наводили на мисао да је реч о сликама далеко, далеко старијим.
С друге стране, готово у суседству, у исто време се неговао другачији
карактер писма, знатно једноставнији, који је био привржен једној
другој традицији. Тешко је, дакле, једноставно успоставити линију
морфолошких промена и одредити јединствену путању развоја, али
шире посматрано, анализом стилских и других елемената на којима
почива процена ликовних представа и натписа на њој, може се доћи
до занимљивих и, верујемо, сигурних закључака. То је још увек не
покривено подручје, које чека своје истраживаче.
Ако се вратимо нашем наслеђу, слика епиграфске грађе на срп
ским споменицима такође је разнолика и захтева шире истраживање
извора, и ликовних и писаних, као и аналогија у грчкој епиграфици.
У начелу, од стручњака се очекује у два смера упућен поглед и захтева
се особита сензибилност. Сматрао сам да је на том плану наш пр
ви задатак да се саберу натписи историјске садржине са свиме што,
упоредо, сведочи о језику, ортографији и карактеру писма. Обим ове
грађе је мањи, али је за низ историјских дисциплина изузетно важан.
За даље и дубље проучавање текстова на зидним сликама требало би
то, у ширем избору, урадити и са грађом сакралне садржине, која би
свестраније и у гушћем редоследу показала карактер и видове промена.
Истраживање писма које је на нашем подручју преко шест столећа
пратило ликовни говор у унутрашњости храмова тек је на почетку.
Оно припада разним областима и покреће питања која се тек наслућу
ју. Са захвалношћу се сећам речи којима ме је Димитрије Богдановић
пријатељски подстицао да се бавим грађом ове врсте, указујући на њен
вишеструки значај и, посебно, однос према писму које се неговало у
књигама. У том смислу вредни су пажње примери који говоре о не
посредној сарадњи сликара и писара/преписивача на зидном украсу,
случајеви када је исписивање текстова било поверено особама чије
је то било занимање. Разлоге за то би у првом реду требало видети у
тешкоћама које је уметнику причињавао тај део посла – недовољно
познавање језика или одговарајућих текстова које је на представа
ма требало навести. У нашој средини то је могао бити случај када
су фреске изводили грчки мајстори. У Марковом манастиру на то
упућује име Маниша, које је оставио највероватније познати препи
сивач рукописа из времена када је унутрашњост цркве живописана.
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Његова појава подстиче истраживање у више праваца – најпре, с
обзиром на то да живопис није у целини био дело једног уметника,
питање је на које се његове делове учешће Манише могло односити,
а затим у каквом је односу било писмо у књигама које је Маниша
оставио према оном у натписима на зиду.
Много тешње везе су могле да буду оствариване у срединама у
којима су упоредо и трајно деловали једни поред других сликари и
писари. Крајем ХV века се, након неколико деценија застоја под но
вом влашћу, на разним странама осетила обнова уметничког живота.
Више вредних целина зидног украса који споменици нису добили у
време самосталности била су дело мајстора из сликарских радиони
ца на југу у којима делатност није прекидана. Упоредо, у градским и
манастирским срединама неговало се преписивање рукописа и њи
хово украшавање које је – довољно је сетити се појаве Владислава
Граматика – остваривало ремек-дела. Међу њима се посебно истицало
Кратово, које је у последњим деценијама ХV и првој половини ХVI
века било најзначајнији рударски центар, добро познат и по мајстор
ским радионицама и скрипторијима. Сама варош је изгубила старе
споменике, али извори, расута уметничка дела и рукописи говоре о
богатству некадашњег живота, у којем су своје место имали и сли
карски атељеи. Један пример посредно, али, верујемо, доста поуздано
сведочи да се уз преписивачку делатност у граду неговала и вешти
на сликања. У питању је четворојеванђеље пореклом из манастира
Слепча, које се данас чува у Црквено-историјском музеју у Софији,
са минијатурама на којима су портрети аутора. Њихово поређење са
фрескама у Светом Прохору Пчињском, где је обновљен живопис из
времена краља Милутина, у цркви Светог Петра и Павла у Орлици и
испосници Светог Григорија у Горњаку показује да је слике извео исти
мајстор око 1490. године. Посебно је занимљиво да су на зидовима
последња два споменика представе веома мале, изведене готово на
начин који је мајстор показао на листовима слепчанског рукописа.
Не бих се на томе посебно задржавао да натписи на фрескама овог
мајстора не показују одлике које су особене за писмо у рукописима
(поред осталог, са видно нагнутим вертикалним потезима који под
сећају на писање пером). Тешко је, разуме се, рећи да ли је мајстор
минијатура и зидних слика био и преписивач текста у слепчанском
рукопису. То би један од сарадника нашег угледног Археографског
одељења у Народној библиотеци без сумње могао да потврди или
оспори. Непосредан утицај минускулног писма на начин писања на
зидовима, међутим, овде је несумњив и свакако је био израз праксе
неговане у истој радионици.

185

И тридесетак година касније се на занимљив начин, у истој сре
дини, показује веза рукописног са, назовимо га, монументалним пи
смом. Манастир Светог Јована Претече у Јашуњи, који је подигао један
од последњих изданака чувене византијске породице Кантакузина
у Србији, добио је живопис за који с разлогом треба узети да га је
извео мајстор из истог круга. Неким општим цртама он подсећа на
фреске старијих споменика у области Кратова, које је уметник могао
познавати, а карактер писма упућује на личност вешту у преписива
њу књига. Довољно је бацити поглед на танано исписано слово М, са
линијама које искачу из основног поља и преплићу се, да му се поре
кло препозна у рукописима где је оно на исти начин, декоративно,
извођено, на пример, на зачељима јеванђеља по Марку или Матеју.
Упоредо, о пракси негованој у скрипторијима, овде сведоче и орна
менти особитог карактера на слободним пољима зидова – украси који
су у рукописној традицији Византије и затим у нашој средини имали
посебно место, а њихов стил с разлогом био називан „раскошним“.
Систематско поређење палеографске грађе коју пружају историј
ски и сакрални натписи у зидном сликарству са рукописним наслеђем,
које је далеко више проучено, пружа стручњацима могућност разно
врсних истраживања. У том смислу, подржавајући идеју да пројекат
који нам је представљен нађе своје место у савременој дигиталној
комуникацији, упућујем и срдачну молбу његовим ауторима да се
приликом дефинитивног уобличавања писма које ће, верујем, брзо
наићи на широку примену, узму у обзир и примери – назовимо их
овде типографски – верзала.

Gojko Subotić
Belgrade

WALL PAINTING INSCRIPTIONS
Summary
Texts in capital script comprise an important field in the history of written
Serbian. Besides inscriptions carved in stone, texts forming part of church wall
paintings are also worthy of attention. Such texts are varied in content, with one
particular group consisting of secular writings, valuable as historical sources.
Among the most numerous are donor inscriptions. Such inscriptions would
be added upon completion of the decoration, and were usually set apart in a
prominent place; they told the faithful about the consecration of the church, the
founding figures and their families, as well as temporal and spiritual rulers, the
local authorities, and finally the date of the church’s construction and decoration.
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For the history of art in the narrow sense, mentions of the painter are especially valuable. These would include, at times, not only the name but also the
provenance of the artist. Being personal in nature, they might be found in a variety
of locations: frequently in less visible places, occasionally almost concealed within
the church. Such inscriptions offer an interesting and colourful insight into local
customs, the position and role of the artist and the creation of sacred images.
In Slavonic lands, the texts of frescos were not always written in the local
language. Artists arriving from the cultural centres of the Byzantine world composed their messages and explanations in Greek. In our region, a Serbian Church
Slavonic language with its own alphabet could not arise until certain additional
factors were present: the will to create it and a way to carry it out. As with so many
other aspects of the nation’s spiritual life, the impetus came from St Sava. In 1209
at the Church of the Holy Mother of God in Studenica, Sava sent for Greek masters, probably from the Empire’s capital, to paint the walls. These images, despite
their origins, are the first to be inscribed in the local language. Moreover, it is
known that the dedicatory inscription in the ring of the dome, with its humble
closing of Sava, a sinner, was composed by the future archbishop and founder
of the autocephalous Serbian Orthodox Church. This first memorial to Slavonic
literacy, preserved in monumental painting, was the cornerstone for a practice
that would be repeated for centuries to come.
How does the monumental writing of wall inscriptions relate to that of manuscripts? This is a highly complex question. The characteristics of the writing at
Studenica show that a new form was already being sought.
In publishing historical inscriptions taken from wall paintings, such as the
collection currently under preparation, the goal is to copy, check and display the
material in a reliable way. Those best suited to this part of the task are art historians, who are familiar with the characteristics and techniques of wall painting and
accompanying inscriptions. Understandably, the significance and place of certain
monuments in the language’s development are questions best left to another type
of expert. The following are merely observations regarding the output of certain
workshops and regions.
The close relationship between Byzantine and Serbian painting can be seen
in the following: the underlying theology and corresponding visual layout; the
participation of Greek masters who worked in our region, with the resulting
adoption of their style; and in many other features of wall painting. This close
relationship also applies to texts of every kind. Foe example, if we look at Greek
inscriptions from the time before Serbian Church Slavonic ones appeared, significant palaeographic differences are immediately apparent, differences which might
seem even greater than the distinctions among various kinds of contemporary
painting. Undoubtedly, certain workshops and regions possessed their own writing
traditions which they fostered in tandem with visual expression. An interesting
example of this can be seen in the artwork that survived the fall of Constantinople
in 1204, a fall which otherwise brought an end to the brilliant painting of the late
Comnenian period. It goes without saying that a great number of Greek artists
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accepted side jobs in the new political situation. On the other hand, life still went
on, even in the fractured Empire; and the various directions it took can be followed
in wall paintings and inscriptions. Of special interest is a new form of writing:
highly decorative and with distinctive ligatures, almost a graphic reworking of
the sweeping contours of 12th-century painting. This distinctive style prevailed
for nearly a century in the provincial studios that, even after the restoration of the
Empire in 1261, continued to produce work in the older style. Taken as a whole,
both the pictures and the inscriptions presented such an archaic appearance that
many researchers mistakenly concluded that they were in fact far older. At the very
same time, not far away, a different writing style was being fostered, one that was
notably simpler and in keeping with a different tradition. It is therefore difficult
to draw a definite line of morphological changes and to trace a simple path of
development. Nevertheless, if we take a wider view, an analysis of the stylistic and
other elements which underlie the process of visual representation and inscriptions
can in fact produce interesting results. This field has yet to be explored.
Source material in the field of Serbian monuments is also varied and requires
a wider examination, both of illustrations and inscriptions, and comparison with
Greek examples. The first task is to collect inscriptions of a historical nature as
well as anything that yields information on the language, its orthography and the
nature of its writing system. For broader and more in-depth analysis of texts in
wall paintings, this procedure should also be applied to writings with religious
significance, thereby allowing us to properly track change throughout the great
number of memorial inscriptions.
Research has only just begun into the writing system that for six hundred years
accompanied visual representation in our region. Among the most noteworthy
studies are those demonstrating the direct cooperation of painters and scribes/
copyists when decorating walls. At times the writing was assigned to professionals; this was probably to avoid difficulties for the artist, such as Greeks who did
not speak Slavonic languages. At Marko's monastery we find an example of this
in the name Maniša, most likely a well-known manuscript copyist from the time
of the church’s interior decoration (1376–77).
A much closer relationship existed in those regions where painters and scribes
constantly worked alongside each other. The greatest example of this is Kratovo,
which in the latter 15th and early 16th century was the region’s most important
mining centre, well-known for its artists’ workshops and scriptoria. The town
itself has lost its old monuments, but sources – such as scattered works of art
and manuscripts – testify to the richness of the life once lived there, in which
painting studios played their part. More evidence of this comes in the form of
the Slepča Gospels (now in Sofia) with their representations of the writers. Comparison with the frescos at Prohor Pčinjski, St Peter and St Paul’s (Petar i Pavle)
in Orlica, and St Gregory’s (Grigorije) in Gornjak shows that the same artist was
also responsible for these works, sometime around 1490. Moreover, inscriptions
on the frescos show the distinguishing marks of the manuscript alphabet which
arose in the same workshop.
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Interestingly, this same connection would appear again some thirty years later.
The Monastery of St John the Baptist (Jovan Preteča) in Jašunja, endowed by one
of the remaining members of the Serbian branch of the illustrious Kantakuzin
family, is decorated in such a way that we must assume the Kratovo origins of the
artist. The practice of the scriptoria and artists’ studios in our region, as well as
the style of writing, are amply attested to by a particular style of ornamentation
that held a special place, first in the Byzantine manuscript tradition and later in
our own: a manner justifiably known as the ‘opulent’ style.
In the systematic study of palaeographic material found in wall painting
and accompanying historical and religious inscriptions, particular attention will
most certainly be paid to the relationship between manuscripts and the writing
on the walls.

Црква Светих апостола у Пећи, завршетак натписа у олтарској
апсиди са поменом архиепископа Арсенија, око 1260.

Моливоклисија у Кареји, ктиторски натпис, 1541 (копија др Светлане Пејић)

Манастир Никоље, храм Светог Николе, ктиторски натпис, 8. април 1637.
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Долац, црква Ваведења Богородице,
посветни натпис крај ликова
апостола Петра и Павла, око 1400.

Свети Јован Претеча у
Јашуњи, свитак светог
Антонија Великог, 1524.

Охрид, црква Богородице Перивлепте, потпис мајстора
Михаила Астрапе на мачу светог Меркурија, 1294/1295.
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Студеница, Богородичина црква, Нерукотворени образ
са потписом сликара, 1208/1209.

Студеница, Богородичина црква, потпис сликара, 1208/1209.

Манастир Светог Прохора Пчињског,
потпис сликара Михаила, око 1517.
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Бранислав Томић
Београд

ПРОГРАМ ЗА ОБРАДУ СТАРОСЛОВЕНСКИХ
ЋИРИЛИЧНИХ РУКОПИСА
Програм „Препис“ је пројектован да омогући обраду старословенских
ћириличних рукописа, њихово архивирање, рашчитавање, превођење и проу
чавање. У подлози овог програма је база података, чија структура је заснована
на слици стране рукописа. Једна страна, једна слика, један запис у бази. Свака
страна се обрађује (рашчитава) независно. Када су све стране рашчитане, спа
јају се у јединствен текст рукописа, који се може експортовати у посебан фајл.
Структура саме базе је и након овог спајања очувана, што је чини погодном за
архивирање, јер увек можемо додавати нове рукописе.
Кључне речи: база података, програм, старословенски рукописи, архиви
рање, дигитализација културне баштине.

Програм „Препис“ пројектован је за потребе архивирања, пре
писивања, научне обраде и издавања старословенских ћириличних
рукописа у ширем контексту очувања и заштите општесловенског
културног наслеђа. Поред текстолошких, језичких и археографских
проучавања овај програм по својим карактеристикама омогућава рад
на пољу мултидисциплинарних истраживања која обухватају области
историје језика и књижевности, историографије, историје уметно
сти, историје права, теологије итд. У основи овог програма је база
података чија структура је заснована на скену – фотографији стране
рукописа, зидног, епиграфског записа и сл. Програм подржава елек
тронско писмо које задовољава разликовне, ортографско-графичке,
фонолошке и транслитерационе критеријуме.

Опште карактеристике базе
– постојање скенираних слика високог квалитета, као саставног
дела унетих података базе, што омогућава проучавања детаља
рукописа;
– рад при препису са фонтом који садржи велики сет знакова ста
рословенског писма (4.000 знакова) за тачан препис рукописа;

192

– претраживање по свакој речи, делу речи или групи речи (са над
редним знацима или без њих);
– генерисање уникатних речи целокупног обрађеног текста;
– екранска тастатура, која олакшава унос пуног сета знакова ста
рословенског писма;
– унос превода рукописа;
– извоз текстова у програме за обраду текста;
– извоз података у Интернет базе.
Сви ови елементи омогућују да се једном обрађени споменик врло
лако може припремити за публиковање у виду штампане публикације,
у електронском облику или на Интернету. У свом електронском облику
ова база може да послужи за размену информација међу истражива
чима. Поред мултидисциплинарних проучавања може да послужи и
за ексцерпцију речничке грађе и формирање потпуног вокабулара об
рађених споменика. Капацитет базе практично није ограничен, а њена
структура дозвољава континуирано додавање нове грађе за обраду.
База је конципирана тако да једна страна рукописа представља
један запис. Свака страна се обрађује независно. Када се све стране
обраде, оне се могу једноставно спојити у јединствен текст целог ру
кописа, а да се при том не квари првобитна организација базирана
на појединачној страни.

О уносу текста
Унос текста се врши на основном екрану – таб „Prepis“ (сл. 1). Као
што се види на снимку екрана, са леве стране је фотографија стране
рукописа, која по потреби може бити увећана. Текст се може уносити
са рачунарове тастатуре или са тастатуре на екрану. На десној страни је
екранска тастатура. На првом панелу тастера екранске тастатуре (а тих
панела има колико и основних слова) су основна старословенска слова
и интерпункција. Користећи тастер ALT, кликом на основно слово на
првом панелу, долази се на панел који садржи све варијанте тог основ
ног слова. Након уноса жељеног знака, програм се враћа на основни
панел тастатуре. Најзгоднији начин уноса је, вероватно, да се основна
слова куцају обичном тастатуром а варијанте тастатуром на екрану.
Постоји још неколико функција које олакшавају унос:
Са десне стране главног поља за унос налазе се меморијска поља
у којима памтимо често коришћена слова са надредним знацима и
акцентима. Поред тога на дну екрана постоје поља која служе за ме
морисање речи или групе речи. Кликом на неко од ових поља, њихов
садржај се убацује на позицију курсора у тексту. Програм садржи и
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Сл. 1. Препис

функцију генерисања уникатних речи текста који је унет до момента
активирања ове функције. Ове речи су сортиране и приказане у листи
уз десну ивицу екрана. Изнад листе речи је и поље за избор почетног
слова речи овог „индексa“. Кликом на реч, копирамо је („copy“), а по
том се може сместити командом „paste“ на жељено место у тексту. То
олакшава унос речи које се често понављају у тексту.

Сл. 2. Превод
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Превод
Унесени текст можемо превести и превод уписати у за то пред
виђено поље, које се налази под табом „Prevod“ (сл. 2). Рад на преводу
је базиран такође на могућности да се истовремено на левој страни
види фотографија оригинала и препис у доњем делу десног екрана
док се превод уписује у поље изнад старословенског текста.

О коришћењу унетог материјала
Када су у базу унети текст преписа и превод, на располагању су
два основна начина коришћења.

Претраживање
Под табом „Pretraživanje“ (сл. 3) уносе се критеријуми за претра
живање. Може се претраживати:
1. старословенски текст укључујући и сва слова са надредним
знацима, тј. изворни текст како је дат у рукопису;
2. поједностављени старословенски текст, који се састоји само од
основних слова и бројева (сва сложена слова су сведена на основни
облик, занемарујући све надредне знаке и акценте);
3. текст превода.
Резултат претраживања је група страна рукописа на којима се
налази тражени термин. У горњем левом углу екрана приказује се

Сл. 3. Претраживање
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Сл. 4. Резултат претраживања

број пронађених страница. За прве две врсте резултат се приказује
под табом „Simplex“ (сл. 4), где су у два поља паралелно приказани
изворни и поједностављени текст. Резултат претраживања превода
се приказује под табом „Prevod“ (сл. 2).
Пронађене речи су у тексту целе стране обојене (у плаво) ради
лакшег уочавања.

Експорт текста
Текст се може пребацити у неки други програм, текст процесор,
програм за прелом и сл. Ако желимо да рукопис добијемо у целини,
то постижемо тако што активирамо функцију која индивидуалне
стране спаја у један текст. Овако добијени текст може се са „copy/paste“
пребацити у други програм или експортовати у текст фајл (UTF-8).
У приказаној верзији програма „Препис“ дати су основни прин
ципи рада ове базе. Она је отворен пројекат, који се може прилагодити
специфичним захтевима корисника.
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Branislav Tomić
Belgrade

A DATABASE FOR MANAGEMENT OF
MEDIEVAL CYRILLIC TEXTS
Summary
This software, PrePis, was designed to manage Old Church Slavonic manuscripts: archiving, transcription, translation and study. The core of the program
is a database, which is based on a manuscript page image or scan: one record in
the database for each page or image, with each page being processed independently. When all pages of a manuscript are transcribed, they can be joined into a
single text, which can be copied or exported to a file. The database structure is
still retained, which is ideal for archiving, because we can continue to add new
manuscripts to this database.
Basic program functions:
• Typing of Old Church Slavonic characters made easy by on-screen keyboard
with full character set (over 3000 characters) for accurate transcription.
• Translation can be aligned with the Old Church Slavonic text.
• Ability to generate unique Old Church Slavonic words used in the database
(word index).
• Search function for Old Church Slavonic text in simplified or original form.
• Exporting of these texts into word processors or desktop publishing software.
• Possibility of preprocessing Slavonic texts to be exported to an on-line database system (PHP – MySQL db or similar).
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УДК 930.2:003.071=163.41:003.349.2]:
004.223.057.2 Unicode

Гордана Томовић
Београд

НОРМИРАЊЕ ТРАНСКРИПЦИЈЕ И
ТРАНСЛИТЕРАЦИЈЕ СТАРОСРПСКИХ НАТПИСА
Нормирање обраде и објављивања старосрпских натписа према принци
пима примењеним у античкој и средњовековној латинској епиграфици треба
да обухвата: функцију натписа; место налаза и чувања; материјал, очуваност
и димензије; транскрипцију; палеографска опажања; лингвистичка опажања;
изворе за садржај текста; историјски коментар; датовање и библиографију.
Предложени словни облици за регистрацију старословенске ћирилице у
Уникоду углавном покривају основне морфолошке појаве старосрпске епи
графике. Међутим, три слова имају и облик својствен српској средњовековној
епиграфици и могли би да се сврстају међу глифове. То је прво слово А (аз)
чија горе отворена омча виси на закошеној десној црти; друго, слово В (вједи)
из српског канцеларијског брзописа са две варијанте: као заобљени квадрат и
двопотезно, као положено слово А са крацима удесно; треће је једнопотезно
слово Д (добро) са ножицама у облику троугла.
Кључне речи: ћирилица, старосрпски натписи, Уникод.

Ова, 2007. година, за историју бележења, проучавања и обја
вљивања старосрпских натписа има посебан значај – пре 105 година
објављена је прва књига великог шестотомног корпуса Љубомира
Стојановића, Стари српски записи и натписи. Вредност овог мону
менталног дела остала је и данас немерљива, а у времену када је оно
зачето и довршено, према речима академика Симе Ћирковића, при
ређивача прве књиге поновљеног издања, изгледало је незамисливо
и неостварљиво (Ћирковић 1982: 4).1 И касније је знатна пажња ис
траживача била усмерена ка објављивању старосрпских натписа, пре
свега оних новопронађених и непознатих, али и оних чија је ревизија
старијих издања била потребна, било појединачно или у виду збирки
1
У овој прегледној и опширној студији наглашен је значај целокупне збирке,
издвојени су принципи сакупљања и обраде, поделе и вредновања текстова, метод
издавања са ревизијом и исправљањем у току објављивања појединих књига корпуса,
круг сарадника, основна подела записа и натписа на датоване и недатоване. Посебна
пажња посвећена је пријему књиге од стране савременика и садржајном прегледу
рада на објављивању српских записа и натписа после дела Љуб. Стојановића.
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различитог обима. Међутим, и поред значајних остварења на пољу
ћириличке епиграфике и великих пројеката који су у току, данас, у
свету вртоглавих иновација компјутерске технологије, нема правих
наследника Љубомира Стојановића и његовог дела, иако управо за
такве подухвате постоје изванредне могућности.
Треба рећи да не постоје опште прихваћена правила на који на
чин треба обрађивати и објављивати старословенске, старобугарске,
староруске, као ни старосрпске натписе. Објављивање натписа није
било нормирано, нити је то сада, и често не садржи све елементе
који су неопходни за оцену натписа као важних извора за вишестру
ка изучавања, на првом месту језика и писма, историје, друштва и
уметности. Упоредо са развојем ћириличке епиграфике, све се више
очитовао значај ваљане документације: цртежа – калка, фотографи
је, услова налаза и описа споменика. При томе сам изглед натписа,
супротно ономе што се обично прихвата, не зависи само од стила
и начина писања времена у коме је настао, већ готово једнако то
лико и од материјала на чему је писан или изведен, па се у складу с
тим врши различита обрада натписа и њихово вредновање, било у
оквиру других археолошких налаза, објеката примењене и ликовне
уметности, културних споменика, историјских и књижевних извора.
Разликује се спољашња и унутрашња обрада, односно изглед и стање
очуваности натписа и његовог садржаја. Принципи обраде и обја
вљивања натписа, који се могу применити и на старосрпске натписе,
установљени су током дуготрајне праксе рада углавном на античкој
и средњовековној латинској епиграфској грађи код нас и у свету, а
у најширем виду, поред обавезне ликовне документације, њима су
обухваћени (Corpus 1982: 8):2
1. Функција натписа (ктиторски, надгробни, обележје својине,
новац, печат)
2. Место налаза и чувања (услови налаза и данашње место где
се чува)
3. Материјал, очуваност и димензије (метал, камен, дрво; димен
зије очуваног дела и претпостављене димензије првобитног предмета)
4. Транскрипција и транслитерација (читање текста са прено
шењем сваког слова и знака и тумачењем скраћених и предлогом
оштећених делова текста уз превод на савремени језик)
2

Обрада натписа врши се по шеми која обухвата десет тачака: А – функција натписа;
B – место чувања; C – очуваност и димензије; D – транскрипција; E – превод; F – пале
ографске примедбе; G – лингвистичка опажања; H – извори (библијски, литургијски
или профани) и формуле; I – историјски коментар и датирање; K – библиографија.
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5. Палеографска опажања (епиграфска анализа натписа у целини,
појединих облика слова, димензије редова и слова)
6. Лингвистичка опажања (језичке особености текста и евенту
ални узори)
7. Извори за садржај текста (библијски, литургијски или профани)
8. Историјски коментар (имена личности, догађаји)
9. Датовање (директно – где је забележен датум, описно – помен
владара, догађаја или посредно – морфолошком анализом облика
слова и епиграфског стила)
10. Библиографија (наводи се детаљно или селективно литера
тура о натпису).
Колико је могуће применити све ове принципе обраде натписа
зависи од различитих чинилаца, пре свега од садржаја и очуваности
натписа. За тему којој је посвећен скуп од важности је ставка 4, која
подразумева транскрипцију и транслитерацију старосрпских натписа.
При томе се под транскрипцијом не подразумева фонетски препис
на савремену ћирилицу, већ је транскрипт читање, односно тумачење
текста препознавањем речи и разрешењем скраћених или оштеће
них смисаоних целина, док је транслитерација просто препознавање
сваког појединог слова, бројева, знакова за скраћенице и интерпунк
цију, а не садржи разрешење скраћених речи, слогова и оштећења.
У пракси се, међутим, показало при обради и објављивању натписа
уопште, па тако и старосрпских натписа, да је најподесније спајање
транскрипције и транслитерације, односно да се доноси истовреме
но и оно што се види и оно што се поуздано може разрешити, а то
би био сачувани део текста са разрешењем скраћеница и оштећења.
Запажа се да не постоји потпуна сагласност, стандард или норма,
у примени различитих знакова приликом објављивања како старих
ћириличких књижевних, црквених и дипломатичких рукописа, тако
ни старосрпских натписа, тако да приређивачи текстова стварају свој
одбир помоћних знакова и због тога осећају обавезу да објасне којим
су се принципима руководили (Синдик 1978: 185; Трифуновић 1979:
239; Мишић/Суботин-Голубовић 2003: 160; ССА 2002: 207).3 У епи
3

Душан Синдик у нав. раду разрешене скраћенице ставља у обле заграде; оште
ћени текст у угласте заграде, допуну текста због грешке писара ставља у изломљене
заграде. Ђорђе Трифуновић (1979: 239) наводи принципе којима се руководио и у
својим претходним издањима српскословенских текстова: изостављени су надредни
знаци, изворни знаци у редовима су задржани, полукружне заграде су за разреше
ње скраћеница са титлом, а угласте заграде за скраћенице без титле. Иста функција
облих и угластих заграда примењена је код поновљеног издања хрисовуље цара Ду
шана за манастир Светих Арханђела код Призрена (Мишић/Суботин-Голубовић
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графици је прихваћено да се разрешења скраћеница, са титлом или
без ње, стављају у полукружне заграде, оштећени део текста у угла
сте заграде, код античких натписа намерно оштећење дела натписа,
поништење или брисање текста, означава се двоструком угластом
заградом, док тачка под словом обележава оно које је оштећено, ако
је поуздано препознато. У преломљене или стреласте заграде стављају
се слова грешком изостављена, а у вијугаве заграде она која је клесар
погрешно урезао (Petrović 1995: 62). Све те принципе било би кори
сно применити и при објављивању старосрпских натписа. Потребан
је и превод на савремени језик, нарочито у оним случајевима где је
данашњем читаоцу текст натписа постао недовољно јасан, односно
где су поједине речи данас заборављене или су промениле смисао.
Транскрипција треба да следи ток излагања натписа, тако да посеб
ним редовима, без нумерације, прати редове натписа, али логичко
тумачење садржаја треба да се огледа у примени писања великог сло
ва према правилима савременог правописа. На тај начин интервен
ција приређивача омогућује коришћење натписа као извора, а све
недоумице и евентуална другачија тумачења морају бити омогућена
добром ликовном документацијом, цртежом и фотографијом нат
писа. Увођење истих стандарда обраде и објављивања допринело би
повезивању старе ћириличке епиграфике не само на српском већ и
на општесловенском простору.
Старосрпско епиграфско писмо имало је другачији развој у од
носу на савремену рукописну ћирилицу. Сведени текст и простор,
а нарочито другачија технологија извођења створили су фонд ве
ома разноврсних облика слова и њихових необичних спојева, че
сто тешко разумљивих и читљивих. При свему томе, старосрпско
епиграфско писмо је у своме развоју каснило за палеографским
променама рукописног писма. Из рукописа су бирани облици слова,
калиграфски, украшени и уобичајени, конвенционалне скраћенице
и лигатуре, али се у натписима појављују и сасвим особени спојеви
слова. При свему томе, како је писмо старосрпских натписа сирома
шније од рукописног по различитим варијантама облика појединих
слова, предложени словни облици за регистрацију у Уникоду углав
ном покривају основне морфолошке појаве које се срећу у старим
српским натписима.
2003: 160). Другачија правила прописана су за издавање исправа у ССА (2002: 207):
скраћенице са титлом разрешавају се у облим заградама, оне без титли у угластим
заградама, оштећене празнине разрешавају се у стреластим заградама, а писарске
грешке наглашавају се ускличником.
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Има, међутим, појединих необичних облика слова који се по
јављују у старосрпским натписима и требало би размотрити целис
ходност њиховог сврставање међу варијанте слова – глифове. На
првом месту то је облик слова А (аз) чија дуга горе отворена омча
виси на закошеној десној црти. Појављује се у другој половини XIV
века на надгробном споменику Драгосава Болесалића, који је писао
поп Богела. Пронађен је са великим бројем других старосрпских
натписа који су, фрагментовани и у секундарној употреби, недавно
откривени у темељима џамије у Бијељини (Бабић/Томовић 2004:
88–89, сл. 4). Како је натпис писао поп, појава оваквог слова А, иако
без аналогија, доказ је о једном особеном облику, који је по свој
прилици био у широј употреби, па би можда и такав облик требало
ставити међу глифове.

Сл. 1. Надгробни натпис Драгосава Болесалића из
Бијељине (крај XIV века, отворено омчасто А)

У Уникоду није регистрован облик слова В (вједи) из српског
канцеларијског брзописа који се појављује у две варијанте у другој
половини XIV века у натписима са простора Босне и Херцеговине.
Прва варијанта је слична заобљеном квадрату, а друга је двопотезна,
у виду широког положеног слова А са крацима удесно.

202

Сл. 2. Ктиторско-надгробни натпис Белосава Лучића из Бијељине
(трећа/четврта деценија XV века, курзивно положено двопотезно В)

Оба облика појављују се у надгробном натпису Прибислава Пе
тоивића (1353–1377), кнеза Павла Комљеновића (1423–1434) и Љеша
Црнојевића (после 1435); само прва варијанта, у облику заобљеног
квадрата, заступљена је у надгробном натпису Вукашина Добрашино
вића (после 1433), готово истог облика као слово О, али нешто шире,
појављује се у надгробном натпису Радоја, сина војводе Стипана (пре
1475) и у натпису на каменој столици војводе Петра (1477–1490), а са
мо друга варијанта у надгробном натпису кнеза Радивоја Влатковића
(1464–1465) (Томовић 1974: 17, 81, 109, 111, 118, 120–121).
Међу варијантама основног облика слова могло би се наћи и јед
нопотезно Д (добро), са ножицама у облику троугла, које се у старо
српским датованим натписима на камену може пратити од друге
половине XIV до средине XV века.
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Сл. 3. Надгробни натпис Георгија Добрихнића из Бијељине (трећа/четврта
деценија XV века, једнопотезно Д и курзивно положено двопотезно В)

Појављује се у кружном надгробном натпису непознатог војводе
из Речана код Призрена 1370. године, у надгробном натпису Богдана
Хатељевића из Дабра поља (1398–1404), на надгробном споменику
Влатка Влађевића код Рогатице, који је изузетан по обрнуто уклеса
ном натпису (1399–1409); у надгробном натпису војводе Миотоша
(1399–1415), који се налази на истој некрополи у Влађевини код Ро
гатице; у надгробном натпису кнеза Павла Комљеновића (1423–1443)
са некрополе у Бакрима код Читлука и у надгробном натпису Петка
крстјанина, који је свој живот окончао у граду Соколу на двору вој
воде Стјепана Вукчића Косаче на ставама Пиве и Таре (1435–1448)
(Томовић 1974: 76, 91–92, 97–99, 108–109; Томовић 2007).
У Уникоду није заступљен врло карактеристични облик слова Ж
(живјете), који се сматра одликом старосрпског брзописа канцела
ријског типа. Изведено је двопотезно – једном цртом која формира
положену омчу на десној страни и завршава се отвореним и неједна
ким крајевима на левој. Појава овога облика слова Ж хронолошки је
добро документована и може бити корисна за одређивање времена
настанка споменика у коме се јавља, било да се ради о рукопису или
о натпису. Појављује се у српском канцеларијском брзопису од краја
XIV века (Ђорђић 1971: 122).4
4

Среће се у повељи Костадина Дејановића Хиландару 1381. године, сл. 146.
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Сл. 4. Повеља господина Костадина којом потврђује
манастир Светих Арханђела у Леснову Хиландару
15. августа 1381. године (брзописно двопотезно Ж)

О његовој широј употреби у XVI веку сведочи такав облик слова Ж
у апотропејском натпису који је угребан у оловну плочицу пронађену
током археолошких истраживања цркве у селу Будимљу код Берана.5
Разрешење скраћеница и спојева слова у натписима може пред
стављати проблем за правилно тумачење текста, нарочито када нису
конвенционалног типа, какав је случај са ктиторским натписом ка
знаца Драгослава из 1315. године из цркве Богородице Одигитрије
у Мушутишту (Томовић 1974: 48), који је данас уништен. У таквим
и сличним примерима развијене форме складног и вештог уметања
мањих слова у већа и спајања словних графичких елемената не могу
се верно приказати словним знацима предложеним за стандарди
5
Плочице су ми уступљене на обраду захваљујући љубазности директора По
лимског музеја у Берану. Обрада натписа и припрема за штампу је у току.
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зацију у Уникоду, већ такви примери лигатура треба да се нагласе
коментаром и прикажу издвојено, цртежом.
Регионалне варијанте старосрпског епиграфског писма и двор
ски мајстори негују особени стил и облике појединих слова, као што
су украсне тачке и цртице дуж словних црта и у округлинама слова у
морачким натписима из 1252. године, у ктиторском натпису зетског
епископа Неофита из Богдашића из 1269. године и у натпису кра
ља Милутина из цркве Јоакима и Ане у Студеници из 1314. године.
Украсно вијугаво завршавање словних облика запажа се у натписи
ма из Призрена, на надгробном натпису монаха Дамјана Радослава
из 1357. године, Марине Струје из 1371. године, у изванредно вешто
компонованом и исклесаном натпису краља Марка из исте године, у
надгробном натпису Страцимира Балшића из 1372. године и у над
гробном натпису Тодора, сина Жегра номика из 1387. године. Карак
теристична отворена петљица извијена на горе на слову Р појављује се
и на ктиторском натпису деспота Стефана о обнови митрополитске
цркве у Београду почетком XV века (Томовић 1974: 43, 44, 69–70, 76–78,
86–87, 96). Требало би размотрити могућност да такав облик слова
Р (рци) буде заступљен међу варијантама основног типа у Уникоду.

Сл. 5. Ктиторски натпис деспота Стефана о оснивању Београдске митрополије
(1403–1415, слово Р са отвореном петљом са завијутком на горе)

Тачке, кружићи, па и флорални украси у словима појављују се на
градачким надгробним споменицима (XIV–XV век) (Поповић 1992:
51–62). Иако су веома упадљиви, такви ликовни елементи у облико
вању слова не пружају довољно основа за стварање посебног знака,
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будући да су ограничени само на поједина слова и да варирају чак и
у оквиру једног натписа.
Увид у епиграфску грађу старих српских споменика поред до
сада изнетих предлога за варијанте слова А, В, Д, Ж и Р, обавезује
нас да поменемо и оно што сматрамо да не би требало да изостане
из регистрације у Уникоду. Пре свега то је знак крста и крста на Гол
готи, који је готово обавезни почетак великог броја натписа и има
вредност симболичне инвокације: У име Бога. Натписи подржавају
и употребу тротачке у вертикалном низу или удесно, четворотачке и
четворотачке око путаче или великог слова Х, које може имати, поред
украсне и интерпункцијске, и симболичну вредност Христовог имена.
Није потребно посебно наглашавати колико би увођење истих
стандарда обраде и објављивања у штампаној или електронској форми
уједначеним општепризнатим фонтом допринело повезивању старих
ћириличких споменика не само на српском, већ и на општесловенском
простору, па и шире. Ново и потпуније регистровање старословенске
ћирилице омогућило би право оживљавање једног старог и широко
распрострањеног писма које је ван матичних средина вековима било
у званичној употреби у Дубровачкој републици, на двору арбанашких
и влашких господара и у пространом Турском царству.
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Gordana Tomović
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A NORMATIVE TRANSCRIPTION AND
TRANSLITERATION OF OLD SERBIAN INSCRIPTIONS
Summary
A normative transcription in editing Old Serbian inscriptions could be
achieved based on principles applied in antique and mediaeval Latin epigraphy,
including the inscription’s function, place of finding and keeping, material, state of
preservation and dimensions, transcription, paleographic observations, linguistic
observations, contextual sources, historical commentary, dating, and bibliography.
The letter forms proposed for registration of the Old Church Slavonic Cyrillic
alphabet in Unicode generally cover all basic morphological phenomena in Old
Serbian epigraphy. Nevertheless, three letters with forms specific to mediaeval
Serbian epigraphy could be enlisted among the glyphs. The first is A with the
sling open at the top; the second is V of Serbian official cursive script appearing
in two versions, one like a rounded quadrate and the other made by two strokes,
like reclining A with the ends opening to the right; the third is D made by one
move with the ends in the form of a triangle.
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УДК 091=163.41:003.349.2 "15"

Бранкица Чигоја
Београд

ЈЕДНА КРАТКА НАПОМЕНА
О СРПСКОЈ РУКОПИСНОЈ ЋИРИЛИЦИ
(ПРИЛОГ ПАЛЕОГРАФИЈИ)
У раду се указује на важност једног српског ћирилског споменика из ма
настира Крушедола који садржи слова: положено б, квадратно в, троного т и
друге палеографске карактеристике, те га треба погледати при одабиру слова
за Уникод.
Кључне речи: српска ћирилица, тзв. босанчица, рукописи, специфична слова.

Драгоцени извор за проучавање српског народног и српског цр
квеног и књижевног језика јесу српски ћирилски споменици, чија
старина сеже од XI века до првих деценија XVIII века, када у српску
културу под новим историјско-политичким и друштвеним околно
стима пристижу утицаји православне Русије са новом, руском ћири
лицом (црквеном и грађанском, насталом реформом Петра Великог).
Судбина овог писма у нашој науци, добро позната и расветљена, на
рочито у многобројним радовима Александра Младеновића, није
тема о којој бих овом приликом говорила.
Познато је да је најстарији ћирилички споменик са српског је
зичког подручја Темнићки натпис (XI век), заправо натпис у камену,
недатиран и коме је према облику ћириличких слова време настанка
одредио његов први проучавалац Љубомир Стојановић. У том, нај
старијем, периоду писмености код Срба X, XI и XII веку Темнићки
натпис је јединствен по томе што је први, једини сачувани споменик
српске ћирилске писмености из прва два века писмености. У та два
века српске писмености политичко-историјске околности утицале су
на то да многи рукописи нестану у вихору минулих ратова, што су се
на овим просторима догађали (Мошин 2000). Други сачувани ћири
лички споменици на пергаменту потичу из друге половине XII века:
потписи великог жупана Стефана Немање и кнеза Мирослава на ла
тинском уговору о миру са Дубровником (27. 9. 1186. године), Повеља
Кулина бана (на латинском) и нашем народном језику у три верзије
(29. 8. 1189. године), ћирилички потпис кнеза Мирослава на латинском
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писаној повељи од 17. 6. 1190. године. Осим наведених, постоји и група
споменика (недатираних) којима се датум настанка само приближно
може одредити, а то су: Мирослављево јеванђеље из 1190–1191. године,
Хиландарска Немањина повеља (1199), Вуканово јеванђеље (око 1200);
Натписи у камену (ктиторски и надгробни): Мирослављев натпис на
цркви Св. Петра у Бијелом Пољу, Благајски натпис из околине Мостара,
Натпис требињског жупана Грда, Поваљски натпис, Кулинов натпис,
сви из друге половине XII века (Ђорђић 1987: 65–66).
Сви ови наведени споменици имају вишеструк значај с обзиром
на старину из које потичу и с обзиром на њихово жанровско богат
ство, којим потврђују неминовно постојање дуге традиције писме
ности која им претходи (а није се сачувала). У нашој науци је још од
времена Ђуре Даничића и Стојана Новаковића указивано на чиње
ницу да сви ови споменици нису могли настати ни из чега. Морала
им је претходити богата писана традиција. Такође, од овог времена,
дакле, од XII века надаље сачувано је много више ћириличких срп
ских споменика у различитом материјалу (камену, дрвету, металу,
пергаменту, папиру), који су се изражајно језички разликовали с об
зиром на различите функције које су имали у употреби у феудалном
средњовековном друштву. Велики број литургијских дела сачуван
је на црквеном и књижевном српскословенском језику, као и мно
га оригинална биографска дела (житијна и хагиографска, састави и
биографије српских владара), дела преводне књижевности (романи,
приповетке, апокрифи) у којима је језик ближи народном језику. Од
самих почетака писмености за потребе државне администрације и
службе пишу се ћирилицом и на народном језику и повеље и писма.
Сва та жанровски разнолика, по језичком изразу (српскословен
ски и народни) разнородна, тематски и функционално различита дела
представљају права сведочанства српске средњовековне ћириличке
писмености и традиције, која је вековима постојала. Као таква, та
дела су и извор за палеографско сагледавање развоја ћирилице од нај
старијег старословенског доба све до новијих времена. У том дугом,
вишевековном развоју српска ћирилица има свој дуги континуитет,
а може се и хронолошки сагледавати њен поступни развој, са локал
ним специфичностима писарских центара и подручја.
Развитак облика ћириличких слова (у различитим врстама мате
ријала и у разноврсним споменицима) у српској средњовековној пи
смености најпотпуније до сада дао је Петар Ђорђић у својој Историји
српске ћирилице (Ђорђић 1987), богато илустрованој факсимилима
старих рукописа. Веома велики допринос изучавању српске ћирили
це у каменим натписима (епиграфским и ктиторским) 80-их година
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XX века дала је археолог Гордана Томовић у својој велелепној књи
зи Морфологија ћириличких натписа на Балкану (Томовић 1974), са
прегледном табелом, која пружа увид у појаву нових облика слова
и целовиту хронологију ћириличког писма на Балкану на камену. У
хронолошком сагледавању појава нових облика слова ова два дела
могу се сматрати основним, којима се још може додати и у новије
време штампана Словенска палеографија Владимира Мошина (Мо
шин 2000), коју је приредио Сотир Голабовски. Такође, ту спадају и
Славянская палеография Стјепана Куљбакина (Куљбакин 2008), као
и многи прилози палеографији српских ћирилских споменика Вере
Јерковић. На стотине ћирилских средњовековних рукописа, које су
изучавали филолози, са циљем да испитају развој црквеног и књижев
ног, и народног језика, захтевао је да се они најпре и палеографски
опишу. Такође, уследиле су многе студије о развоју правописа српске
средњовековне ћирилице. Још одавно је утврђено да су доминирали у
српској култури средњег века: зетско-хумски, старији и млађи рашки
правопис, као и од XIV века ресавски правопис. Често се помињу
писарски центри у којима су преписиване и украшаване ћириличке
књиге. Та ћириличка писменост покривала је подручја српске сред
њовековне државе (са променљивим границама унутар Балкана) и
широко је захватала и подручја ван граница српске државе, просторе
где је деловала Српска православна црква и где је живео српски народ.
Варијанта брзописне ћирилице, како је у нашој науци утврђено,
шири се и на подручје Босне, када 1376. године логотет Владоје на по
зив краља Твртка одлази из Србије у Босну. Сматра се да је управо овај
писар заслужан за увођење српске дипломатске минускуле у босанској
државној канцеларији. Ова форма српске ћирилице употребљавала се
у канцеларијама босанских великаша, а касније и турских феудалаца,
који су држали хришћанске писаре у својој служби. Та ћирилица која
се употребљавала у Босни, затим у Хуму, Дубровнику и Далмацији (у
Макарском приморју и Пољицама), тј. у западним крајевима српско
хрватског језичког подручја, у време анексије Босне, у зло доба Кала
јеве културне политике, добила је назив босаница, тј. босанчица. Овај
назив је у тим специфичним политичко-историјским околностима
имао за циљ да истакне како се ради о засебном ћириличком писму
(као и засебном босанском језику), који је требало одвојити од целине
српскохрватског језика (штокавског наречја) и ћирилице која се упо
требљавала на осталим подручјима српскохрватске језичке територије.
Наравно, у србистици и самој славистици многи палеографи, страни
и домаћи филолози, заинтересовали су се за то питање и дали своје
палеографске оцене (Чигоја 1999: 56–59). Утврђено је да су слова ове
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ћирилице која су истицана као различита заправо присутна на мно
гим споменицима на осталим подручјима Балкана. Ту се ради нпр.
о положеном б, тзв. троногом т, квадратном в, специфичном облику
д, специфичној употреби ђерва и сл. У том правцу значајна су истра
живања Грегора Чремошника, Б. М. Недељковића, Петра Ђорђића и
Александра Младеновића, која присуство наведених слова илуструју
на многим српским ћирилским рукописима.
Такође, изучавања фрањевачке литературе у Босни, чији је ро
доначелник писац фрањевац Матија Дивковић, показала су да се у
културној прошлости Хрвата, поред глагољице и латинице једно вре
ме (XVII и прва половина XVIII века) употребљавала и ћирилица,
која се у палеографском и ортографском смислу ослања на писану
традицију ранијег ћириличког тзв. зетско-хумског правописа. Она у
делима ових писаца (у њиховим рукописима и у штампаном виду)
развија правопис по узору на италијански, али са чврстим ослонцима
на зетско-хумску писарску традицију. Међу такве писце спадају Павао
Папић, Павао Посиловић, Стипан Марковац Маргитић, Стјепан Ма
тијевић и др. Добре примере и начин развоја овог правописа наводи
Славко Вукомановић у својој монографији Језик Стипана Марковца
Маргитића (Вукомановић 1971: 13–32). Са становишта палеографи
је и ортографије занимљиво је ћирилско дело Стјепана Матијевића
Исповиедаоник сабрани из православних научитеља по П. О. мештру
Јерониму Панормитану, штампано у Риму 1630. године (уп. фото
графију насловне странице, на којој се види употреба прејотованих
слова , ѥ: Kovačić 1991: 245, 285).
Међутим, облици ћирилских слова заступљени у књигама ових
писаца, ако се упореде са ћирилским споменицима са осталих подручја
Балкана не пружају аргументе да се ради о засебном ћириличком пи
сму. Напротив, такве облике слова можемо наћи и на крајњем истоку.
У новије време објављен је један епиграфски споменик из околине
Скопља (28. 9. 1373. године), који се налази у поду цркве Св. Богоро
дице манастира Матке код Скопља. Тај споменик садржи у речи „поч
то“ слово ч обликовано слично латиничном малом штампаном в (v).
Овом приликом желимо указати на један стари српски ћирилички
рукопис из друге половине XVI века, који је припадао манастиру Кру
шедолу, а данас се налази у архиви Музеја српске православне цркве
под сигнатуром МСПЦ 240, а то је Поменик манастира Крушедола.
Када се листа ова књига, често се на њеним страницама може наићи
на тзв. троного т, положено б, квадратно в и њихове различите вари
јанте, које ћемо овде илустровати насумично одабраним примерима
речи у којима су забележени.
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Пример за троного т на стр. 2р у речима:

Положено б (у запису на стр. 4р: добрички):

Квадратно в (запис на стр. 8: зворнички):

На стр. 10р Кобиљ (положено б):

У доњем примеру Хопово – види се квадратно в.
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Најчешћи су примери са троногим т:

мада има и примера са уставном варијантом т слично данашњем
великом писаном г:

Доле се виде у истој речи употребљена два различита облика слова т.

На истој страни у осталом делу рукописа јављају се варијанте
слова т (14р или 76р):1

1

Захваљујем Драгани Новаков, која ми је за ове напомене несебично уступи
ла илустрације, које припадају њеном необјављеном рукопису Поменик манастира
Крушедола.
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У рукопису Поменик манастира Крушедола садржани су и дру
ги занимљиви облици слова. Тако се, нпр., појављује и ђерв у личном
имену Ђурђа (стр. 76р):

Ових неколико насумичних примера истовремено дају основу
за претпоставку да су Поменик исписивале различите руке, или да
су основни текст и записи с леве и десне стране ситнијим словима
настали у различито време.
У сваком случају желела сам да укажем на још један рукопис,
који може бити занимљив са аспекта обликовања слова: положено б,
квадратно в, троного т, које као варијанте ових слова треба свакако
укључити у Уникод.
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Brankica Čigoja
Belgrad

EINE KURZE ANMERKUNG ZUR SERBISCHEN
HANDSCHRIFTLICHEN KYRILLIZA
(Ein Beitrag zur Paleographie)
Zusammenfassung
In der Arbeit wird auf die Bedeutung eines serbischen kyrillischen Denkmals
aus dem Kloster Krušedol hingewiesen (XVI. Jahrhundert), das folgende Buchstaben enthält: den flachen „б“, den quadratischen „в“, den dreibeinigen „т“ und
andere palеographische Charakteristika. Dieses Denkmal sollte bei der Auswahl der
Buchstaben für den Uni-Code der altslawischen Kyrilliza berücksichtigt werden,
besonders weil es in der Gestaltung der Buchstaben gemeinsame Elemente mit den
Handschriften aus dem südwestlichen serbokroatischen Sprachbereich aufzeigt.

217

УДК 025.3:004]:027.2(497.113 Novi Sad)
094=163.41:003.349.2]:[025.3:004

Новка Шокица-Шуваковић
Нови Сад

ИСКУСТВА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
У КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈИ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ
СТАРИХ ЋИРИЛИЧНИХ КЊИГА
Компјутеризација библиографско-каталошке обраде у Библиотеци Ма
тице српске започета је 1989. године, у време када није било стандарда који
би обезбедили библиографско-каталошку обраду публикација на старосло
венском писму. Решење које је направљено 1991. године у софтверу COBISS и
сада обезбеђује унос библиографско-каталошких описа у електронски каталог
Библиотеке Матице српске, на основу чега су штампана 4 тома каталога срп
ских књига 18. и 19. века. Препис UNICODE записа на старој ћирилици био
би могућ једино укључивањем старословенског писма у стандард UNICODE.
Кључне речи: компјутеризација, библиографско-каталошка обрада старе
књиге и раритета, ISBD (A), UNIMARC, проширена ћирилица, UNICODE, ка
талози Библиотеке Матице српске.

Компјутеризација библиографско-каталошке обраде у Библиоте
ци Матице српске1 започета је 1989. године. Период увођења трајао је
око годину дана и већ 1990. резултат компјутеризације био је укидање
лисних каталога за приновљене књиге. Послови на компјутеризаци
ји старе и ретке књиге започети су такође 1990. године. Коришћење
рачунара требало је, између осталог, да надокнади недостатак одго
варајућих писаћих машина за куцање каталошких листића. Каталози
старих српских књига су до 1990. године израђивани ручно и није
било начина за њихово прекуцавање. Да бисмо на писаћим машинама
куцали каталошке листиће, било је потребно набавити одговарајуће
лепезе за знаке црквене и грађанске ћирилице. Проблеми су се усло
жили због тога што су се користиле аутоматске електричне писаће
машине, за које су нестандардне ћириличне лепезе биле веома скупе,
израђиване су у иностранству. Када је у БМС почела компјутериза
ција, одустало се од набавке лепеза за писаће машине и одлучено је
да се принтање ради коришћењем рачунара.

1

Даље БМС.
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Послови компјутеризације уноса каталошких описа и штампа
ња каталога нису били једноставни, посебно због тога што није било
одговарајућих стандарда. Није постојала ASCII таблица која обухвата
све потребне ћириличне знаке, није постојао одговарајући фонт за
штампаче. Анализом могућности укључења ћирилице у UNIMARC2
формат утврђено је да је потребно увести појам проширена ћирилица,
којим се називају сви знаци савремене и грађанске ћирилице. Кре
нуло се од постојећих стандардних таблица за проширену ћирилицу
ISO DIS 5427,3 која је предвиђена у формату UNIMARC. Проучени су
стандарди и кодне таблице које се примењују у UNIMARC формату,4
према којима се за проширену ћирилицу уносе 8-битни ASCII зна
ци. За старословенску ћирилицу5 није било никаквих могућности
за дефинисање стандардизованог решења уноса знакова. Није било
никаквих узора нити упутстава за унос и примену.6 У намери да се
дâ програмско решење претпоставке за увођење компјутерске об
раде старе српске књиге одредили су информатичар, библиотекари
сарадници из БМС и програмери из ИЗУМ-а.7 Основе тог решења су:
– у каталошкој обради примењује се ISBD (A),8
– користи се проширена структура формата UNIMARC,
– решење се примењује на опис старе српске штампане књиге,
– обрада старе и ретке стране књиге ради се у истој структури, го
тика се транслитерује,
– стари српски рукописи описују се само каталошки на савреме
ној ћирилици.
Намена софтверског решења:
– каталошка обрада књига,
2

UNIMARC: UNIversal MAchine-Readable Cataloguing, у преводу: Универзални
формат за машински читљиву каталогизацију. UNIMARC је 1986. прихваћен као
национални формат за машинску каталогизацију.
3
ISO 5427: 1984 Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for bibliograp
hic information interchange.
4
ISO DIS 5427: 1984 Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for bibli
ographic information interchange.
5
Користи се и термин стара ћирилица.
6
На основу тада доступне литературе и стандарда који се примењују у MARC
форматима могло се закључити да се у каталошкој обради књига на старословенској
ћирилици поступа на исти начин као и код описа књига на готици, а то је трансли
терација на латиницу, што је за нас било неприхватљиво. Сличне препоруке дате су
и у стандардима ISBD, мада се у ISBD (A) дозвољава употреба оригиналног писма у
случајевима када су она стара и више нису актуелна.
7
Институт Информацијских знаности, Марибор.
8
ISBD (A): International Standard Bibliographic Description for Older Monographic
Publications (Antiquarian).
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– претраживање каталога старе и ретке књиге обављаће се преко
рачунара на исти начин и у истој бази као и остали фонд БМС,
– штампање каталога са регистрима ради уз помоћ рачунара из
електронске базе,
– начин припреме и принтања каталога старих рукописа се не ме
ња, ради се и даље ручно,
– решење је привремено и предвиђено је његово усклађивање са
свим релевантним стандардима који се у тој области буду при
мењивали,
– софтвер, због непостојања стандарда, садржи решења уноса старе
ћирилице која ће примењивати само БМС.
ИЗУМ је направио софтвер и 1991. године урађена је инсталација
на рачунару9 у БМС. Решење је уграђено у формат UNIMARC и ин
тегрисано је у систем узајамне каталогизације. У припреми решења
уноса у целости је преузета таблица из основне библиотечке литера
туре тога времена (Verona 1970). Том скупу знакова додата су и слова
старе ћирилице која су стручњаци из БМС очекивали у обради старе
српске штампане књиге.10

Нова таблица са правилом за унос
9

MicroVAX 3900 произвођача Digital са VMS оперативним системом.
Библиотекари из БМС нису имали потпуни инвентар слова, а фонд који је тре
бало да унесу нису у потпуности познавали, инвентару слова су додати и знаци који
су се појављивали у раније штампаним каталозима.
10
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Сем таблица за унос знакова старе ћирилице у структуру формата
UNIMARC додати су кôд oc11 (стара ћирилица) за писмо публика
ције; кôд r12 (привремени запис за раритете) за врсту записа и поља
за напомене о примерку.13 За кодирање језика предвиђен је кôд chu
(старословенски),14 који је усклађен са стандардом ISO 639-1.15 Скупу
знакова за унос придружен је контролни знак са АSCII вредношћу
22,16 за означавање промене писама на стару ћирилицу.

11

Блок за идентификацију, потпоље 7.
Блок за идентификацију, потпоље а.
13
Поља у блоку 3 са ознакама 370-379.
14
У Конгресној библиотеци у формату MARC21 користи се назив Church Slavic
за кôд chu.
15
ISO 639-1: Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code.
16
За прелазак на ћирилицу користи се знак са АSCII вредношћу 28, за латиницу
29, а за грчки 1.
12
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За потребе штампања ИЗУМ је за ласерски принтер Kyocera 1200
направио фонтове старе ћирилице онако како је било предвиђено у
таблицама у колони Print output. Након инсталације софтвера, већ
1992. године, започет је унос описа старих и ретких књига из фонда
БМС у електронску базу. Каталог Српске књиге и периодика 18. века
Библиотеке Матице српске (Брковић 1996) израђен је из електронске
базе уз помоћ програма за слагање каталога са регистрима. Штампање
на паусу је урађено на ласерском штампачу у БМС уз помоћ фонтова
које је направио ИЗУМ.
Тада направљено решење уноса знакова користи се и сада у БМС.
Сви каталози које је БМС издала после 1995. године слагани су из
електронске базе. Каталог Српска књига Библиотеке Матице српске
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1801–1867 у три тома, са 5213 каталошких јединица, слаган је програм
ски из електронског каталога БМС. Прелом и припрема за штампу
урађена је на персоналном рачунару у програму Word. Код израде
штампаних каталога са преломом на персоналном рачунару опет се
показало да недостаје целовит фонт старе и грађанске ћирилице. Зато
се у поступку припреме користи неколико различитих фонтова који
се могу наћи код нас као што су Logotet, WP Cyrilic, OldCirilic и Stude
nica за стару ћирилицу и Titus Cyberbyt Basic за грађанску ћирилицу.
У будућности БМС треба да, између осталих, реши проблем ко
дирања каталошких описа штампаних књига на старословенском
језику и њихово презентовање у електронском каталогу. Пошто се у
библиотечким базама које поштују MARC формат сва стара писма
транслитерују на савремена писма, и БМС би каталошку обраду за
електронски каталог на старословенском требало да препише у са
времену ћирилицу, односно у UNICODE. Систем COBISS може да
користи UNICODE, али због непостојања UNICODE знакова за стару
ћирилицу БМС није заинтересована да се конверзија знакова заиста
и уради. Разлог томе је то што се након транслитерације на савре
мену ћирилицу губе описи на старословенском писму. Имајући на
уму то да електронски каталог сада садржи кодиране знаке у старој
ћирилици, БМС би код конверзије у UNICODE требало да оформи
и каталог раритета који би садржавао описе старе и ретке књиге пре
ма ISBD (A), на старословенском писму. На старословенском и на
старој ћирилици описано је 2.409 књига а каталог раритета би сем
старе српске књиге садржавао описе рукописа, старе периодике, старе
стране књиге и легате које у својим фондовима чува БМС. Уколико
би се обезбедио UNICODE за стару ћирилицу, овај каталог са преко
30.000 каталошких записа био би презентован на оригиналним пи
смима свим корисницима Интернета.
Електронском каталошком обрадом штампаних књига у БМС
обухваћена је збирка штампаних српских књига 18. и 19. века. У чети
ри тома каталога серије Каталог старих и ретких књига Библиотеке
Матице српске уписаних је 5.678 каталошких јединица. Разматрајући
урађени посао на уносу и штампању ових каталога са аспекта уноса
ћирилице, и то првенствено старе ћирилице, закључак је да је стандар
дизација ћирилице неопходна и да је предлог материјала за овај скуп
драгоцен у том смислу. У БМС је за унос старе ћирилице коришћена
таблица која је пре свега рађена за потребе и по поруџбини БМС, али
пошто је задовољила опис штампаних књига на старословенском,
требало би да сви знаци који се појављују у њој буду у UNICODE.
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– 2006.
Зоран
Костић,Виктор
Виктор Савић
– 2006

ПРЕДЛОГ
ПРЕДЛОГ ПОДРЖАЛА
ПОДРЖАЛА
ПРЕДЛОГ
ПОДРЖАЛА
академија
наукаи
и уметности
(САНУ)
– 2007 – 2007
СрпскаСрпска
академија
наука
уметности
(САНУ)
Српска академија
наука
и
уметности
– 2007.
ПОБОЉШАНИ ПРЕДЛОГ
ПОБОЉШАНИ
ПРЕДЛОГ
Саставили
учесници Београдске
конференције
ПОБОЉШАНИ
ПРЕДЛОГ
учесници
Београдске
конференције
ХајнцСаставили
Миклас, Јоханес
Рајнхарт (Аустрија);
Румјан
Лазов,
Анисава Милтенова

Саставили
учесници
Београдске
конференције
(Бугарска);
Стана
Јанкоска,
Виолета
Мартиновска
(Македонија);
Елена Л. Милтенова
Хајнц Миклас,
Јоханес
Рајнхарт
(Аустрија);
Румјан
Лазов, Анисава
Алексејева,
Виктор
А. Баранов,
Анатолиј
А. ТуриловРумјан
(Русија); Лазов,
Душица Грбић,
Хајнц
Миклас,
Јоханес
Рајнхарт
(Аустрија);
Анисава
(Бугарска);
Стана Јанкоска,Гордана
Виолета
Мартиновска
(Македонија);
Елена Л.
Јасмина Грковић–Мејџор,
Јовановић,
Зоран
Костић, Катарина
Мано–
Милтенова
(Бугарска); Стана
Јанкоска,
Виолета
Мартиновска
Алексејева,
Виктор
А.
Баранов,
Анатолиј
А.
Турилов
(Русија);
Душица
Зиси, Предраг Миодраг, Слободан Павловић, Виктор Савић, Гојко Суботић,
(Македонија);
Елена Л. Алексејева, Виктор А. Баранов, Анатолиј А.Грбић,
Гордана
Томовић,
Ђорђе
Трифуновић,
Бранкица Чигоја,
Новка Шокица,
Јасмина
Грковић–Мејџор,
Гордана
Јовановић,
Костић,
Катарина
Турилов
(Русија); Душица
Грбић,
ЈасминаЗоран
Грковић-Мејџор,
ГорданаМано–
Ирена Шпадијер (Србија); монах Јосиф (Хиландар); Вацлав Чермак (Чешка);
Зиси,Јовановић,
Предраг Миодраг,
Слободан
Павловић,
ВикторПредраг
Савић, Гојко
Суботић,
Зоран Костић,
Мано-Зиси,
Миодраг,
ЈелицаКатарина
Стојановић (Црна
Гора)
Слободан
Павловић,
Виктор
Савић,
Гојко
Суботић,
Гордана
Томовић,
Гордана Томовић, Ђорђе Трифуновић,
Бранкица Чигоја, Новка Шокица,
КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ
Ђорђе
Трифуновић,
Чигоја,
Ирена
Шпадијер
(Србија);Бранкица
монах Јосиф
(Хиландар);
Вацлав Чермак (Чешка);
Саставили Новка Шокица-Шуваковић,
Ирена Шпадијер
(Србија);
монахВиктор
Јосиф А.
(Хиландар);
Вацлав Чермак
Хајнц Миклас
(Аустрија),
Баранов
Јелица Стојановић (Црна Гора)(Русија),
(Чешка);
ЗоранЈелица
Костић, Стојановић
Виктор Савић(Црна
(Србија)Гора)
Јун, 2008
КОНАЧНИ
ПРЕДЛОГ
КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ
Саставили
Саставили
Хајнц Миклас (Аустрија), Виктор А. Баранов (Русија),
Хајнц Миклас (Аустрија), Виктор А. Баранов (Русија),
Зоран
Виктор Савић
Савић (Србија)
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УВОД
Смисао стандардизације старословенског ћириличког писма
садржан је у његовом експлицитном нормирању. Тиме се постиже:
а) максимална општост и садржајност у инвентару који задово
љава потребе свих редакција током времена;
б) практична функционалност и једноставна употреба система
у смислу да је свака јединица јасно дефинисана и формално и функ
ционално.
Тиме објективна вредност система лежи у његовој компаративно
сти и компатибилности, без остатка, у свим славистичким срединама.
I. ТАБЕЛЕ СТАНДАРДА
Овај Стандард старословенског ћириличког писма настао је
као резултат допуне Побољшаног предлога од стране аутора Коначног
предлога, у складу са препорукама Београдске конференције (види
Закључци: http://www.sanu.ac.rs/Cirilica/Cirilica.aspx). Предлог се за
снива на следећим принципима:
1. Слова и специјални симболи класификовани су као основне
и функционалне јединице. Њима и другим јединицама (надредним
и редним знацима и знацима на маргинама) додате су палеографске
варијанте које се одређују као глифови. Глифови не представљају
стандардне јединице и не треба да се региструју као посебне јединице.
Они ће служити за посебне намене, на пример палеографске описе,
и чине основу за формирање посебне базе података о глифовима.
2. Основни инвентар састоји се из свих јединица са јасним и
посебним формалним и функционалним својствима. Већина ових
јединица траје кроз читаву писменост, чинећи наднационалну кон
станту у оквиру старословенске писане традиције.
3. Функционални инвентар јесте онај који представља неопходну
допуну основном инвентару, без које би употреба писма била те
шка или чак немогућа за све научне потребе. У овом делу налазе се
елементи који су се користили у одређеном периоду и/или на одре
ђеној територији (нпр. консонантска слова са одвојеним знаком за
умекшавање), разликују се формално једнофункционалне (у случају
слова: хомофоне) јединице високе фреквенције, које се могу поја
вљивати заједно са својим основним обликом у истом тексту (нпр.
јест широко [№ 9] и он широко [№ 35] vs. јест [№ 8], он [№ 34], и као
изузетак – диграф оник [№ 45] vs. ук „руско“ [№ 48] или шт [№ 64]
према шта [№ 65] и дебело јери 4 [№ 70, 75] према дебело јер 3 [№
67–69, 73–74]), и други елементи неопходни за посебне потребе – на
пример транслитерација глагољског писма или проучавање графема.
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Већина функционалних јединица могу се сматрати специфичним
алографима њихових основних графема.
4. Свако слово – основно и функционално – има своје надмет
нуто слово без титле и надметнуто слово са титлом.
5. Табела дијакритичких знакова садржи надредне знакове и титле.
6. Табела знакова интерпункције и симбола садржи редне зна
кове, делове лигатура и посебне елементе који се обично појављују
на маргинама.
7. Утврђена је посебна табела бројева за нумеричке елементе.
II. ОСТАЛО
1. Утврђено је да је потребно регистровати цео стандард старо
словенског писма са проширењима неопходним да се направи елек
тронско писмо (фонт), који би функционално могао репродуковати
старословенско писање и електронску размену докумената.
2. Утврђено је да регистрација треба да се изврши одвојено и
независно од садашњег стања, из разлога набројаних у: http://www.
sanu.ac.rs/Cirilica/Prilozi/Unicode-Explanation.pdf.
3. Коначни предлог треба представити на Међународном конгре
су слависта у Охриду (септембар 2008. године) ради стицања опште
подршке за његово усвајање у Уникоду.
4. Без обзира на који начин ће Уникод извршити регистрацију (у
потпуности или делимично), слависти треба да раде у оквиру овог
стандарда. По усвајању примедби на Стандард и Предлог, Београдски
тим ће предложити Уникод-кодове из дела Уникода који је предви
ђен за приватну употребу (Private Use Area) и тај предлог ће такође
изложити јавној расправи.
III. ОТВОРЕНА ПИТАЊА
У недостатку времена у току Београдске конференције нека пи
тања су остала отворена, а нека нису ни дотакнута. У јавној расправи
треба посебно обратити пажњу на следеће:
1. Тачка 1. 3 у Закључку предвиђа „да свако слово (основно и
функционално) има своје надметнуто слово без титле и надметнуто
слово са титлом“. То подразумева одређене реконструкције. Скреће
мо пажњу на необична решења (са техничке, логичке и историјске
тачке гледишта), која, иако су доследна у односу на систем, можда
треба изоставити из предлога: он многооко [№ 39], омега узвична [№
53], омега глагољска [№ 55], а можда и све меке/умекшане облике [№
5, 7, 27, 29, 31, 33, 51].
2. Остало је отворено питање лигат ура. Мишљења су била по
дељена. Савремени системи писања уобичајено захтевају мали број
лигатура које су регистроване у Уникоду и присутне су у сваком фонту.
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У случају старословенског писма, према првобитном предлогу на
Београдској конференцији, има преко 200 лигатура, и то није њихов
коначан број, који се може наћи у историјским документима. Иако
је јасно да су потребна извесна ограничења, да ли занемарити то бо
гатство овог писма?
3. Питање имена слова, осим у главним цртама, није детаљно рас
прављано. Будућа расправа мора да разјасни да ли се имена користе у
складу са својом редакцијом и славистичком традицијом или се и ту
може постићи јединствени стандард. Посебан проблем су имена ди
јакритичких знакова, титли, интерпункције и симбола. Зато су имена
слова дата углавном описно.
Очекујемо од слависта на пољу палеославистике да пруже пун
допринос у разрешавању недоумица у овако важној ствари као што
је успостављање међународног стандарда старословенског писма.
Зоран Костић
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ВВЕДЕНИЕ
Основной причиной стандартизации Старославянского кириллического письма явилась необходимость осуществить его нормализацию. Результатом является:
(а) максимальная полнота и достаточность инвентаря, удовлетворение потребностей всех местных редакций любого периода; и
(б) практическая функциональность и простота использования
системы, так как каждая единица четко определена как формально,
так и функционально.
Таким образом, объективная ценность системы заключается в
ее сопоставимости и совместимости, при отсутствии избыточности,
во всех центрах славистики.
I. СТАНДАРТНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Настоящий Стандарт Старославянского Кириллического Пись�
ма появился в результате пересмотра Первоначального предложения
авторами Заключительного предложения согласно рекомендациям
Белградской конференции (см. http://www.sanu.ac.rs/Cirilica/Cirilica.
aspx). Он основан на следующих принципах:
1. Базовые элементы (буквы и специальные символы) разделены
на основные и функциональные единицы. К этим и всем остальным
единицам (надстрочным, строчным и маргинальным знакам) может
быть добавлен ряд палеографических вариантов, определяемые как гли�
фы. Глифы не являются стандартными элементами и не должны регистрироваться как особые единицы. Они могут быть использованы для
специальных целей, например для палеографических описаний, и могут
стать основой будущего инвентаря (отдельной базы данных) глифов.
2. Основной перечень включает в себя все единицы с самостоятельными и устойчивыми формальными и функциональными
свойствами. Большая часть из них существовала на протяжении всей
истории кирилловского алфавита, являясь наднациональной константой церковнославянской письменной традиции.
3. Инвентарь функциональных знаков включает в себя необходимые дополнительные символы, без которых было бы сложно
или даже невозможно использовать алфавит для решения всех научных задач. Этот набор включает редкие элементы, появившиеся в
определенные периоды и/или в определенных регионах (например,
знаки согласных с отдельным значком мягкости), различающиеся
формально однофункциональные (в случае букв – омофонные) единицы высокой частотности, которые могут использоваться вместе с
их основными вариантами в одном и том же тексте (например: Есть
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[№ 9] и Он Широкий [№ 35] vs. Есть [№ 8], Он [№ 34], и как исключения – диграф Оник [№ 45] vs. “Русский” Ук [№ 48] или Шт [№ 64]
vs. Щ [№ 65] и Еры4 [№ 70, 75] vs. Еры1-3 [№ 67-69, 73-74]), а также
другие знаки, необходимые для определенных задач, например для
транслитерации глаголических текстов или исследования графики.
Большинство функциональных единиц могут рассматриваться как
специфическиe аллографы основных знаков (графем).
4. Каждая буква − основная и функциональная − имеет свое над�
строчное соответствие с титлом и без него.
5. Таблица диакритических знаков содержит надстрочные диакритические знаки и титла.
6. Таблица знаков пунктуации и символов содержит строчные
знаки, части лигатур и специальные элементы, обычно использующиеся на полях.
7. Для числовых знаков была создана специальная таблица числовых букв и символов.
II. ДРУГИЕ СОГЛАШЕНИЯ
1. Для того чтобы функционально точно воспроизвести церковнославянские тексты в электронном виде и в Интернете, участники
Белградской конференции договорились о необходимости зарегистрировать полный старославянский Стандарт с такими дополнениями, которые требуются для полноценного обмена электронными
документами.
2. Участники конференции пришли к соглашению о том, что
регистрация данного Стандарта должна быть независимой от регистрации имеющихся стандартов по причинам, изложенным в: http://
www.sanu.ac.rs/Cirilica/Prilozi/Unicode-Explanation.pdf.
3. Окончательный вариант Предложения должен быть представлен
на Международном конгрессе славистов в Охриде (Македония, сентябрь 2008 года), для того чтобы добиться широкого распространения
в мире и получить необходимую поддержку для включения в Unicode.
4. Вне зависимости от типа и уровня регистрации, на которые
может согласиться в конечном счете консорциум Unicode, слависты
должны присоединиться к предложенному Стандарту. В дальнейшем,
в случае обнаружения неполноты Стандарта, Белградская группа будет
рекомендовать дополнительные коды из личного диапазона (Private
User Area) таблицы Юникода. Такие рекомендации будут открыты
для обсуждения.
III. НЕОБХОДИМЫЕ КОММЕНТАРИИ
В связи с недостатком времени некоторые из обсуждаемых вопросов в течение Белградской конференции остались нерешенны-
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ми, другие – остаются не рассмотренными до сих пор. Дальнейшее
обсуждение должно быть сосредоточено на следующих проблемах:
1. Пункт 1.3. Решений конференции предусматривает, что «каждый
буквенный символ (основной или функциональный) должен иметь
надстрочное начертание как с титлом, так и без него». Очевидно, это
условие требует определенного количества реконструкций. Следует
отметить, что результатом такого решения будут некоторые странности – технические, логические и исторические, даже если они соответствуют системе. В будущем могут быть предложены и иные решения
(например, из Предложений могут быть исключены: Он многоочное
[№ 39], Омега восклицательная [№ 53], Омега глаголическая [№ 55])
и, возможно, все одиночные и/или составные мягкие/палатальные
знаки [№ 5, 7, 27, 29, 31, 33, 51]).
2. Обсуждался, но остался нерешенным вопрос о (специальных)
лигатурах. Современные письменные системы обычно требуют очень
небольшого количества лигатур, которые включены в перечень Unicode
и могут быть найдены в каждом компьютерном шрифте. Для старославянского письма первоначальное предложение, представленное
на Белградской конференции, включало свыше 200 лигатур, и это,
безусловно, не полное их количество, которое может быть найдено в
исторических документах. Даже если согласиться с тем, что количество
лигатур должно быть ограничено, можно ли совершенно пренебречь
таким богатством форм?
3. Подробно не обсуждался вопрос о именах знаков, хотя были
приняты некоторые общие положения. Дальнейшее обсуждение позволит понять, должны ли имена даваться в соответствии с привычным
использованием и традициями славистики, или вместо этого необходимо предложить новую стандартизованную систему. Это особенно
справедливо в отношении названий диакритических знаков, титл,
знаков пунктуации и некоторых иных символов. В настоящее время
имена для единиц Стандарта зачастую являются описательными.
Ожидается, что специалисты в области средневековой славянской
письменности сделают все необходимое для решения оставшихся неясными вопросов в этом важном проекте создания международного
Стандарта для старославянских письменных систем.
Зоран Костич
Фонд Хиландарского монастыря
Хайнц Миклас
Институт славистики, Венский университет
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INTRODUCTION
The rationale for standardizing the Old Slavonic Cyrillic script is to
produce an explicit normalization. This results in:
(a) maximal completeness and adequacy of the inventory, meeting
the needs of all local redactions of any date; and
(b) practical functionality and user–friendliness of the system in the
sense that each unit is clearly defined, both formally and functionally.
Thus the objective value of the system lies in its comparability and
compatibility, without redundancy, in all Slavistic centres.
I. STANDARD TABLES
The present Standard of the Old Slavonic Cyrillic Script has
emerged from a revision of the Initial Proposal by the authors of the Final
Proposal according to the recommendations of the Belgrade Conference
(cf. Conclusions: http://www.sanu.ac.rs/Cirilica/Cirilica.aspx). It is characterized by the following principles:
1. Neutral elements (characters and special symbols) are classified
as basic and functional units. To these and all other units (supralinears,
linears, and marginal signs) a selection of palaeographic variants can be
added which are defined as glyphs. Glyphs are not regarded as Standard
units and are not to be registered separately. They will serve for special
purposes such as palaeographic descriptions and form the basis of a future inventory (separate data base) of glyphs.
2. The basic inventory comprises all units with a distinct and stable
form- and function-relationship. Most of them have existed throughout
the history of the script, thus forming a supranational constant within the
CS written tradition.
3. The functional inventory comprises necessary additions to the
basic inventory, without which it would be difficult or even impossible
to use the script for all scholarly tasks. This set includes rare elements
occurring in certain periods and/or regions (e. g. consonant letters with a
separate softness marker), formally distinct homofunctional (in the case
of letters: homophonous) units of a high frequency which can co-occur
with their basic counterparts in same texts (e. g. Wide Jest [no. 9], On
[no. 35] vs. Jest [no. 8], On [no. 34], and, as exceptions, digraph Onik [no.
45] vs. “Russian” Uk [no. 48], or the Sht- [no. 64] and Jery- [no. 70, 75]
sequences vs. Jery [no. 67-69, 73-74], Shta [no. 65]), and other elements
needed for certain tasks, such as the transliteration of the Glagolitic script
or graphemic investigations. Most of the functional units can be considered as specific allographs of their basic counterparts (graphemes).
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4. Each letter – whether basic or functional – has its own superscript
counterpart both with and without titlos.
5. The table Diacritical Marks comprises supralinear diacritics and
titla.
6. The table Punctuation Marks and Symbols comprises linear marks,
parts of ligatures, and special elements usually occurring in margins.
7. A special table Numbers has been established for numeric elements.
II. FURTHER AGREEMENTS
1. In order to reproduce Church Slavonic functionally on the world
‑wide web, the participants of the Belgrade Conference agreed that it was
necessary to register the entire Old Cyrillic Standard, with such font extensions as are required for electronic document exchange.
2. It was agreed that this registration should be independent of current registrations for reasons outlined in: http://www.sanu.ac.rs/Cirilica/
Prilozi/Unicode-Explanation.pdf.
3. The final proposal is to be presented at the International Congress of Slavists in Ohrid, Macedonia (September 2008), in order to gain
world-wide dissemination and support for its inclusion in Unicode.
4. Regardless of the type and degree of registration the Unicode consortium may eventually agree on, scholars in the field of Slavonic Studies
ought to conform to the proposed Standard. If inadequacies in the Standard are noted later, the Belgrade team will recommend further codes
from the Private User Area of Unicode. Such recommendations will be
open to public discussion.
III. PENDING ISSUES
Due to time constraints, some of the issues under discussion remained unresolved during the Belgrade Conference, while others have
not even been dealt with so far. Further public discussion should focus
on the following problems:
1. Paragraph 1.3. of the Conclusions envisages that “each character
(whether basic or functional) shall have its own superscript letter, both
with and without titlos”. Obviously, this requirement necessitates a certain amount of reconstruction. The resulting (technical, logical, and historical) oddities of certain solutions should be pointed out, even if they
are consistent with the system. In the future a different solution may be
proposed (e. g., to exclude from the proposal: Many-eyed On [no. 39],
Exclamatory Omega [no. 53], Glagolitic Omega [no. 55], and perhaps all
single and/or compound soft/palаtal units [no. 5, 7, 27, 29, 31, 33, 51]).
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2. The issue of (special) ligatures was discussed, but remained unresolved. Contemporary writing systems usually require a very small
number of ligatures which are listed in Unicode and can be found in every
font. In the case of the Old Cyrillic script, the original proposal, presented
at the Belgrade Conference, listed over 200 ligatures; and this is far from
the total number that can be found in historical documents. Even if it is
clear that there would have to be restrictions – should such a wealth of
forms be utterly neglected?
3. The topic of character names was not discussed in detail, even if
certain general resolutions were taken. Further discussion will have to
clarify whether they are to be chosen according to customary usage and
publishing conventions, or whether a new, uniform system should be proposed instead. This is especially true of the names for diacritical marks,
titla, punctuation marks, and symbols. At present, the names given to the
Standard units are often descriptive. It is expected that specialists in the
field of palaeoslavonic studies will do their best to resolve the remaining
uncertainties in the important project to establish an international Standard for the Old Slavonic scripts.
Zoran Kostić
Foundation of Holy Monastery Hilandar, Belgrade
Heinz Miklas
Institute of Slavonic Studies, University of Vienna
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СЛОВА И НАДМЕТНУТА СЛОВА
буквы и выносные буквы • letters and superscript letters
Основна и функционална слова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

a
b
v
g
0
d
F
e
j
8
/
L
Z
ë
z
Ö
i
X
I
P
¶
O
G
î
:

a
b
v
g
1
d
J
e
j
9
/
Q
Z
ë
z
R
i
F
I
T
J
W
G
î
:

Основна и функционална слова

€

¥

Аз

26

ĩ

¦

Буки

27

‚

§

Веде

28

ƒ

¨

Глаголи

29

2

3

Глаголи палатално 30

C

r
¶

ß
D

s

Добро

31

Добро меко

32

Јест

33

¡

Ä

Јест широко

34

:

;

Јест обрнуто

35

J

p

Живете

36

Зело старо

37

Зело

38

Зело обрнуто

39

Земља

40

f

g
F

u
G

v
›

ﬁ
†

«

Земља 2

41

‡

Иже

42

·

¬

И кратко

43

q

И

44

И са тачком

45

И са две тачке

46

Јота

47

Ђерв (Ђеена)

48

Ђерв 2

49

Ђерв 3

50

‡
K
ˆ

˜
ˆ

−
∏

π
ª
œ

Õ

∫
–

Œ

k
`
l
T
m
3
n
U
o
O
D
∑
^
É
p
r
s
S
t
[
U
M
ö
f
h

k
a
l
^
m
"
n
a
o
O
D
∂
^
J
p
r
s
S
t
i
U
M
ô
f
h

Š

¯

Како

b

c

Како палатално

‹

°

Људије

®

Људије меко

±

Мислите

Œ

©
™

Мислите меко

³

Наш

ł

´
¨

Наш меко

r

Он

L

≠
K

z
·

‚

Он широко

æ

ø

Он окато

‰

Â

Он двооко

ı

Он многооко

ń

µ

Покој

‘

¶

Рци

’

·

Слово

—

Ù

Он двооко 2

“

Q

N

}

Слово широко

Å

Тврдо
Оник

”

¹

Ук

•

º

Ук 2

n

û

Ук „руско“

—

¼

Фрт

˜

½

Хер
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СЛОВА И НАДМЕТНУТА СЛОВА
буквы и выносные буквы • letters and superscript letters
Основна и функционална слова
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ê ë
w w
å ã
Y e
ä ∞
W W
î D
c c
> ?
; C
C ;
N N
[ [
úõ
{ {
x x
X X
ú ù
ñ ï
ow
q q
Q Q
® ©
¨ ≠
Å H
_ y

í

ì

Основна и функционална слова

Хер палатално

77

Омега

78

Омега узвична

79

Омега затворена

80

Омега глагољска

81

От

82

⁄

Од

83

¾

Ци

84

Ци обрнуто

85

Чрв

86

Чрв 2

87

Џерв

88

Ша

89

√

Шт

90

œ

Á

Шта

91

ŗ

Â

Дебело јер

92

Дебело јери

93

Дебело јери 2

94

Дебело јери 3

95

Дебело јери 4

96

Танко јер

97

Танко јери

98

´

Танко јери 2

99

Ø

Танко јери 3

100

Танко јери 4

101

c

ì
Ú

Ú
L

{
Ï

Ì
¤

‹
Ÿ
™
ˆ

˜
V

Ü
U

Ö
X

à
›

À
¬
Z

ä
ü
Ê

û
ƒ

Á

Ř

Ã

≈

]

ç
™
^

∆

Æ
é

«

Средње јер

y
∏
}
b
ò
]
¸
E
A
B
@
ô
\
e
j
~
f
‹
|
‡
P
T
u
≠
a

y
π
}
Ñ
^
]
˝
E
A
B
@
ã
\
ä
î
~
å
›
|
·
P
T
u
V
V

Ÿ

Јат

ê

Ју

Ã

Јук

∫

–
ª
`

Јат јотовано

:
;
À

Ју обрнуто

i

Ја

ö

Је

˛

ô
ˇ
j

Ја 2

£

Мало јус

Æ
d

Мало јус 2

µ

Ја ново

∆

î
«
¥

Мало јус 3

a

Велико јус

ı

Ин

ò

Мало јус 2 јот.

í

Велико јус јот.

ú

Пси

f

ë

Средње јус

ó

Мало јус јотовано

ﬂ

Мало јус 3 јот.

Ù

ñ
g
h
ﬁ
b
‚
„
l

Кси

¤

Тита

Ç
n

Ик

Ë
È

Ижица са две тачке

m

û
ù

Ижица
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ДИЈАКРИТИЧКИ ЗНАКОВИ
диакритические знаки • diacritical marks
Знак
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1`
1D
1†
1'
1!
1"
1È
1É
1£
1˙
1P
1Q
1Î
1Ï
1Ð
1Ñ
1Ò
1Ó
1Ô
1Õ
1h
1©
1™
1Ù
1Ú

Знак
Апостроф редни

26

Пајерак редни

27
28

Палатализација

29

Пајерак

30

Пајерак оксија

31

Пајерак варија

32

Тачка

33

Дијалитика

34

Тачка оксија

35

Тачка варија

36

1Û
1Ü
1i
1E
1G
1§
1•
1á
1F
1H
1I

Знак

Дасија варија

46

Дасија периспомени

47

Врахија

48

Кремасти

49

Кремасти обрнути 1

50

Кремасти обрнути 2

51

Периспомени
Камора
Лонга
Лонга двојна

Дијалитика оксија
Дијалитика варија
Оксија

37

Оксија двојна

38

Варија

39

Варија двојна

40

1Ò
1!
1=
1#

Титле (офсет улево)
Титла 1
Титла 2
Титла 3
Покритије

Псили
Титле (између слова)

Псили двојни
Псили оксија

41

Псили варија

42

Псили периспомени

43

Псили дасија

44

Псили камора

45

Дасија
Дасија двојна

Знакови (између слова)

Дасија оксија

1≥1 Титла 1 средња
1!1 Титла 2 средња
1=1 Титла 3 средња
1+1 Титла дуга средња
1$1 Покритије средње

1!1 Тачка средња
1"1 Дијалитика средња
1#1 Оксија средња
1$1 Оксија двојна средња
1%1 Варија средња
1&1 Варија двојна средња

240
СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

ИНТЕРПУНКЦИЈА И СИМБОЛИ
знаки пунктуации и символы • punctuation marks and symbols
Симболи за бројеве

Знак
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

0 Тачка средња
* Запета средња
p Тачка дебела
1 Две тачке
? Тачка запета
Å Телија
A Копље
D Копље 2
3 Копље са тачкама
Ä Копље са тачкама 2
r Три тачке
4 Три тачке 2
5 Три тачке 3
6 Три тачке са копљем
{ Четири тачке
7 Четири тачке 2
9 Пет тачака
R Јотација лева
S Јотација десна
1I Исправак горњи
H1 Исправак доњи
Ö Маргина лева
Ü Маргина десна
~ Црта
€ Крст
1Ñ Звезда

1
2
3
4
5
6
7

/ /

++
''
""
,,
-––

1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
100.000.000
1,000.000.000
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БРОЈЕВИ
числовые знаки • numbers
Основни и функц.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

11
22
33
44
55
66
00
77
88
99
!!
@@
##
$$
%%
^^
&&
**
‰‰
))
rr
ss
tt
uu
ff

Бројна вредност Основни и функц.
1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
6 32
7 33
8 34
9 35
10 36
20 37
30 38
40 39
50 40
60 41
70 42
80 43
90 44
90 45
100 46
200 47
300 48
400 49
500 50

hh
yy
ww
cc
ÁÁ
ËË
ÈÈ
ÍÍ
aa
bb
gg
dd
ee
qq
pp
zz
ii
oo
AA
¨A
BB
≠B
GG
ÆG
DD

Бројна вредност
600
700
800
900
900
900
900
900
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
10.000
20.000
20.000
30.000
30.000
40.000
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БРОЈЕВИ
числовые знаки • numbers
Основни и функц.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ØD
EE
∞E
QQ
PP
±Q
ZZ
≤Z
II
≥I
OO
µÊ
jj
∂j
kk
∑k
ll
∏l
mm
∫m
nn
ªn
xx
vv
ºX

Бројна вредност Основни и функц.
40.000 76
50.000 77
50.000 78
60.000 79
60.000 80
60.000 81
70.000 82
70.000 83
80.000 84
80.000 85
90.000 86
90.000 87
100.000 88
100.000 89
200.000 90
200.000 91
300.000 92
300.000 93
400.000 94
400.000 95
500.000 96
500.000 97
600.000 98
600.000 99
600.000 100

[[
Ω[
]]
æ]
\\
ø\
JJ
KK
LL
MM
NN
XX
VV
{{
}}
||
∞∞
±±
≤≤
≥≥
¥¥
µµ
∂∂
∑∑
∏∏

Бројна вредност
700.000
700.000
800.000
800.000
900.000
900.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
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БРОЈЕВИ
числовые знаки • numbers
Основни и функц.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

¿¿
¡¡
¬¬
√√
ƒƒ
≈≈
∆∆
««
»»
——

Бројна вредност Основни и функц.
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000

Бројна вредност
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