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IX

УВОД

Ме ђу на род ни на уч ни скуп „Стан дар ди за ци ја ста ро сло вен ског 
ћи ри лич ког пи сма и ње го ва ре ги стра ци ја у Уни ко ду“ одр жан је у 
Бе о гра ду од 15. до 17. ок то бра 2007. го ди не, у ор га ни за ци ји Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. Скуп 
је био део про гра ма за обе ле жа ва ње 60 го ди на по сто ја ња Ин сти ту та 
за срп ски је зик СА НУ. 

Циљ ску па био је да се на на уч ној осно ви, у при су ству струч ња ка 
из на ше зе мље и ино стран ства раз мо тре из у зет но ва жна пи та ња ко ја 
се ти чу чу ва ња и не го ва ња ста рог сло вен ског пи сма – ћи ри ли це. Је дан 
од на чи на је сте и тај да се утвр ди стан дард ста ро сло вен ске ћи ри ли це, 
а он да и да она на ђе сво је до стој но ме сто у Уни ко ду по ред са вре ме не 
ћи ри ли це – гра ђа ни це.

По ла зи ште за де таљ на и све стра на раз ма тра ња на осно ву ко јих 
би се до шло до стан дар да ста ро сло вен ске ћи ри ли це био је ин вен-
тар ста ро сло вен ских ћи ри лич ких ка рак те ра, ко ји је за ову при ли ку 
при пре мљен. У по ну ђе ном пред ло гу на шло се 1087 ка рак те ра са 690 
гли фо ва. На осно ву ње га тре ба ло је утвр ди ти стан дар де за ку рент, 
од но сно вер зал, над мет ну та сло ва, ди ја кри тич ке зна ке, ти тле, ли га-
ту ре, ци фре, ин тер пунк циј ске зна ке и дру ге сим бо ле, као и од ре ди ти 
ста тус гли фо ва у од но су на основ не ка рак те ре. 

Ре фе ра ти про чи та ни на ску пу, као и ди ску си је ко је су се во ди ле 
на окру глом сто лу, по ка за ли су да је те ма ве о ма ва жна и за ни мљи-
ва, о че му све до чи од зив уче сни ка, ши ре струч не и на уч не јав но сти, 
као и ме ди ја. Са ми ра до ви ба ви ли су се ши ром про бле ма ти ком ве-
за ном за ста ро сло вен ску ћи ри ли цу, ста ре тек сто ве и на чин њи хо вог 
из да ва ња. На окру глом сто лу, ме ђу тим, рас пра вља ло се ис кљу чи во о 
са мом стан дар ду.

На „Бе о град ској кон фе рен ци ји“, ка ко се она већ уоби ча је но зо ве 
у на уч ним кру го ви ма, ак тив но су уче ство ва ли: Хајнц Ми клас, Јо ха нес 
Рај нхарт (Аустри ја); Ру мјан Ла зов, Ани са ва Мил те но ва (Бу гар ска); 
Ста на Јан ко ска, Ви о ле та Мар ти нов ска (Ма ке до ни ја); Је ле на Ле о ни-
дов на Алек се је ва, Вик тор Ар ка дје вич Ба ра нов, Ана то лиј Ар ка дје вич 
Ту ри лов (Ру си ја); Ду ши ца Гр бић, Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, Гор да на 
Јо ва но вић, Зо ран Ко стић, Ка та ри на Ма но-Зи си, Пре драг Ми о драг, 
Сло бо дан Па вло вић, Вик тор Са вић, Гој ко Су бо тић, Гор да на То мо вић, 
Ђор ђе Три фу но вић, Бран ки ца Чи го ја, Нов ка Шо ки ца-Шуваковић, 
Ире на Шпа ди јер (Ср би ја); мо нах Јо сиф (Хи лан дар); Вац лав Чер мак 



X

(Че шка); Је ли ца Сто ја но вић (Цр на Го ра). Ре фе рат Рал фа Кле мин со-
на (Ве ли ка Бри та ни ја) по де љен је уче сни ци ма јер Р. Кле мин сон ни је 
био у мо гућ но сти да лич но при су ству је.

По што ни је би ло до вољ но вре ме на да се у то ку ску па ре ше сва 
пи та ња и раз мо тре сви пред ло зи ве за ни за стан дард, рад је на ста вљен 
и по сле ску па, би ло у лич ним су сре ти ма, би ло по сред ством Ин тер не та. 
Ко нач ни лик Стан дар ду ста ро сло вен ског ћи ри лич ког пи сма, ко ји се 
при ла же на кра ју Збор ни ка, да ли су Хајнц Ми клас, Вик тор Ар ка дје-
вич Ба ра нов, Зо ран Ко стић и Вик тор Са вић. 

Овом при ли ком из ра жа ва мо ср дач ну за хвал ност ака де ми ци ма 
Ди ми три ју Сте фа но ви ћу, ге не рал ном се кре та ру СА НУ, и Пре драгу 
Па ла ве стри, се кре та ру Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти СА НУ, на по-
мо ћи ко ју су нам ука за ли при ли ком ор га ни за ци је овог на уч ног ску па 
и при ли ком штам па ња Збор ни ка. За хвал ност ду гу је мо и Све том ма-
на сти ру Хи лан да ру и ње го вој за ду жби ни у Бе о гра ду, ко ји су за чет ни ци 
ове иде је и ко ји су то ком чи та вог ра да на ово ме по слу пру жа ли сва ку 
по треб ну по моћ.

Уре дници
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГA ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ 
СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА 

И ЊЕГОВОГ РЕГИСТРОВАЊА У УНИКОДУ

Увод

Кон зор ци јум Уни код је не про фит на ор га ни за ци ја ко ја је осно-
ва на у ци љу раз во ја, ши ре ња, про мо ви са ња и ко ри шће ња УНИ КОД-
-СТАН ДАР ДА ко ји од ре ђу је при каз тек ста у са вре ме ним ра чу нар ским 
про гра ми ма. Уни код-стан дард су при хва ти ле во де ће свет ске ин фор-
ма тич ке ком па ни је – Ap ple, HP, IBM, Just System, Mic ro soft, Orac le, 
SAP, Sun, Syba se, Unisys и дру ге. Сва ки је зик, од но сно ње го во пи смо 
има сво ју код ну стра ну (код ни си стем), на ко јој се на ла зе сва сло ва, 
ци фре и ин тер пунк циј ски зна ци ка рак те ри стич ни за то пи смо. До 
по ја ве Уни ко да код ни си сте ми би ли су у ко ли зи ји: раз ли чи ти си сте ми 
ко ри сти ли су или исто ме сто (код) за раз ли чи те зна ке или раз ли чи то 
ме сто (код) за исте зна ке. Ни је би ла мо гу ћа кон вер зи ја ме ђу раз ли чи-
тим си сте ми ма. Уни код-стан дард ко ри сти је дин стве ни код за сва ки 
ка рак тер (сло во, ци фру, знак ин тер пунк ци је и не ки дру ги сим бол) 
без об зи ра на плат фор му (опе ра тив ни си стем ра чу на ра), ра чу нар ски 
про грам и је зик. Уни код-стан дард је по стао оп ште при хва ћен и у ње му 
су да нас ре ги стро ва ни ско ро сви је зи ци све та, од но сно њи хо ва пи сма.

Ка да је у пи та њу ћи ри ли ца, у вре ме кон фе рен ци је ва же ћи Уни код-
-стан дард, вер зи ја 4.1, ре ги стро вао је ком плет ну са вре ме ну ћи ри ли цу 
(по кри ва пи сма свих на ро да ко ји је ко ри сте) и са мо она ста ро сло-
вен ска сло ва ко ја се не на ла зе у са вре ме ној ћи ри ли ци: 17 ку рент них 
(ѡ, ѣ, ѥ, ѧ, ѩ, ѫ, ѭ, ѯ, ѱ, ѳ, ѵ, ѵ, оу, ѡ, ѡ, ѿ, ҁ), 17 вер зал них (Ѡ, Ѣ, Ѥ, Ѧ, 
Ѩ, Ѫ, Ѭ, Ѯ, Ѱ, Ѳ, У, a, ОУ, Ѡ, Ѡ, Ѿ, Ҁ), 4 ди ја кри тич ка зна ка, 3 сим бо ла 
за ци фре (ви ди на www.uni co de.org – U0400 Cyril lic). Она, у ства ри, 
при па да ју гра ђан ском (не цр кве ном) пи сму (та ко зва на „гра ждан ка“), 
ко је је мо ди фи ко ва но у 18. ве ку (Уни код-ко до ви од 0460 до 0481). За то 
сло во „а“ из са вре ме не ћи ри ли це и сло во „аз“ (a) из ста ро сло вен ске 
ћи ри ли це има ју исти Уни код-код (0430). То је слу чај и са оста лим сло-
ви ма ко ја се по кла па ју. За то се у истом фон ту не мо гу исто вре ме но 
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има ти са вре ме на и ста ра ћи ри ли ца. СТА РО СЛО ВЕН СКО ПИ СМО КО ЈЕ БИ 

ДО ДАТ НО ПО КРИ ВА ЛО И НА ЦИ О НАЛ НЕ РЕ ДАК ЦИ ЈЕ ЗА ПРА ВО И НИ ЈЕ РЕ ГИ СТРО

ВА НО. Ко ри шће ње са да шњег ре ше ња за ста ро сло вен ско пи смо, чак и 
за нај про сти ју упо требу, ни је мо гу ће због ра зних пробле ма:

– Од стан дард них сло ва не до ста ју: ћ, ѹ, џ, , є, , ѧ, а та ко ђе и ре ђе 
ко ри шће на: а, д, е, ї, л, м, н, K, n, L, т, ю, ï, |, ã, π, не де фи ни са на ь, 
е, ѫ,  и сло ва ко ја су нео п ход на за тран сли те ра ци ју из гла го љи це.

– На зи ви (у са вре ме ној и ста рој ћи ри ли ци) и об ли ци сло ва су 
раз ли чи ти. 

– Не ка има ју исти об лик, нпр. ста ро ђерв „:“ и са вре ме но „ћ“, али 
раз ли чит из го вор.

– Не ка има ју раз ли чит об лик, нпр. ста ро „]“ и са вре ме но „ý“, али 
исти из го вор. До дат на за бу на је сте у то ме што ста ро „ý“ ни је на-
ста ло од „]“ већ од ма лог ју са „A“, па му је ме сто у ста рој и но вој 
азбу ци раз ли чи то.

– Не ка од сло ва су уазбу че на дру га чи је у са вре ме ној и ста рој ћи-
ри ли ци, па је сор ти ра ње по гре шно.
За пот пу ну и удоб ну при ме ну ста ро сло вен ског пи сма по треб но је 

ре ги стро ва ти мно го број на сло ва, ли га ту ре, над мет ну та сло ва са ти тлом 
и без ње, ве ли ки број ин тер пунк циј ских и ди ја кри тич ких зна ко ва и све 
ста ро сло вен ске ци фре. По што то ни је ре ги стро ва но, од но сно по што 
не по сто ји стан дард, сви по сто је ћи фон то ви су ра ђе ни у „соп стве ном“ 
код ном си сте му, ко ји је раз ли чит од оста лих. За то је основ ни про блем 
не ком па ти бил ност у упо тре би ста ро сло вен ских фон то ва у раз ли чи-
тим сре ди на ма, што спре ча ва чи та ње и ко ри шће ње ста рих тек сто ва 
у елек трон ској фор ми ван сре ди не у ко јој су на ста ли. Ме ђу на род на 
ко му ни ка ци ја и упо тре ба Ин тер не та го то во су оне мо гу ће ни.

Прин ци пи

1. Пи смо не ког је зи ка је пот пу но ре ги стро ва но у Уни ко ду ако, и 
са мо ако су сви атри бу ти тог пи сма ре ги стро ва ни. У слу ча ју ста ро-
сло вен ског пи сма, ка ко је и за кљу че но на Бе о град ској кон фе рен ци ји 
и пре ма усво је ном Стан дар ду ста ро сло вен ског ћи ри лич ког пи сма то 
зна чи:
 а) Сва ма ла и ве ли ка сло ва (не ва ри јан те пи са ња истог сло ва, 

од но сно гли фо ви).
Иако Уни код не ре ги стру је гли фо ве већ сло ва, дру га чи ји је слу-

чај са ста ро сло вен ском ћи ри ли цом. Пи са ње гли фо ва, чак и у истом 
ре ду, био је стан дард ни на чин пи са ња (на при мер: „o“, „O“, „ñ“, или 
„a“ и „“, или „t“и „L “, или „ou“,  „M“ и „U“ итд.). То ни је био из у зе так 



3

већ пра ви ло пи са ња (ви ди при мер пи са ња). Оста так сло ва тре ба 
сма тра ти гли фо ви ма ко ји при па да ју де лу Уни ко да за при ват ну упо-
тре бу. На тај на чин би и нај сло же ни ји ста ро сло вен ски текст био Уни-
код-текст, пот пу но ком па ти би лан са свим фон то ви ма ко ји по шту ју 
стан дард (Уни код).
 б) Сва над мет ну та сло ва са ти тлом и без ти тле (пи са на из над 

сло ва или из ме ђу сло ва) за ма ла и ве ли ка сло ва у скла ду са 
ре ше њем №2 (ви ди Ком по зит на сло ва).

 в) Сви над ред ни зна ци за ма ла и ве ли ка сло ва и зна ци ин тер-
пунк ци је у скла ду са ре ше њем №2 (ви ди Ком по зит на сло ва).

 г) Сви бро је ви за ма ла и ве ли ка сло ва (ви ди нпр. www.uni co de.
org – U10140-An ci ent Gre ek Num bers).

2. Ре до след Уни код-ко до ва тре ба због сор ти ра ња да бу де у скла ду 
са азбу ком усво је ном на Бе о град ској кон фе рен ци ји. 

Има ју ћи у ви ду на ве де не прин ци пе, ни је мо гу ће из вр ши ти до-
да ва ње оно ме што је до са да ре ги стро ва но, а то је и за кљу чак Бе о-
град ске кон фе рен ци је. По треб но је из вр ши ти но во ре ги стро ва ње из 
два раз ло га. Пр ви раз лог је сте тај што у са да шњој ре ги стра ци ји не ма 
ме ста за уба ци ва ње ве ли ког бро ја но вих ко до ва. Дру ги раз лог је сте 
тај што би, чак и да има ме ста, по сто је ћи ћи ри лич ки ко до ви мо ра ли 
пот пу но да се пре у ре де ка ко би се омо гу ћи ло сор ти ра ње. Чи ње ни ца 
је да се са да не мо же ме ња ти ре до след јер је ћи ри лич ка код на стра на 
већ у ши ро кој упо тре би.

Но ва ре ги стра ци ја ста ро сло вен ског пи сма, не за ви сна од ре ги-
стро ва не ћи ри ли це, омо гу ћу је да се ста ро сло вен ско пи смо ре ги стру је 
у пот пу но сти, у скла ду са оба прин ци па, чи ме би се у истом фон ту 
мо гла има ти и са вре ме на и ста ро сло вен ска ћи ри ли ца.

Пре ма на шем пред ло гу, има ју ћи у ви ду прин ци пе за ре ги стро-
ва ње пи сма, при ме ре пи са ња и прин ци пе из ра де ком по зит них сло ва, 
по треб но је ре ги стро ва ти цео стан дард. Гли фо ви (у сивим по љи ма) 
тре ба да се ко ди ра ју у де лу Уни ко да ко ји је за при ват ну упо тре бу 
(Pri va te Use Area), о че му тре ба, та ко ђе, на пра ви ти ин тер ни стан дард 
ка ко би ста ро сло вен ски фон то ви би ли ком па ти бил ни.

Ком по зит на сло ва

По сто је две мо гућ но сти да се на пра ви сло во са ди ја кри тич ким 
зна ком из над ње га (ком по зит ни ка рак тер). По ка за ће мо то на при ме ру 
кон струк ци је ку рент ног сло ва уди је ре зис „ü“ и вер зал ног Уди је ре зис „Ü“.

1. У Уни ко ду има мо де фи ни са но сло во „u“ са ко дом (0075), ди-
ја кри тич ки знак ди је ре зис „¨“ са ко дом (00А8) и ком по зит но сло во 
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уди је ре зис „ü“ са ко дом (00FC). Ди ја кри тич ки знак не ма од ре ђен по-
ло жај, већ га ти по граф у ком по зит ном сло ву тач но по де ша ва у од но су 
на ши ри ну и ви си ну сло ва.

За вер зал но ком по зит но сло во Уди је ре зис „Ü“ са ко дом (00DC), 
ко ри сти мо сло во „U“ са ко дом (0055) и исти ди ја кри тич ки знак ди је-
ре зис „̈ “ са ко дом (00А8), као и у слу ча ју ку рент ног сло ва. Ти по граф 
га по но во тач но по де ша ва за но ву ши ри ну и ви си ну.

Ви ди мо да у оба слу ча ја ни је би тан по ло жај ди ја кри тич ког зна ка 
у ње го вом по љу (00А8), већ да тај по ло жај од ре ђу је мо у ком по зит-
ном сло ву.

Сва оста ла сло ва са ди ја кри тич ким зна ци ма се кон стру и шу на 
исти на чин. Приликом ку цања, ку ца се „ü“ у јед ном по те зу. По сле-
ди ца овог при сту па је да за сва сло ва са ди је ре зи сом има мо два ко да, 
од но сно два ме ста у фон ту (сло во и ком по зит но сло во) и са мо је дан 
код (ме сто) за сам ди је ре зис. То зна чи да за 12 сло ва (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ä, 
Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ) тре ба 25 Уни код-ко до ва, од но сно ме ста у фон ту.

2. Дру ги при ступ је упро шћен и са ти по граф ског ста но ви шта 
ло ши ји. Као и у гор њем слу ча ју, има мо сло во „u“ са ко дом (0075) и 
ди ја кри тич ки знак ди је ре зис „¨“ са ко дом (00А8), али не ма мо ком по-
зит но сло во. Уме сто то га, ка да пра ви мо ди је ре зис, по зи ци о ни ра мо 
га тач но за ви си ну ку рент ног сло ва, ста вља мо да му је ши ри на ну ла 
и по ме ра мо га уле во ка ко би до шао из над сло ва. Ка да ку ца мо, ку ца-
мо пр во „u“, па он да ди је ре зис, ко ји ће се по ја ви ти тач но из над „u“, 
и до би је мо „ü“.

За вер зал има мо сло во „U“ са ко дом (0055), али са да мо ра мо узе ти 
дру ги ди ја кри тич ки знак Ди је ре зис „¨“ са ко дом (F6CB). Ди је ре зис 
са да по де ша ва мо за ви си ну вер зал ног сло ва, ста вља мо ши ри ну ну ла 
и по ме ра мо га уле во ка ко би до шао из над „U“. Ка да ку ца мо, ку ца мо 
пр во „U“, па он да ди је ре зис ко ји ће се по ја ви ти тач но из над „U“ и 
до би је мо „Ü“.

У оба слу ча ја, ако смо до бро по де си ли по ло жа је ди ја кри тич ких 
зна ко ва, до би ће мо до бар ре зул тат. Та ко за истих 12 сло ва (ä, ë, ï, ö, ü, 
ÿ, Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ) тре ба 14 ко до ва, од но сно ме ста у фон ту, 12 за сло-
ва и 2 за ди ја кри тич ке зна ко ве, што је зна чај но ма ње не го у пр вом 
слу ча ју (25).
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У че му је недостатак ова квог при сту па? Ка ко смо по зи ци о ни ра ли 
по ло жај ди је ре зи са за ши ри ну сло ва „u“, а по сто ји са мо је дан ди је ре-
зис, то ће по ло жај ди је ре зи са за сло во „ı“ ко је је уже би ти по гре шан.

Да за кљу чи мо:
– Ре ше ње №1 (ком по зит ни ка рак тер има свој Уни код-код) ти по-

граф ски је оправ да но и сви ро ман ски је зи ци, као и са вре ме на 
ћи ри ли ца су ура ђе ни на тај на чин. У слу ча ју ста ро сло вен ског 
пи сма то би, због мно го број них над мет ну тих сло ва и над ред-
них зна ко ва, зах те ва ло огро ман број код них ме ста (ви ше де се-
ти на хи ља да).

– Ре ше ње №2 (ком по зит ни ка рак тер не ма свој Уни код-код) ти-
по граф ски је ма ње оправ да но, али зах те ва ма ње од 2.000 код них 
ме ста. Ме ђу тим, ти ме је ре ги стро ван сва ки ка рак тер при ме њен 
у пи са њу, што ни је слу чај у пр вом ре ше њу.

– Ре ше ње №3 не по сто ји. Јед но став но – или постоји код за ком по-
зит ни ка рак тер или не  постоји. Сви оста ли на чи ни су ком би на-
ци ја два основ на ре ше ња.
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Лигатура „ре“ ре, слова „ре“ re. Лигатура „ти“ и, слова „ти“ ti.

Слово „он широко 2“ b, „он широко“ O, „он“ o. 

Слово „ук“ U, „оник“ i, „ук два2“ ö. 

Слово „јота“ W, „иже“ S. 

Слово „он широко“ O, „он двооко“ ñ, „он“ o.

Слово „твердо2“ f, „твердо3“ û. 

Примери писања



7

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 ис-
пользования 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 зарегистриро-
ваны 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 старо-
славянские 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 об-
стоит 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 ПИ СЬ МО, КО  ТОРОЕ 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, неопреде-
ленные: ь, е, ѫ, , и буквы, необходимые для транслитерации с 
глаголицы.

– Названия и начертания букв в современной и старой кирилли-
це 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 совре менное „ý“, но произносятся одинаково. Дополни-
тельную 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 совре-
менной и старой кириллице, из-за чего сортировка ошибочна.
Для полного и удобного использования старославянского пись-

ма не об хо димо зарегистрировать многочисленные буквы, лигатуры, 
вынос ные бук вы с титлом и без него, большое число знаков препи-
нания и диакри тических знаков, а также все старославянские числа. 
Поскольку такой реги стра ции не производилось, т. е. такого стандар-
та не существует, все имею щиеся шрифты созданы в «собственной» 
системе кодов, отличной от других. В итоге основной проблемой 
является совместимость старославянских шриф тов при их употре-
блении в различной среде, что затрудняет чтение и препятствует ис-
пользованию 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 Юни-
коде, если и только если зарегистрированы все атрибуты данного 
письма. В случае старославянского письма, согласно итогам Бел-
градской конференции и при нятому Стандарту старославянского 
кириллического письма, это означает следующее:
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 а) Все строчные и заглавные буквы (не начертательные варианты 
одной бук вы, т. е. глифы).

Хотя Юникод регистрирует не глифы, а буквы, ситуация со ста-
рославянской 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). Остав-
шиеся буквы следует считать глифами, принадлежащими той части 
Юникода, которая предназначена для частного использования. Тогда 
и самый сложный старославянский текст являлся бы текстом в Юни-
коде, 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 
соответ ство вать азбуке, принятой на Белградской конференции. 

В связи с указанными принципами невозможно произвести до-
полнение того, что уже зарегистрировано, что было согласовано на 
Белградской конфе ренции. 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 кирилличе-
ские 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 
заре ги стрированной кириллицы, дала бы возможность зарегистри-
ровать старо славянское 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 принци-
пы регистрации письма, примеры написания и принципы создания 
составных букв, необходимо зарегистрировать весь стандарт. Гли-
фам (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 старо-
славянские шрифты были совместимыми.

Составные буквы

Существует две возможности создать букву с диакритическим 
знаком над ней (символ составного характера). Покажем это на при-
мере конструкции со строчной буквой удиерезис „ü“ и заглавной 
Уди ерезис „Ü“.

1. В Юникоде имеется определенная буква „u“ с кодом (0075), диа-
критический 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 со-
ставной 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 со-
ставную 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“.



11

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“, по-
том диерезис, который разместится точно над „U“, и так получаем „Ü“.

В обоих случаях, если мы правильно подобрали положение диа-
критических 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.

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 многочислен-
ных 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 за-
регистрирован 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.

но для
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Лигатура „ре“ ре, буквы „ре“ re. Лигатура „ти“  и, буквы „ти“ ti. 

Буква „о широкое 2“ b, „о широкое“ O, „он“ o. 

Буква „ук“ U, „оник“ i, „ук два2“ ö. 

Буква „йот“ W, „иже“ S. 

Буква „о широкое“ O, „о очное“ ñ, „он“ o.

Буква „тверд2“ f, „тверд3“ û. 

Примери написания
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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 UNI-
CODE-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), contain-
ing 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 charac-
ter (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 con-
tain: 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 diacriti-
cal 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 Uni-
code 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 na-
tional 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, unde-
fined 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 let-
ters with and without titlos, a large number of diacritical and punctuation 
marks and all the Old Slavonic numerals. Since that has not been regis-
tered, 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 out-
side the setting they were created in. The Internet, i. e. international com-
munication, 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 accord-
ing 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 con-
sidered 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 punc-
tuation 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 prin-
ciples, 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 princi-
ples 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 udi-
eresis “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 conse-
quence 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 typograph-
ic 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 posi-
tion 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 justi-

fied 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.
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Ligature “re” ре, and letters “re” re. Ligature “ti”  и, and letters “ti” ti.

Letter b “onSiroko2”, O “onSiroko”, o “on”.

Letter U  “uk”, i “onik”,   ö  “ukDva2”. 

Letter “jota” W, and “ize” S. 

Letter O “onSiroko”, ñ “onDvooko2”, o “on”.

Letter “tverdo2” f, and “tverdo3” û.

Examples



ПРЕГЛЕД КАРАКТЕРА 
ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ У УНИКОДУ

Саставили Зоран Костић, Виктор Савић

ОБЗОР СИМВОЛОВ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ В ЮНИКОДЕ

OVERVIEW OF CHARACTERS 
FOR REGISTRATION IN UNICODE



слово глифови слово глифови
 Ã 1 Õ À 2 D
 B C E
 3 F e
 5 œ 4 Œ G 9
 : H
 • ¶
 § – — I £ ¢

 L ; <   
 N
 ÷ ◊ ÿ O ’ = ” ‘ “ Ÿ
 Q P ∏ >

 ¤ ? ⁄ @ R ì ‹
 S › fi
 V
 U
 fl
 ‡ ·
 G H „ î Z [ \ Y
 ‰ Â ® Ê Á
 ù ß

 ¨ _ ` ´ © ™ … ò

 Ë

 È
 ≠ Í Î b ∞ Æ Ø c
 Ï Ì d
 e Ó ñ
 ± Ô
 ≤
 ≥
 
 f û Ú g
 Ò h
 ¥ Ù ˆ µ Û ı
 ˘ ˙ ˜ ¯

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 ***

 ö  j
 ∂ ∑ k ˚ ¸ ˝ ˛

 B D ü A l m C
 n o
 F r C q s E t

 G u
 ô π

 ö w
 R H
 { ∫
 x _ z I J
 ª ÷ õ K ú |

 } ~ Ä Å Ç É º Ω  
 L M Ñ æ Ö     

 ¿ ¡     
 ø
 N O Ü ¬    
 S°T†áUPàR
 @ ≈ B â √ ƒ V   ã
 å W
 ∆ «
 ç F X Y !
 ê ë é d è í a b c #
 Z ì
 ô ù [

 » ] \
 ï
 ñ ó

M
f
h
W
c
;
N
[
{
x
õ
X
Q
q
y
y
Y
®
ˇ
j
}
^
\
ä
|
w
A
~
]
E
K
P
T
V
u
î
ú

ukDva ***

fert

hjer

ot

ci

cherv

dzerv ***

shaSt

shta

debeloJer

debeloJerVisoko**

debeloJeri ***

tankoJeri

tankoJer

jerSrednji***

jat

jatVisoki***

jatJot

jestSrednje***

jeSt ***

juSt

juk***

velikoJus

jusSrednji***

velikoJusJot

omegaCir

maloJus

maloJusJot

jaSt ***

jestJot

ksiCir

psiCir

titaCir

izhica

ik

in ***

kopaCir

*** Слова која нису регистрована у Уникоду

Старословенска курентна слова (76) и глифови (234)
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* Слова која нису регистрована у Уникоду (4.1)



слово глифови слово глифови
 è 1 A q

 B
 t É p C

 ê D E  G 

 H        
 J
 s
 L K Ñ

 ì í M Ö
 N
 §
 •
 J
 ® © ™
 G H Ä î Q R S
 á
 ï

 à ∞ u ± 

 ð

 V ä å ç W
 â X
 Y ã ñ

 v
 n

 Æ  Ø Z
 è í ê ë
 { w x y z \ 4

 ì î

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

MisljeteMeko***

Nas

NasMeko***

On

OnSiroko ***

OnOkato ***

OnDvooko ***

Pokoj

Rci

Slovo

SlovoSiroko***

Tverdo

Onik

Uk ***

UkDva ***

Fert

 ï |
 ò ]
 ; ^ ñ

 ó
 ô
 ö o
 R Å

 ÷

 ` a
 b      

 õ ú    
 ö
 c
 ¨ d ´ £ } ~
 @ † B ù û ü  ô
 f
 ø r
 F 2
 g 5
 ≤ h
 i ° ù

 ¢
 k
 l m

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

Dzerv ***

ShaSt

Shta

DebeloJer

DebeloJeri ***

TankoJeri

TankoJer

JerSrednji***

Jat

JatJot

JestSrednje***

JeSt ***

JuSt

Juk***

VelikoJus

JusSrednji***

VelikoJusJot

OmegaCir
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JaSt ***
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PsiCir

TitaCir

Izhica

Ik

In ***
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Старословенска верзална слова (72) и глифови (121)
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слово глифови слово глифови

Старословенска надметнута слова за курентна слова
без титле (65) и глифови (34), долазе између два слова

 Î 

 A 

 B

 „  Ÿ    Ì

 H 

 —  ›

 I  fl

 Á

 È 

 Ł 

 M 

 N  

 O

 
 R 

 M  Â

 S

 V  W

€
◊

ĩ
‚
ƒ
C

D

E

J
F

G

†
‡
K
ˆ

ˆ
J

Š
‹
Œ
ł
L
K

·

L

ń
‘
’
“
„

Q

”
•
—
˜
T

™
U

X

azNad

alfaNad

bukiNad

vjediNad

glagoljNad

dobroNad

jestNad

epsilonCirNad

zhivjeteNad

zjeloNad

zjeloObrnutoNad

zemljaNad

izeNad

idesNad

itackaNad

idiaNad

djervNad

kakoNad

ljudijeNad

misljeteNad

nasNad

onNad

onShirokoNad

onOkatoNad

onDvookoNad

pokojNad

rciNad

slovoNad

tverdoNad

tauCirNad

onikNad

ukNad

ukDvaNad

fertNad

hjerNad

otNad

ciNad

chervNad

dzervNad

 Y

 [  \

 P  Ô

 ¢  _

 d  e 

 h  

 ’ 

›
œ
ŗ
Z

]

Ř
^

Ÿ
¤

¡
`

a

f

b

c

£
g

i

j

k

l

¤
m

n

Ù

*

shaNad

shtaNad

debeloJerNad

debeloJeriNad

tankoJeriNad

tankoJerNad

jerSrednjiNad

jatVisokiNad

jestSrednjeNad

jeNad

juNad

velikoJusNad

jusSrednjiNad
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ikNad

inNad
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Старословенска надметнута слова за курентна слова 
у положају између два слова без титле (65) и глифови (34)



слово глифови слово глифови

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



слово глифови слово глифови

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



слово глифови слово глифови

Старословенска надметнута слова за верзална слова
са титлом (65) и глифови (34), долазе између два слова
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NasTNad

OnTNad
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Старословенска надметнута слова за верзална слова 
у положају између два слова са титлом (65) и глифови (34)



слово глифови слово глифови

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



слово глифови слово глифови

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



слово глифови слово глифови

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



слово глифови слово глифови

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



слово глифови слово глифови

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



слово глифови слово глифови

Старословенски дијакритички знакови (39)
титле улево (13) и титле између слова (13) за верзална слова
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Старословенски дијакритички знакови (39) за верзална слова  
титле офсет улево (13) и титле између слова (13)
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Старословенске курентне лигатуре (85) и глифови (7)
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Старословенске курентне лигатуре (85) и глифови (7)
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Старословенске курентне лигатуре (85) и глифови (7)
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Старословенске верзалне лигатуре (111) и глифови (26)
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Старословенске верзалне лигатуре (111) и глифови (26)
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Старословенске верзалне лигатуре (111) и глифови (26)
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Старословенске верзалне лигатуре (111) и глифови (26)



цифра глифови цифра глифови

 0 0 6

 ) ( )

 p p q

 A
 B
 G

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

Jedan 

Dva 

Tri 

Cetiri 

Pet 

Sest 

Sedam 

Osam 

Devet 

Deset 

Dvadeset 

Trideset 

Cetrdeset 

Pedeset 

Sezdeset 

Sedamdeset 

Osamdeset 

Devedeset 

Sto 

Dvesta 

Trista 

Cetiristo 

Petsto 

Seststo 

Sedamsto 

Osamsto 

Devetsto 

Hiljadu 

Dvehiljade 

Trihiljade 

Cetirihiljade

Pethiljada 

Sesthiljada

Sedamhiljada

Osamhiljada

Devethiljada

Desethiljada

Dvadesethiljada

Tridesethiljada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

20.000

30.000

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

 V

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

Cetrdesethiljada

Pedesethiljada

Sezdesethiljada

Sedamdesethiljada

Osamdesethiljada

Devedesethiljada

Stohiljada

Dvestahiljada

Tristahiljada

Cetiristohiljada

Petstohiljada

Seststohiljada

Sedamstohiljada

Osamstohiljada

Devetstohiljada

Milion

Dvamiliona

Trimiliona

Cetirimiliona

Petmiliona

Sestmiliona

Sedammiliona

Osammiliona

Devetmiliona

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Старословенске цифре (63) и глифови (30)
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Старословенске цифре (63) и глифови (30)



Старословенски симболи (64) за курентна слова
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Старословенски симболи (64) за курентна слова
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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 форма-
тах 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 ал-
фавит 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 исполь-
зуемые 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 
государствен ного университета начал создаваться в конце 70-х годов. 
Работа началась с создания картотеки житий святых русской церкви, 
похвальных слов, ска заний, 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 пополня-
ется. 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 
грам матики, 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 спря-
жения и именного слово образования памятников русской агиогра-
фической литературы XVI вв. (1–3).

В 1980–90-х гг. мы опубликовали восемь словоуказателей к вве-
денным 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 рус-
ского языка XI–XVII вв.

Наконец, с конца 90-х годов XX в. на кафедре математической 
лингвис тики СПбГУ реализуется широкомасштабный проект по 
изданию серии текстов «Памятники русской агиографической ли-
тературы». В каждой книге серии текст одного или нескольких свя-
занных 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 тек-
стов 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 надстроч-
ных знаков, не раскрываются сокращенные написания под титлом 
или с выносными буквами, ошибочные написания комментируются, 
но не исправляются. Важное отличие издания от оригинала – введе-
ние деления текста на слова. Словоуказатель к текстам формируется 
автоматически, и в нем словоформы представлены в упрощенной 
графической форме, что позволяет добиться уменьшения числа гра-
фических вариантов одной и той же словоформы.

На данный момент вышло в свет уже 8 выпусков серии, содер-
жащих 13 житий вологодских святых, идет работа над девятым вы-
пуском (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 сло-
воформ, удовлетворяющих условиям поиска, и по указанным адресам 
можно автоматически перейти к соответствующим фрагментам текста. 
Сейчас мы работаем над тем, чтобы автоматически свести к мини-
муму графический разнобой в передаче одних и тех же словоформ.

В библиографическом разделе сайта приводятся сведения о пу-
бликациях, 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 со-
бой 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 толь-
ко прописные буквы латинского и русского алфавитов (при этом 
без твердого знака), мы разработали кодировку, которая позволя-
ла 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, заголов-
ки, ошибочные написания, зачеркнутый текст, имена собственные, 
числа. Вместе с тем мы никогда не ставили перед собой задачи вос-
произвести текст с факсимильной точностью, но стремились к со-
хранения целостности текста, который в рукописи не всегда пред-
ставлен в линейной последовательности.

Шрифт AGIO

В 90-е годы появилась возможность отображать древнерусскую 
графику с высокой степенью приближения к оригиналу, и сотруд-
ником 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 на-
чертания 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., со-XVI в., со- в., со-
держащая 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 напи-
сания 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 дубле-
том. 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 встречает-
ся 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 орфографи-
ческой причине: I без точек используется в тех случаях, когда над ним 
есть надстрочные знаки.

Возможно, следует включить в шрифт еще один вариант «и де-
сятеричного»: 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 осталь-
ных 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 на-
чальное [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 на-
чального [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 

Ù, другие лигатурные написания мы никак не отражаем.
Лигатуры представляют собой определенную проблему. В пред-

варительном 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).

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 лига-
туры, 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 äÀè, ËäÞè).

Надстрочные знаки
В шрифте AGIO предусмотрены символы для следующих над-AGIO предусмотрены символы для следующих над- предусмотрены символы для следующих над-

строчных знаков: оксия (À/), знак придыхания или звательцо (À&), иссо 
(ÀN), оковавы (À"), вариа (À}), камора (Ñ%È), апостроф (ÀO), краткая (À̆), 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 пред-
варительном 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 положитель- вв.: стишицей обозначается конец главы, а положитель-
ная 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 соот-
ветствии 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 обо-
значения 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 обеспечива-
ет потребностей издания церковнославянских памятников.

2. Все буквы должны быть представлены в трех вариантах: строч-
ные, заглавные и выносные.

3. По материалам русских агиографических памятников к 
основному кириллическому алфавиту в качестве функцио-
нальных символов должны быть добавлены буквы P «широ-
кое», Ç и B «широкое». 

4. Не следует включать цифирь как особый набор символов, до-
статочно 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 памят-
ников. Для русских агиографических рукописей XVI–XVII 
вв. общепринятыми являются две надстрочные лигатуры:  
ÄÎ и ÄÉ.

6. В списке знаков препинания нет знаков, широко употребля-
ющихся в русских памятниках XVI–XVII вв.: стишицы (~), 
обозначающей конец главы, и положительной (¸) и/или кен-
демы (:), обозначающих конец предложения.

7. Следует включить знак для обозначения вставки с полей.
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Elena L. Alexeeva
St. Petersburg

THE GRAPHEMIC REPERTOIRE OF OLD 
RUSSIAN HAGIOGRAPHY

S u m m a r y
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 thou-

sands 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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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, необ-
ходимых для подготовки адекватных рукописным оригиналам транскрипций, 
как основных, так и дополнительных.

Ключевые слова: кодировка, перечень знаков, набор символов, значимость, 
ин тернет-коллекции, транскрипция.

1. Анализ проблемы

В настоящее время активно развиваются несколько информаци-
онных 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 со-
ответственно, 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 информаци-
онных ресурсов. 

Следует сразу сказать, что вряд ли в ближайшее время удастся 
достичь полной идентичности наборной копии оригиналу: палеогра-
фические 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 не-
желательный результат – потеряны для пользователя. Препятствием 
для точной передачи текста в электронных изданиях является от-
сутствие в настоящее время в стандартных компьютерных шрифтах 
полного набора символов, необходимых для подготовки адекватных 
рукописным оригиналам транскрипций, как основных, так и допол-
нительных – диакритики, знаков пунктуации и оформления текста 
и некоторых других. 

Необходимо отметить, что актуальность данной проблемы связа-
на не столько с отсутствием необходимых символов или с отсутстви-
ем 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 полно-
го, 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 тек-
стов, что, конечно, покрывает требования конкретного коллектива, 
но существенно ограничивает использование таких средств для ра-
боты с другими текстами. Подобные решения, помимо всего прочего, 
создают определенные трудности при пользовании электронными 
интернет-коллекциями, при обмене данными, при автоматизирован-
ной 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 использова-
ние такой транскрипции для подготовки других информационных 
ресурсов – для создания многофункциональных электронных коллек-
ций 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, орфо-
графической 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 теоретиче-
ских 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 лингви-
стические ресурсы и развиваться технологии обработки электронных 
текстов, информационно-аналитические системы, распределенные кол-
лекции и библиотеки и другие перспективные направления хранения, 
обработки, публикации и изучения славянского письменного наследия.

3. Пути решения

Сформулируем основные принципы, которые могут быть по-
ложены 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 фоноло-
гического / фонетического значения ( добро vs.  добро с крю-
ком,  червь vs.  ци vs. недифференцированное ч);

Примечание. К символам, имеющим уникальное фо-
нетическое значение, следует отнести диграфы  и 
. Для первого основанием включения в перечень 
основных знаков является обозначение им одной фо-
немы, для второго – то, что звуковой комплекс (а) яв-
ляется результатом фонетического преобразования 
известных исходных сочетаний согласных, (b) переда-b) переда-) переда-
ет единую звуковую единицу – аффрикату, расчлене-
ние которой на фонемы /š’/ и /t’/ (/t’š’/) представляет со-
бой скорее научную процедуру, (c) имеет лигатурный 
вариант .

– наличие другого символа с идентичным фонологическим / фо- / фо-/ фо-
нетическим 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 по-
тенциальной (аз vs. альфа, есть vs. епсилон, твердо од-
номачтовое 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 электрон-
ных 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 спи-
сках 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 сим-

волов;
Примечание: Во многих случаях различить начерта-
тельный и функциональный варианты не представля-
ется возможным. Например, в Путятиной Минее XI 
века (РНБ, Соф. 202) регулярно используется  без го-
ризонтальной перекладины, что может свидетельство-
вать, 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 анало-
гичных начертательных вариантов других символов, например, 
символы могут отличатся наличием / отсутствием дополнитель-
ных элементов, движением вокруг своей оси и под.

Примечание. Такими типизируемыми вариантами следу-
ет 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 морфологи-

ческих и фонетических, но традиционных написаний для адекватной 
передачи словоформ с выносными согласными и без них необходимо 
иметь три поддиапазона буквенных символов: (а) заглавные / ини-
циальные, (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 (йо-

тация, 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 необходи-
мость дифференцировать современные и средневековые контексты 
(например, в словарях, указателях, комментариях и под.) при об-
работке данных, что с меньшими трудозатратами при подготовке 
ресурсов обеспечивается различной кодировкой символов, чем до-
полнительной 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 электрон-
ных транскрипций древних славянских рукописей XI–XIV веков в 
информационно-аналитической системе «Манускрипт» (портал про-
екта – 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 электронно-
го 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 надстроч-
ные варианты;

(B) В основе решения лежит классификация символов по типам, 
позволившая разделить базовые – основные и функциональные – ва-
рианты 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 начер-
тательные 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 совре-
менных кирилловских символов, поддиапазоны латинских и 
греческих символов.
Таким образом, каждое индивидуальное начертание символа 

характеризуется тремя составляющими: кодом символа (знакоме-
стом), типом преобразования (шрифт) и типом почерка (шрифтовая 
гарнитура).

(C) Основные, функциональные и начертательные варианты
Основные символы составляют минимальный набор знаков, до-

статочный для отображения древних славянских текстов в электрон-
ной 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 извест-
ных 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 бук-
венных символов, используемых в КШС «Манускрипт»:
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Основной 
вариант

Функциональный 
вариант

Основной 
вариант

Функциональный 
вариант

Основной 
вариант

Функциональный 
вариант

      
  
   
   
   
    
       
     
  
   
   
   
  
    
   
  

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 начер-
тания букв являются начертания устава, полуустава, скорописи во 
всех разновидностях этих типов письма, индивидуальные особен-
ности 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, декори-
рованные начертания, смещенные по горизонтали или по вертикали 
начертания и т. п. 

Каждый вариант начертания связан с базовым символом и клас-
сом преобразования, которому подвергнут основной символ. 

Примеры классов преобразований:
– геометрические движения (сдвиги вверх, вниз, влево, вправо),
– геометрические отражения (вертикальное, горизонтальное),
– геометрические деформации (уменьшение, увеличение, удли-

нение, наклон),
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– изменение веса (жирный, двойной, тройной),
– дополнение элементами (наличие / отсутствие перекладин, пере-

черкивания, наличие точки, креста и других элементов).
Каждый начертательный тип представлен отдельным дополни-

тельным шрифтом. В целом ряде случаев в шрифте воспроизведен 
не весь состав знаков, в некоторых случаях – созданы лишь части 
поддиапазонов или только некоторые знаки поддиапазонов, имею-
щие вариантное начертание. Отдельные шрифты содержат варианты, 
отличающиеся от основного начертания не одной, а несколькими 
типизируемыми модификациями. 

Приведем несколько примеров начертательных вариантов бук-
венных 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 позицио-

нирования над или под символом имеют нулевую ширину и рас-
положены левее (или правее) левой границы глифа;

– точное позиционирование символа по вертикали и/или гори-
зонтали достигается использованием фонта, содержащего сим-
волы с соответствующим смещением.
4.2. Эта классификация реализована в информационно-ана ли-

тической системе «Манускрипт» как кодировочно-шрифтовая си-
стема (КШС), состоящая из взаимосвязанных (а) системы кодиро-
вания 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 небук-
венный символ, отнести его к определенной гарнитуре и шрифту и 
расположить на соответствующем коде.
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Механизм внесения изменений в КШС «Манускрипт» заключа-
ется в изменении набора символов базы данных, семейства шрифтов 
и документации по КШС.

Приведение набора символов базы данных информационно-
поисковой системы «Манускрипт» к многобайтовому набору сим-
волов UTF8LAPREXT1, поддерживающему концепцию КШС, привело 
к некоторым техническим проблемам, в частности:

– к необходимости уменьшения длины нелатинских (кирилличе-
ских) 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 разновид-
ности – одноязыковую и многоязыковую, обусловлено также не-
обходимостью подготовки перечней текстовых единиц с порядком 
следования, задаваемым пользователем.

5. Использование

Описанная КШС «Манускрипт» позволяет создавать транскрип-
цию 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 ру-
кописей и получить, например, упорядоченный перечень их единиц 
– словоформ, фрагментов (см. рис. 3).

Модуль лемматизации позволяет организовать поиск тексто-
вых преце дентов на основе нескольких параметров, выбрать под-
корпус текстов и полу чить результат в виде перечня начальных 
форм (см. рис. 4). Поиск преце ден тов может производиться как с 
учетом, так и без учета их графико-орфографиче ско го вида в текстах.  
Последнее осуществляется, в частности, на базе реали зо  ва  нных 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-
ме нных памятников.

Вне зависимости от применяемых технологий для подготовки 
электронных полнотекстовых коллекций и библиотек древних пись-
менных 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 пу-
бликаций средневековых славянских памятников, но и учтен при 
совершенствовании международных стандартов для их кодирования.

Благодарности
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11TH- TO 14TH-CENTURY OLD RUSSIAN MANUSCRIPTS

S u m m a r y
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 paleo-
graphic 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 
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sification 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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УДК 091=163.41:003.349.2]:655 
003.349.2 : 004.223

Душица Грбић
Нови Сад

ЦИЉ И ПРОБЛЕМИ МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 
СТАРИХ ЋИРИЛИЧКИХ ТЕКСТОВА

У ра ду се ана ли зи ра ју про бле ми елек трон ског ка та ло га ста рих ћи ри лич ких 
тек сто ва. На гла ша ва се да пи та ње нор ме и стан дар ди за ци је ста ре устав не ћи ри-
ли це, па и ње не ре сав ске ва ри јан те за по тре бе штам па ња одав но да ти ра и да се 
мо же по ве за ти са са мим по че ци ма ћи ри лич ког штам пар ства, кра јем 15. ве ка.

Кључ не ре чи: ста ро сло вен ско елек трон ско пи смо, стан дар ди за ци ја, ста ри 
ћи ри лич ки тек сто ви, ма шин ска об ра да.

Пи та ње нор ме и стан дар ди за ци је ста ре устав не ћи ри ли це, па и 
ње не ре сав ске ва ри јан те за по тре бе штам па ња одав но да ти ра и мо же се 
по ве за ти са са мим по че ци ма ћи ри лич ког штам пар ства, кра јем 15. ве ка.

Пра во пис срп ско сло вен ских штам па них књи га од Ок то и ха Ђур-
ђа Цр но је ви ћа из 1493/94. до Псал ти ра с по сле до ва њем Бар то ло меа 
Ги на ми ја из 1638, по след ње књи ге из вре ме на ста рог срп ског штам-
пар ства од 15. до 17. ве ка, у скла ду је с та да шњом прак сом у ру ко пи-
сним књи га ма (Пе ши кан и др. 1994: 163–164).

У то до ба био је на сна зи ре сав ски пра во пис, фор ми ран у по-
след њој че твр ти ни 14. и пр вим де це ни ја ма 15. ве ка, ко ји је до кра ја 
свог тра ја ња остао не нор ма ли зо ван услед стал ног ути ца ја прет ход не 
ра шке тра ди ци је.

Бит не ино ва ци је ре сав ске ор то гра фи је из и ску ју: ре дов ну упо тре бу 
ак це на та и спи ри та, уво ђе ње по лу гла снич ког зна ка де бе ло јер у од ре-
ђе ним по зи ци ја ма, углав ном у пред ло зи ма и пре фик си ма, где се по 
књи жев ној нор ми чу вао из го вор, пи са ње де се те рач ког ї у по зи ци ји 
ис пред ј и сма ње ње пре јо то ва них во ка ла, кон се квент ни ју упо тре бу 
грч ких сло ва ѳ, ѱ, ѯ, ѵ, уно ше ње гра фе ме ѕ у ин вен тар сло ва. За сва 
та сло ва зна ла је и ста ро сло вен ска азбу ка. Ис ти че се и ко ри шће ње 
ве ћих сло ва – ши ро ких, ви со ких, из ду же них, сло ва с про ду же ци ма 
не ких еле ме на та у ме ђу про сто ре или сло ва ко ја су по из гле ду као 
ма ла са мо су круп ни ја, у од ре ђе ним по зи ци ја ма у ре чи или на стра-
ни, знат но ви ше скра ћи ва ње ре чи (по себ но за вр ше та ка) пи са њем 
над мет ну тих сло ва.
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Све ове по ја ве ис по љи ле су се и ра ни је, још пре Ко сов ске бит ке, 
али те жња да се ова кав пра во пис уре ди и нор ми ра на ро чи то је би ла 
из ра же на у до ба ре сав ске пи сме но сти и де ло ва ња Кон стан ти на Фи-
ло зо фа у Де спо то ви ни. 

Ра зно ли ка и сло же на по ви ду ре сав ска ор то гра фи ја ушла је и 
у срп ско сло вен ску штам пу без ика квог ре фор ми са ња и нор ми ра-
ња, али уз не ке ре дук ци је и упро шћа ва ња у за ви сно сти од тех нич ке 
опре мље но сти штам па ри је и обра зо ва ња при ре ђи ва ча и штам па ра.

За штам па ри ју Ђур ђа Цр но је ви ћа, пр ву ју жно сло вен ску ћи ри лич-
ку ти по гра фи ју, ка рак те ри стич но је ства ра ње ра ци о нал ног штам пар-
ског стан дар да. Та ко цр но је вић ке ин ку на бу ле од ли ку је јед но је ров ски 
пра во пис, ве о ма рет ка упо тре ба па јер ка, из о ста ја ње над ред них сло ва, 
тек на кнад но уво ђе ње ве ли ких сло ва, а још ка сни је ши ро ког є и о, 
мно го ре ђе ко ри шће ње ак це на та не го у Ву ко ви ће вој штам пи. Овим 
упро шћа ва њем цр но је вић ка штам па има ла је уз о ре у не што ра ни јој 
ру ко пи сној тра ди ци ји. И оста ле на ше штам па ри је слу жи ле су се до ста 
јед но став ним пи смом, а по јед но ста вље ње ком пли ко ва ног ру ко пи сног 
мо де ла при сут но је и у Ву ко ви ће вој ти по гра фи ји, ко ја је, ина че, има-
ла ве ли ке тех нич ке мо гућ но сти ре за ња раз ли чи тих ва ри јан ти сло ва, 
ли га ту ра и над ред них зна ко ва.

Ста ра срп ска штам па на књи га ни је до не ла нов срп ско сло вен-
ски пра во пис, али је до при не ла из ве сној ра ци о на ли за ци ји, уре ђе њу 
и уста љи ва њу пра во пи сних по сту па ка.

Пре ма до са да шњим ис пи ти ва њи ма, ор то граф ске раз ли ке ме ђу 
штам па ним ср бу ља ма ви ше су кван ти та тив не не го ква ли та тив не при-
ро де, тј. ви ше се ис по ља ва ју у не до след но сти или уче ста ло сти не го у 
са мом при хва та њу или не при хва та њу (Пе ши кан и др. 1994: 184–189). 

У на шој тра ди ци ји из да ва ња ру ко пи сних тек сто ва ста ро сло вен-
ским сло гом, ко је за по чи ње у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, вла да не у јед-
на че ност и ко ле ба ње у сте пе ну пре но ше ња ори ги на ла. 

У ве зи са тим шта су ци ље ви и за да ци штам па ња ста ро сло вен ским 
сло гом, проф. др Ве ра Јер ко вић је ука за ла на при су ство два су прот на 
на че ла. Пре ма јед но ме од њих, текст тре ба при ре ди ти та ко да бу де 
при сту пач ни ји са вре ме ном чи та о цу, што зна чи оса вре ме ни ти пра во-
пис, упро сти ти ин вен тар сло ва, све сти над ред на у вр сту и раз ре ши ти 
скра ће ни це. По дру го ме, глав ни за да так је да се ори ги нал што вер ни је 
пре сли ка. По твр ђу ју се и из да ња где се по ме ну ти ста во ви ком би ну ју, 
уз пре ва гу јед ног или дру гог на че ла (Јер ко вић 1995: 144). 

У раз ре ше њу овог про бле ма при хва тљи ви су ми ста во ви да тре ба 
по ћи од са мих ци ље ва и на ме не из да ва ња тек ста.
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За па ле о граф ску ана ли зу ве о ма су бит не ти по ло шке и ва ри јант ске 
раз ли ке у из гле ду и на чи ну об ли ко ва ња сло ва, те се дук тус и ма нир 
пи са ра мо же по у зда но пра ти ти и опи са ти са мо на осно ву ори ги на ла 
или сним ка, а за то ши ро ке мо гућ но сти да нас пру жа ју и раз ли чи те 
ди ги тал не фор ме.

У пра во пи сним ис пи ти ва њи ма та ко ђе је би тан ори ги нал или 
сни мак, по себ но ако се ра ди о ана ли зи ак це на та и спи ри та, јер и уко-
ли ко су и штам па ни, ја вља се про блем по у зда но сти.

Из да ња при ре ђе на тран скрип ци јом обез бе ђу ју бо љу чи тљи вост и 
раз у ме ва ње тек ста што је од зна ча ја за тек сто ло шка, лек сич ка, син так-
сич ка и ра зна дру га ис тра жи ва ња. Уко ли ко се не вр ши тран скрип ци ја, 
пи смо не би сме ло да оте жа ва чи та ње.

Да би се обе ле жи ло из ког пе ри о да је ори ги нал тек ста, ин вен тар 
сло ва тре ба да са др жи зна ке ко је зах те ва ју обе на ше сред њо ве ков не 
пра во пи сне шко ле. До са да то ни је би ло из во дљи во у из да ва њу тек-
сто ва пи са них ре сав ским пра во пи сом.

Сво је вр стан про блем пред ста вља ју за тим ли га ту ре, над ред на сло-
ва, ти тле и ак цен ти, што је до ве ло до из ве сних од сту па ња од ори ги-
на ла у сми слу упро шћа ва ња.

У не ким из да њи ма то по јед но ста вљи ва ње је дра стич ни је, па иде 
на ште ту пра во пи сног ти па, јер се ор то гра фи ја у од ре ђе ним ка те го-
ри ја ма вра ћа на ста ри ји тип (Јер ко вић 1995: 139–144). 

У ве зи са на ве де ним про бле ми ма, из не ћу не ка ре ше ња из прак се 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске на при ме ру штам па ног ка та ло га Ћи рил-
ске ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске, ко ји те че те мат ским 
ре до сле дом под ру ко вод ством проф. др Ве ре Јер ко вић. До са да је 
пу бли ко ва но је да на ест то мо ва, а два на е ста све ска при ре ђе на је за 
штам пу (Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС).

По што ве ћи на ру ко пи сних књи га из ове збир ке по ти че из по сле-
ре сав ског вре ме на, те је пи са на по лу у ста вом, због је ди не мо гућ но сти 
штам па ња уста вом, у опи си ма смо има ли про бле ма у пред ста вља њу 
ве ћих сло ва (тер мин је услов но упо тре бљен за ши ро ко є, о и с, ви-
со ко т, ъ и ѣ, буб ње ви то в и сва круп ни је на пи са на сло ва ко ја ни су 
ве ли ка, а по зи ци о но су усло вље на). Из тех нич ких раз ло га у тек сту 
смо за др жа ли са мо є и о.

Над ред на сло ва спу шта ли смо у вр сту и озна чи ли ус прав ним 
за гра да ма, осим ли га ту ре ѿ, чи ји оти сак по сто ји. По сле су гла сни ка 
спу ште них у вр сту ни смо до да ва ли је ро ве, од но сно по лу гла снич ке 
зна ке у сла бом по ло жа ју. То ни смо чи ни ли јер ве ћи на ру ко пи са има 
не нор ма ли зо ван пра во пис са ви ше зна ко ва у тим по зи ци ја ма.
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Скра ће ни це пи са не кон трак ци јом ни смо раз ре ша ва ли, али смо 
у њи ма над ред на сло ва спу шта ли, без за др жа ва ња ти тле. Уко ли ко је 
скра ћи ва ње из вр ше но су спен зи јом, или ком би но ва но, због лак шег 
чи та ња при сту пи ли смо раз ре ше њу у об лим за гра да ма.

Ли га ту ре смо раз два ја ли без по себ ног озна ча ва ња.
Ин тер пунк ци ју ру ко пи са смо за др жа ли, док ак цен те и спи ри-

те ни смо пре но си ли, осим у не ким слу ча је ви ма где су они пред мет 
ана ли зе.

Тек сто ве пи са не бр зо пи сом пре не ли смо устав ним сло гом, што 
је сво је вр сна па ле о граф ска тран сли те ра ци ја.

Раз ма тра ју ћи про бле ме из да ва ња ста рих срп ских спо ме ни ка, 
проф. др Ве ра Јер ко вић је у ли те ра ту ри ис та кла да за пред ста вља ње 
ре сав ског пра во пи са у ин вен та ру сло ва ста ро сло вен ског сло га не до-
ста је ижи ца са две над ред не тач ке. По ста ви ла је и пи та ње ис прав но сти 
пред ста вља ња ви со ког је ра сло вом ъ, као и тро но гог т јед но но гим, 
пот кре пљу ју ћи то чи ње ни цом да ви со ко јер ни је са мо ста ри ји не го у 
на шим ру ко пи си ма и мно го ра ши ре ни ји об лик од ъ, а тро но го т је 
у ве ли ком бро ју спо ме ни ка и је ди ни.

Скре ну ла је па жњу и на то да од ви со ких сло ва ѣ, з, ѯ не под ле жу 
пра во пи сним пра ви ли ма, док се ви со ко јед но но го т или т у об ли ку 
сед ми це обич но ја вља ју у ли га тур ним спо је ви ма са в, р, ї и ѡ. Оба 
ви со ка т сре ћу се и са мо стал но, са мо мно го ре ђе.

Из не ла је про бле ме и мо гу ћа ре ше ња и у ве зи са над ред ним 
сло ви ма, скра ће ни ца ма и ли га ту ра ма, а та ко ђе и са ра зно чте ни ји ма, 
за кљу чив ши на кра ју да се на ша пи сме ност чи ни чит ки јом је ди но 
уко ли ко се из да ња при ре де тран скрип ци јом, она ко ка ко се чи та, на-
шом са вре ме ном ћи ри ли цом са до дат ком сло ва тан ко јер, је ри и 
ја та за пе ри од ка да се њи хо ви ре флек си а, и и е још ни су раз ви ли, 
а да штам па ње ста ро сло вен ским сло гом тре ба да има дру гу на ме ну 
(Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС).

Као и проф. др Пе тар Ђор ђић у Исто ри ји срп ске ћи ри ли це (Ђор-
ђић 1971), и проф. Јер ко вић раз ли ку је по сто ја ње два ти па срп ске 
ћи ри ли це у вре ме срп ско сло вен ског пе ри о да: устав ни и бр зо пи сни, 
из два ја ју ћи и њи хо ву ре сав ску ва ри јан ту. Ука зу је на чи ње ни цу да 
мно ги устав ни ти по ви сло ва по сто је у упо тре би то ком це лог пе ри-
о да или ви ше ве ко ва. Сма тра да је го то во не мо гу ће тач но утвр ди ти 
вре ме ка да се ја вља но ви тип или не ста је по сто је ћи. Ви ше ти по-
ва не ма ју сва устав на сло ва, а спе ци фич ни ти по ви ко ји от кри ва ју 
од ре ђе ну пре пи си вач ку шко лу или цен тар па и пи са ра су рет ки 
(Јер ко вић 2004: 92–99).
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У све тлу ових раз ми шља ња по др жа вам елек трон ско ста ро сло вен-
ско пи смо пред ло же но за ре ги стра ци ју у Уни ко ду, ко је пру жа ши ро ке 
мо гућ но сти у раз ре ша ва њу до са да шњих про бле ма у пре но ше њу и 
опи су ста рих ћи ри лич ких спо ме ни ка, али сма трам да ње го ва при ме на 
тре ба да бу де у скла ду са на ме ном тек ста ко ји се об ра ђу је. 

И по ред ва жних ва ри јант них об ли ка, са др жа них у ин вен та ру тог 
пи сма, пре глед ни је ис цр пен, па упо тре ба ори ги на ла или сни ма ка 
за не ка ис тра жи ва ња, као што су, на при мер, па ле о граф ска, и да ље 
оста је је ди но ре ше ње, а но ве пер спек ти ве на том пла ну пру жа ју све 
са вре ме ни је ди ги тал не фор ме.
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GOALS AND PROBLEMS IN THE HANDLING 
OF OLD CYRILLIC TEXTS 

S u m m a r y
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 begin-
nings 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 ве за на за из да ва ње сред њо ве ков них ћи рил-
ских тек сто ва, уз за кљу чак да, оста вља ју ћи по стра ни па ле о граф ску про бле ма-
ти ку, из да ње тре ба да бу де што вер ни је ори ги на лу. Ти ме се омо гу ћу ју раз ли чи-
те вр сте фи ло ло шких и лин гви стич ких ис тра жи ва ња: ор то граф ска, фо но ло-
шка (укљу чу ју ћи и пи та ња про зо ди је), мор фо ло шка, син так сич ка и лек сич ка. 
Сто га ста ро сло вен ско ћи ри лич ко пи смо тре ба да са др жи сва сло ва и зна ке ко ји 
има ју пра во пи сну функ ци ју, и то ка ко оне ко ји се ја вља ју у цр кве но сло вен ској 
пи сме но сти, та ко и оне ко ји су ка рак те ри сти ка вер на ку лар них тек сто ва.

Кључ не ре чи: ста ро сло вен ско ћи ри лич ко пи смо, из да ва ње тек сто ва.

Циљ ово га крат ког из ла га ња је сте да из угла фи ло ло га и лин-
гви сте ука же на не ка пи та ња ве за на за из да ва ње ру ко пи са и, с тим 
у ве зи, за пред ло же ни ин вен тар сло ва цр кве но сло вен ске ћи ри ли це. 
Пи та ње слов ног ин вен та ра не рас ки ди во је ве за но за пи та ње прин-
ци па из да ва ња спо ме ни ка.

На до са да шњој, раз ли чи тој прак си из да ва ња не ћу се де таљ но за-
др жа ва ти. Еди ци о ним прин ци пи ма ве ли ким де лом је био по све ћен 
на уч ни скуп „Тек сто ло ги ја сред њо ве ков них ју жно сло вен ских књи-
жев но сти“, одр жан у Бе о гра ду са да дав не 1981. го ди не (Тек сто ло ги ја 
1981), али су се и та да мо гли чу ти опреч ни ста во ви о по је ди ним 
пи та њи ма ре про дук ци је из вор ног тек ста. У но ви је вре ме кон ци зан 
пре глед ове про бле ма ти ке, од вре ме на Ђу ре Да ни чи ћа, Ва тро сла ва 
Ја ги ћа, Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа и дру гих, све до но ви јег до ба дао је 
Вик тор Са вић (Са вић 2006). Сви ко ји се ба ве ста рим ру ко пи си ма 
зна ју да ни да нас не ма је дин стве ног при сту па из да ва њу спо ме ни ка, 
што упу ћу је на то да још увек по сто је не ре ше на пи та ња или, у нај-
ма њу ру ку, раз ли чи то ви ђе ње про бле ма ти ке. Ка да је реч о срп ској 
сре ди ни, Од бор за кри тич ка из да ња срп ских пи са ца усво јио је још 
1974. го ди не Пра ви ла за кри тич ка из да ња ста рих срп ских пи са ца, 

* Овај рад на стао је у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка, ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло ги ју Ре пу бли ке Ср би је.
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с по ла зи штем да се текст из да је „с раз ре ше ним ли га ту ра ма, скра-
ће ни ца ма и ти тла ма, без над ред них зна ко ва и ак це на та“ (Пра ви ла 
1974: 99). „Слич на, али раз ра ђе на на че ла при ме њу ју се ... у Ста ро-
сло ве ни стич ком се ми на ру ко ји на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду во ди проф. Ђор ђе Три фу но вић“ (Са вић 2006: 292). За до не кле 
друк чи је прин ци пе опре де ли ли су се из да ва чи Срп ске Алек сан дри де, 
Ве ра Јер ко вић и Рад ми ла Ма рин ко вић, уз сле де ће но ви не: над ред на 
сло ва спу ште на су у ред али обе ле же на, је ро ви ко ји не ма ју гла сов ну 
вред ност, ка ко на кра ју ре чи та ко и у су гла снич кој гру пи не вас по-
ста вља ју се, док се то чи ни с они ма ко ји има ју гла сов ну вред ност 
(Алек сан дри да 1985: XI). Обе ле же но спу шта ње над мет ну тих сло ва, 
пре ма ре чи ма из да ва ча, омо гу ћу је ве зу с ру ко пи сом, док је истим 
мо ти ви са но и не пи са ње из о ста вље них је ро ва. Став из да ва ча је сте 
да је уно ше ње је ро ва ин тер вен ци ја ко јом се текст уда љу је од ори ги-
на ла. Та ко ђе, у ру ко пи си ма мла ђим од кра ја XIV ве ка овај по сту пак 
пред ста вља про блем, с об зи ром на то да се по ред тан ког је ра и па-
јер ка ја вља ју де бе ло и ви со ко јер. Бу ду ћи да упо тре ба ових гра фе ма 
у ве ћи ни ру ко пи са ни је нор ма ли зо ва на, ода бир јед ног зна ка, као 
ин тер вен ци ја при ре ђи ва ча, мо же пру жи ти по гре шну сли ку о пра-
во пи сним цр та ма спо ме ни ка (Јер ко вић 1995: 142). У но ви је до ба, 
на ко је сам се огра ни чи ла, у нас по сто ји још јед на ва ри јан та из да-
ва ња спо ме ни ка, при ме ње на у кри тич ком из да њу Ми ро сла вље вог 
је ван ђе ља Гор да не Јо ва но вић и Ни ко ле Ро ди ћа, где се скра ће ни це 
не раз ре шу ју, јер су се ауто ри опре де ли ли за „тач но пре сли ка ва ње“; 
ти тле се оста вља ју, као и кла сич на над ред на сло ва (Ро дић/Јо ва но вић 
1986, 15–16). По истим прин ци пи ма из дат је и Ма ти чин апо стол 
(„...усво је но је на че ло да се текст ори ги на ла што је мо гу ће вер ни је 
пре не се у штам па но из да ње“, Ко ва че вић 1981: 190).

Раз го вор о прин ци пи ма из да ва ња ста рих тек сто ва, и у том све тлу, 
по тре ба ко је од го ва ра ју ћи ћи ри лич ки фонт мо ра да за до во љи, тре ба ло 
би за по че ти пи та њем: ка ква је свр ха из да ња цр кве ном ћи ри ли цом, 
њи хо ва на ме на, тј. за ко ја све ис тра жи ва ња су она пред ви ђе на? Овим 
пи та њем за по че ла је сво је из ла га ње Л. П. Жу ков ска ја на по ме ну том 
ску пу из 1981. го ди не (Жу ков ская 1981: 21). Оста вља ју ћи по стра ни 
про бле ме ве за не за пра те ће тек сто ве, за др жа ћу се на пи та њи ма са мог 
из да ња. Не сум њи во је да је ње гов циљ да се текст учи ни до ступ ним 
за ра зно вр сна фи ло ло шка и лин гви стич ка ис тра жи ва ња. Прин цип 
дат у Пра ви ли ма, да се текст об ја вљу је про чи тан (Пра ви ла 1974: 99), 
по ста вљен је за по тре бе кри тич ких из да ња, чи ја на ме на пре ва зи ла-
зи фи ло ло ги ју у ужем сми слу, с прет по став ком да се круг мо гу ћих 
ко ри сни ка тек ста про ши ру је и на те о ло ге, исто ри ча ре, исто ри ча ре 
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пра ва и др. На овај на чин текст се при бли жу је са вре ме ним чи та о цима, 
че сто не ис ку сним у ра ду са ру ко пи сном или штам па ном књи гом. На-
чин да се текст учи ни „чит ки јим“ ва ри ра од Да ни чи ће ве тра ди ци је 
до са вре ме них из да ња, али се овим по ступ ком до не кле гу би сли ка 
из вор ног тек ста. Нај и зра зи ти ји при мер ин тер вен ци ја из да ва ча је-
сте оса вре ме ња ва ње ин тер пунк ци је. Од нос пре ма ово ме про бле му 
се у исто ри ји сла ви сти ке ме њао али се, на жа лост, прак са ста вља ња 
ин тер пунк циј ских зна ко ва у скла ду са пра во пи сом са вре ме ног срп-
ског је зи ка и „је зич ким осе ћа јем“ при ре ђи ва ча ја вља и у са вре ме ним 
из да њи ма (в. ССА). О то ме да се мо ра за др жа ти из вор на ин тер пунк-
ци ја до ку мен то ва но је пи сао Ђор ђе Три фу но вић: „зна ци у ре до ви ма 
... исто то ли ко су са став ни део ми шље ња, схва та ња ком по зи ци је и 
уну тра шњег ста ња сред њо ве ков них пи са ца ко ли ко је то са вре ме на 
ин тер пунк ци ја код но ви јих књи жев ни ка“ (Три фу но вић 1981). Ово ме 
бих до да ла и сле де ће, очи ма ис тра жи ва ча ко ји се ба ви исто риј ском 
син так сом: оса вре ме ња ва ње ин тер пунк ци је чи ни текст пот пу но не у-
по тре бљи вим за ис тра жи ва ња у до ме ну исто риј ске син так се, бу ду ћи 
да се ре ме ти сег мен та ци ја и из вор на ор га ни за ци ја ре че ни це. Ре че-
ни ца, би ло да је реч о књи жев ном или на род ном је зи ку, у сред њем 
ве ку струк ту ри ра се по раз ли чи тим прин ци пи ма од оне у са вре ме ном 
срп ском. Да ље, из вор на пунк ту а ци ја омо гу ћу је и да се пра ти раз вој 
тек ста, као у слу ча ју Алек сан дри де, где се за па жа „пре ла зак од го вор-
не ин то на ци је на ин то на ци ју пи са не ре чи“ (Ма рин ко вић 1981: 118).

Же ља да се текст учи ни „чит ки јим“ ре зул ти ра и дру гим ин тер-
вен ци ја ма ко ји ма се по не кад укла ња ју по да ци од ва жно сти за фи-
ло ло шку ана ли зу. Нео бе ле же но спу шта ње над ред ног сло ва оне мо-
гу ћу је увид у овај сег мент пра во пи сних пра ви ла. Та ко ђе, про блем 
раз ре ша ва ња скра ће ни ца и до пу на из о ста вље них де ло ва ре чи отва ра 
низ про бле ма, по себ но ка да је реч о по ве ља ма и пи сми ма. Ка ко, 
на при мер, раз ре ши ти скра ће ни цу снь у по ве љи у ко јој се уме сто 
ы до след но пи ше и? Не по сто ја ње ја сних пра ви ла у овом по гле ду 
до во ди до то га да се, ре ци мо, у из да њу по ве ље где ы ни јед ном ни је 
на пи са но, чак ни у крат ком срп ско сло вен ском увод ном де лу, а за то 
је би ло при ли ке, скра ће ни ца раз ре ша ва са ы (ССА: 94–95). За исто-
ри ча ра, исто ри ча ра књи жев но сти или пра ва или оно га ко се ба ви 
тек сто ло ги јом на ве де на од сту па ња од ори ги на ла ни су од пре ве ли ке 
ва жно сти, но фи ло ло гу и лин гви сти она на ме ћу низ огра ни че ња.

Ка да је реч о по тре би да се текст учи ни „чит ки јим“, под се ти ла 
бих на за па жа ње Ве ре Јер ко вић: „Ми шље ња сам да се на ша ста ра 
пи сме ност чи ни ’чит ки јом‘ је ди но уко ли ко се из да ња при ре де тран-
скрип ци јом, она ко ка ко се чи та, а да штам па ње ста ро сло вен ским 
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сло гом тре ба да има дру гу на ме ну“ (Јер ко вић 1995: 144). Ме ђу тим, 
из да ва чи су се у нас ре ђе од лу чи ва ли на из да ња тран скрип ци јом, бу-
ду ћи да овај по сту пак зах те ва вр сно зна ње ка ко исто ри је срп ског 
је зи ка и нор ме срп ско сло вен ског иди о ма у раз ли чи тим пе ри о ди ма 
ње го вог по сто ја ња, та ко и прет ход но је зич ко ис пи ти ва ње кон крет ног 
спо ме ни ка. Узор ни при мер та квих из да ња, ко ја по ред тек ста цр кве-
ном ћи ри ли цом укљу чу ју и тран скрип ци ју тек сто ва, чи не ћи их та ко 
чит ки јим за ис тра жи ва че раз ли чи тих усме ре ња, је су књи ге По ве ље 
кне за Ла за ра и По ве ље и пи сма де спо та Сте фа на Алек сан дра Мла де-
но ви ћа (Мла де но вић 2003, Мла де но вић 2007). Ка да је реч о срп ско-
сло вен ском, пра ви ла тран скрип ци је из нео је сво је вре ме но још Пе тар 
Ђор ђић (Ђор ђић 1971: 204–216), а до пу ни ла их је у но ви је вре ме Ве ра 
Јер ко вић (Јер ко вић 2004а). 

С дру ге стра не, за по тре бе фи ло ло шких и лин гви стич ких ис тра-
жи ва ња из да ње ста ро сло вен ским сло гом би тре ба ло да што вер ни је 
пред ста ви ори ги нал, као што је учи ње но у по ме ну том из да њу Ми-
ро сла вље вог је ван ђе ља. Ова ква из да ња по год на су не са мо за то што 
су за фо то ти пи ју по треб на ве ли ка ма те ри јал на сред ства већ и за то 
што текст чи ни чит ки јим у сми слу осло ба ђа ња од „па ле о граф ске 
про бле ма ти ке“. Да кле, из да ње стан дар ди зо ва ним ста ро сло вен ским 
фон том, у ко јем се скра ће ни це оста вља ју, као и сви над ред ни зна ци 
(над мет ну та сло ва, ак цен ти, спи ри ти) и ори ги нал на ин тер пунк ци ја, 
за шта се за ла гао и у де ло спро во дио још Љу бо мир Сто ја но вић (уп. 
и Жу ков ская 1981). Је ди на ин тер вен ци ја би би ла укла ња ње кон ти-
ну и ра ног пи са ња, тј. сег мен та ци ја тек ста, уз во ђе ње ра чу на о спе ци-
фич но сти ма, на пример, сло же них при ло га или пар ти ку ла (Ђор ђић 
1975: 206–213). Гле да но из угла фи ло ло га и лин гви сте, из да ње тре ба 
да бу де што вер ни је ори ги на лу, те да као та кво омо гу ћи раз ли чи те 
вр сте фи ло ло шких и лин гви стич ких ис тра жи ва ња: ор то граф ска, 
фо но ло шка (укљу чу ју ћи и пи та ња про зо ди је), мор фо ло шка, син-
так сич ка и лек сич ка. Је ди но би па ле о граф ска ана ли за мо ра ла оста ти 
ве за на за ори ги нал ни спо ме ник, од но сно ње го во фо то тип ско из да ње. 
И нај ма ње од сту па ње од ори ги на ла мо же би ти бит но. Ка ко ис ти че 
Ире на Гриц кат, са мо „при су ство или од су ство ти тле има хро но ло шки 
зна чај“ (Гриц кат 1972: 44). Или, у ста ро срп ским по ве ља ма и пи сми-
ма XII и XI II ве ка пра во пи сне раз ли ке из ме ђу до ку ме на та на ста лих 
у Ра шкој и оних са за па да што кав ске те ри то ри је оства ру ју се и на 
ни воу фре квен ци је над ред них сло ва, ак це на та и спи ри та: у Ра шкој 
се ак цен ти и спи ри ти ја вља ју у по ло ви ни ис пи та них до ку ме на та, 
на за па ду са мо је дан пут, као што је и пи са ње над ред них сло ва че-
шће у Ра шкој (Ивић/Јер ко вић 1981: 218). Иста кон ста та ци ја ва жи и 



73

за босанске руко пи се, у ко ји ма се од над ред них зна ко ва ко ри сти ла 
углав ном ти тла (Ђор ђић 1971: 134). Ко ли ко по да ци ове вр сте мо гу 
би ти ва жни за лин гви стич ка ис пи ти ва ња све до чи и сле де ћи при мер: 
У из да њу ру ског ру ко пи са Фла ви је вог Ју деј ског ра та фор ма уби(л) 
с над ред ним л пре но си се као убил, где се гу би по да так о над ред но 
на пи са ном сло ву. Ис тра жи ва њем ру ко пи са је от кри ве но да је над ред-
но л до да то ка сни је, тј. да је пи сар из вор ног тек ста ко ри стио фор му 
аори ста, не л-пар ти цип (Meyer 2005: 320), што је за исто ри ча ра је зи ка 
би тан по да так. Пи та ње је, на рав но, ко ли ко су ова ква из да ња чи тљи ва 
струч ња ци ма раз ли чи тих про фи ла. Уко ли ко ни су, сва ка ко би тре ба ло 
да бу ду, јер би обра зо ва ње ко је оспо со бља ва за са мо стал но раш чи-
та ва ње тек ста мо рао има ти сва ки ис тра жи вач ста рих тек сто ва, без 
об зи ра на спе ци фич но ди сци пли нар но опре де ље ње.

До са да шња еди ци о на прак са че сто је, као што је у ви ше на вра та 
за па жа но, би ла по сле ди ца огра ни че них тех нич ких мо гућ но сти (Јер ко-
вић 1995: 144; Са вић 2006: 294). Да нас, ка да рас по ла же мо из ван ред но 
ура ђе ним фон том Мо нах, текст се мо же без ика квих про бле ма из да ти 
ста ро сло вен ским сло гом та ко да у пот пу но сти при ка же ста ње ори-
ги нала. Пред на ма је ко нач но утвр ђи ва ње стан дар да ста ро сло вен ског 
пи сма, као је дан од за да та ка ово га ску па. Не ко ли ко ре чи и о то ме.

При ли ком од ре ђи ва ња стан дар да нај пре се мо ра опет по ћи од 
пи та ња: ко ји ће се спо ме ни ци из да ва ти ова квим фон том? Сам на-
зив фон та ста ро сло вен ска ћи ри ли ца прет по ста вља да је на ме њен за 
из да ња цр кве но сло вен ских тек сто ва. Ме ђу тим, ова кав фонт се мо же 
ко ри сти ти и за из да ва ње спо ме ни ка пи са них вер на ку ла ром, од но сно 
на род ним је зи ком, уз ми ни мал не ин тер вен ци је ко је би олак ша ле овај 
по ду хват. На при мер, ка да је у пи та њу ста ро срп ска пи сме ност то би 
зна чи ло да се овим стан дар дом мо гу из да ва ти не са мо до ку мен ти 
пи са ни уста вом и ње го вом ре сав ском ва ри јан том, по лу у ста вом (Јер-
ко вић 2004: 97) већ и они пи са ни бр зо пи сом. Осно ву за из да ва ње бр-
зо пи сних тек сто ва пред ло же ним стан дар дом на ла зи мо у чи ње ни ци 
да се у том слу ча ју ра ди ис кљу чи во о „при ка зи ва њу дру гим ти пом 
пи сма, што је за пра во па ле о граф ска тран сли те ра ци ја“ (Јер ко вић 1995: 
140). Ако би се при хва ти ла ова ар гу мен та ци ја, он да би у основ ни 
ин вен тар сло ва тре ба ло уне ти и ли га ту ру  (са да ме ђу гли фо ви ма), 
ко ја се ја вља ре гу лар но у тек сто ви ма на ста ро срп ском је зи ку. Овом 
не знат ном ин тер вен ци јом пред ло же ни стан дард би у пот пу но сти 
по крио ин вен тар сло ва у ста ро срп ској пи сме но сти. Да ље, би ло би 
до бро укљу чи ти и сло ва ко ја су спе ци фич ност дру гих сло вен ских 
ћи рил ских пи сме но сти на на род ном је зи ку, о че му би по след њу реч 
тре ба ло да да ју струч ња ци из од го ва ра ју ћих обла сти. 
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Сле де ће пи та ње је сте ко ја сло ва тре ба да бу ду са став ни део овог 
стан дар да. Ми слим да он тре ба да са др жи сва сло ва ко ја има ју пра-
во пи сну функ ци ју, укљу чу ју ћи и она ко ја су, иако не ма ју по себ ну пра-
во пи сну вред ност, ка рак те ри стич на за од ре ђе не ти по ве пра во пи са. 
Прет по став ка за ова кав по ду хват је по зна ва ње од ли ка ор то граф ских 
шко ла у сред њо ве ков ној пи сме но сти, и то у сва кој на ци о нал ној по-
на о соб. Ако се има у ви ду ста ро срп ско пи са но на сле ђе, фонт Мо нах 
ис пу ња ва овај зах тев. Од но вих сло ва ко ја се пред ла жу у ин вен та ру за 
ре ги стра ци ју у Уни ко ду у пр ву гру пу спа да ју, на при мер,  (ђерв), као 
од ли ка бо сан ско-хум ског пра во пи сног ти па, и ли га ту ра , као цр та 
ра шког пра во пи сног ти па. Нај ви ше је но ви на из ре сав ског пра во-
пи са: ви со ка сло ва (јат, јер, т), ши ро ка сло ва (е, о, с), буб ње ви то в, 
де се те рач ко и, де бе ло јер, дзе ло (в. Јер ко вић 2004: 97–98). У том сми-
слу, не би тре ба ло укљу чи ти и ук и ук два, бу ду ћи да ов де ни је реч о 
пра во пи сно ре ле вант ној ра зли ци већ о два па ле о граф ска ти па истог 
сло ва, ко ја ни су од ли ка спе ци фич не ор то граф ске шко ле. 

Да за кљу чим: гле да но очи ма фи ло ло га и лин гви сте, пред со бом 
има мо пи смо ко је, уз до дат на пре ци зи ра ња, омо гу ћу је да се ста ри 
спо ме ни ци сло вен ске ћи рил ске пи сме но сти из да ју на нај бо љи мо гу-
ћи на чин: као сли ка ори ги на ла ко ја укљу чу је све по дат ке ре ле вант не 
за ра зно вр сна фи ло ло шка ис тра жи ва ња. Уз то, по сто ја ње гли фо ва је 
ве о ма дра го це но јер пру жа мо гућ ност да се у па ле о граф ским сту ди-
ја ма сло ва ја сно пред ста ве.
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THE OLD CHURCH SLAVONIC SCRIPT VIEWED 
IN THE LIGHT OF TEXT EDITIONS 

S u m m a r y
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 edi-
tion should be as close to the original as possible. When it is, it makes various 
kinds of philological and linguistic research possible: orthographic, phonologi-
cal, 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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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО НУБ (НАЦИОНАЛНА 
И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ): 
ИСКУСТВА, СОСТОЈБА И ИДНИ ПЛАНОВИ

Во ре фе ра тот е да де на хро но ло ги ја на ак тив но сти те што На ци о нал на та 
и уни вер зи тет ска би бли о те ка „Св. Кли мент Охрид ски“ во со ра бот ка со Елек-
тро тех нич ки от фа кул тет од Ско пје ги пра ви во вр ска со при ме на та на ди ги та-
ли за ци ја та ка ко со вре мен ме тод за пре зен та ци ја и за шти та на би бли о теч ни от 
ма те ри јал. Ми ни стер ство то за кул ту ра на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја фи нан си ски 
ја под др жу ва ре а ли за ци ја та на по ве ќе про ект ни за да чи на Би бли о те ка та за 
ди ги та ли за ци ја на спе ци фи чен би бли о те чен ма те ри јал уште од 1999 го ди на. 
Ди ги та ли за ци ја та е за поч на та со екс пе ри мент на Збир ка та на ста ро сло вен ски 
ра ко пи си во Ма ке до ни ја ко ја се чу ва и об ра бо ту ва во Би бли о те ка та. До се га се 
ди ги та ли зи ра ни 20 000 стра ни ци.

Во 2007 го ди на во рам ки те на Би бли о те ка та фор ми ран е тим кој тре ба да 
из ра бо ти про гра ма и стра те ги ја за при ме на на ди ги та ли за ци ја та на ин сти ту ци-
о нал но ни во.

Клуч ни збо ро ви: ди ги та ли за ци ја, ди ги та ли за ци ја на сло вен ски те ра ко пи-
си, сло вен ски те ра ко пи си во Ма ке до ни ја.

На ци о нал на та и уни вер зи тет ска библиотека 
„Св. Климент Охрид ски“ и првите 

искуства во ди ги та ли за ци ја та

На ци о нал на та и уни вер зи тет ска би бли о те ка „Св. Кли мент Охрид-
ски“ – Ско пје е ин сти ту ци ја од на ци о на лен ин те рес од што про из-
ле гу ва ат и неј зи ни те функ ции и об вр ски кон оп ште ство то. Спо ред 
ква ли те тот и бро јот на би бли о теч нте еди ни ци што се на о ѓ а ат во неј-
зи ни те тре зо ри таа е ед на од нај бо га ти те би бли о те ки во Ре пу бли ка 
Ма ке до ни ја. Во мо мен тов рас по ла га со кни жен фонд од око лу 3 ми-
ли о ни би бли о теч ни еди ни ци (мо но граф ски и се ри ски пу бли ка ции и 
спе ци фи чен би бли о те чен ма те ри јал). Дел од овој фонд е ор га ни зи-
ран во спе ци јал ни збир ки (кар то граф ска, му зич ка, ли ков на, ар хе о-
граф ска, дро бен пе чат, ми кро филм ска, ар хив ски при ме рок и дру ги). 
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Во рамките на сво и те ма те ри јал ни мо жно сти Би бли о те ка та по сто ја но 
во ве ду ва со вре ме ни ком пју тер ски и те ле ко му ни ка ци ски тех но ло гии 
и пра ви на по ри да др жи че кор со ни во то на раз вој на оваа деј ност во 
од нос на раз ви е ни от свет. Во 1995 го ди на вос по ста ви со ра бот ка со 
Елек тро тех нич ки от фа кул тет од Ско пје со цел да ги на пра ви пр ви-
те оби ди за ди ги та ли за ци ја ка ко со вре мен ме тод за ли бе ра ли за ци ја 
на при ста пот до со др жи ни те на би бли о теч ни те фон до ви и на чин за 
нив на за шти та.

За екс пе ри мен ти ра ње со раз ни те ме то ди на ди ги та ли за ци ја од бра-
на е ар хе о граф ска та збир ка, од но сно збир ка та на сло вен ски ра ко пи си 
ко ја прет ста ву ва дел од кул тур но то кни жно на след ство на Ма ке до-
ни ја. Во Ма ке до ни ја до се га се еви ден ти ра ни око лу 500 сло вен ски 
ра ко пи си од кои во Збир ка та на Би бли о те ка та се на о ѓ а ат 250. Дел од 
оста на ти те ра ко пи си се чу ва ат во дру ги ин сти ту ции или при ват ни 
збир ки Ма ке до ни ја. Ра ко пи си те да ти ра ат од 13 до 19 век и се опи-
ша ни па ле о граф ски спо ред ме то ди те и пра ви ла та вос по ста ве ни од 
Вла ди мир Мо шин и од др. Ми хај ло Ге ор ги ев ски (види ли те ра ту ра 
8, 1, 2). Еви ден ти ра ни те ра ко пи си се ми кро фил ми ра ни и овие ми-
кро фил мо ви се дел од Ми кро филм ска та збир ка на Би бли о те ка та.1

Ди ги та ли за ци ја на сред но ве ковните  
рако пи си во Македо ни ја  

Хро но ло ги ја на ак тив но сти те

Во 1995 го ди на кре и ра на е пр ва екс пе ри мен тал на мул ти ме ди јал на 
ба за на па ле о граф ски опи си на ра ко пи си те со до пол ни те лен ка та-
ло шки еле мент – ди ги та ли зи ра ни сли ки од стра ни ци на ра ко пи си те 
ка ко дел од ба за та. Ре зул та ти те од овој екс пе ри мент се пре зен ти ра ни 
на Пр ва та ме ѓ у на род на кон фе рен ци ја за ком пју тер ско про це си ра-
ње на сред но ве ков ни сло вен ски ра ко пи си, одр жа на во Бла го ев град, 
Ре пу бли ка Бу га ри ја (види ли те ра ту ра 3). При ре а ли за ци ја та на овој 
екс пе ри мент се со о чив ме со след ни те пра ша ња:

– не мо жност во це лост да се вр ши кла сич на та па ле о граф ска об-
ра бот ка на сло вен ски те ра ко пи си (по треб на бе ше тран сли те ра-
ци ја при вне сот и пре ба ру ва ње то на по да то ци те);

– огра ни чу ва ње на мо жно сти те на тех нич ка та опре ма ко ја ја ко-
ри стев ме во тоа вре ме.

1 Во рамките на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Ох-
ридски“, 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.
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Во те кот на 1996 го ди на Би бли о те ка та со по мош на IREX фон да-
ци ја та беа ди ги та ли зи ра ни ско ро 20 000 ми кро фил ми ра ни стра ни ци 
сло вен ски ра ко пи си (оп фа те ни 120 ра ко пи си со ско ро 40 000 стра-
ни ци). Ди ги та ли зи ра ни те стра ни ци за по тре би те на пре зер ва ци ја 
се скла ди ра ни во TIF фор мат и оп фа ќ а ат 30 ЦД-а, а за по тре би те на 
нив на пре зен та ци ја се ко ри стат ком пре си ра ни сли ки во JPG фор мат. 
Во след на та фа за, во те кот на 1997 го ди на овие ди ги та ли зи ра ни ра ко-
пи си беа ор га ни зи ра ни во ба за на по да то ци. Оваа ба за на по да то ци 
со др жи па ле о граф ски опис и сли ки на си те стра ни ци на ра ко пи сот. 

Сл. 1. При мер на ди ги та ли зи ран па ле о граф ски от опис на 
најстариот ра ко пис што се чу ва во Би бли о те ка та, превземен од 
кла сич ни те ка та ло зи на сло вен ски те ра ко пи си, а кој е обавезен 

дел на се кој ди ги та ли зи ран ра ко пис на ЦД-РОМ 1
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За по тре би те на по пол ну ва ње, ажу ри ра ње, одр жу ва ње и пре ба ру ва ње 
на ра ко пи си те спо ред еле мен ти што ги со др жи опи сот из ра бо тен е 
со о две тен софт вер.

Вне су ва ње то на по да то ци те од па ле о граф ски от опис е на ма ке-
дон ски ја зик и ма ке дон ска ки ри ли ца. Во не кои еле мен ти на опи сот 
ка ко што е „ја зик“ или „пи смо“ ав то ри те на па ле о граф ски те опи си 
упо тре бу ва ат и ста ро сло вен ски зна ци. Овие зна ци во ба за та се за-
пи шу ва ат опи сно би де јќи рас по ло жи ви те ин фор ма тич ки алат ки не 
ово змо жу ва ат внес на овие зна ци. Од ис ти те при чи ни еле мен тот 
„со др жи на на ра ко пи сот“, кој ре дов но се по ја ву ва ка ко по мал или 
по го лем текст во опи сот на ра ко пи си те, се прев зе ма ка ко сли ка од 
ве ќе по стој ни те кла сич ни ка та ло зи на ра ко пи си те и се по вр зу ва со 
оста на ти от дел од па ле о граф ски от опис.

Сл. 2. Пр ва ди ги та ли зи ра на стра ни ца од најстариот 
ра ко пис што е за ста пен во ЦД1
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Во Про гра ма та за ра бо та на Би бли о те ка та за 1999 го ди на бе ше 
де фи ни ра на про ект на за да ча Из да ва ње на дел од сло вен ски те ра ко-
пи си во Ма ке до ни ја на ЦД-РОМ1. Оваа за да ча бе ше ре а ли зи ра на со 
фи нан си ска под др шка од Ми ни стер ство то за кул ту ра на Ре пу бли ка 
Ма ке до ни ја. ЦД-РОМ1-от со др жи 13 нај ста ри сло вен ски ра ко пи си во 
Ма ке до ни ја. Ра ко пи си те се ди ги та ли зи ра ни од цр но бел ми кро филм. 
Из ра бо тен е софт вер са мо за пре ба ру ва ње на ра ко пи си те со гла сно 
кри те ри ми те пре зе ме ни од па ле о граф ски от опис. Се кој ди ги та ли зи-
ран ра ко пис со др жи и ди ги та ли зи ран па ле о граф ски опис на ра ко пи сот 
по ра ди тех нич ки те огра ни чу ва ња за пот пол на ими та ци ја за внес на 
по да то ци те од па ле о граф ски от опис.

Кон кра јот на 2000 го ди на Би бли о те ка та го из да де вто ри от ЦД- 
-РОМ 2 на сло вен ски ра ко пи си, а во те кот на 2001 и 2002 го ди на го 
из да де тре ти от ЦД-РОМ 3. При из ра бот ка та на вто ри от и тре ти от 
ЦД-РОМ ко ри сте ни се ис ти те ме то ди ка ко и за пр ви от ЦД-РОМ, 
освен што за ови ое два ЦД-РОМ-ови ди ги та ли за ци ја та е на пра ве на 
од ми кро филм во бо ја (прет ход но пов тор но се ми кро фил ми ра ни 
дел од ра ко пи си те, но во ко лор филм).

Три те ЦД-РОМ-ови со др жат 58 нај ста ри сло вен ски ра ко пи си во 
Ма ке до ни ја, ин ста ли ра ни се на ИН ТЕР НЕТ и до стап ни пре ку ВЕБ 
стра ни ца та на Би бли о те ка та 24 ча со ви днев но: http://www.nubsk.edu.mk.

Па ра лел но со овие ак тив но сти, на Елек тро тех нич ки от фа кул тет 
во Ско пје, фи нан си ран од Ми ни стер ство то за на у ка, а во со ра бот ка 
со Би бли о те ка та во тек е на уч но-ис тра жу вач ки про ект кој се ба ви со 
ме то до ло ги ја та за ди ги та ли за ци ја на до ку мен тар но то кул тур но на-
след ство. На пра ве ни се по ве ќе ди плом ски и се ми нар ски ра бо ти кои 
об ра бо ту ва ат пра ша ња од мул ти ме ди јал на об ра бот ка на по да то ци, 
од но сно ди ги та ли за ци ја на сли ка, звук и филм, нив на ор га ни за ци ја 
во ба зи по да то ци и пре зен та ци ја на ИН ТЕР НЕТ.

Што по стиг нав ме  
со екс периментите за ди ги та ли за ци ја

Со екс пе ри мен тот за ди ги та ли за ци ја на дел од сло вен ски те ра-
ко пи си во Ма ке до ни ја по стиг нав ме:

– стек ну ва ње ис ку ство;
– при оп шту ва ње на дел од сло вен ски те ра ко пи си што се чу ва ат 

во Би бли о те ка та;
– скром на пар ти ци па ци ја во свет ски от ин фор ма ти вен ИН ТЕР-

НЕТ про стор со дел од кни жно то на след ство на Ма ке до ни ја.
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Ид ни ак тив но сти во вр ска со ди ги та лизацијата 
во На ци о нал на та и уни вер зи тет ска би блиотека 

„Св. Кли мент Охрид ски“ – Ма ке до ни ја

1. Ди ги та ли за ци ја на си те еви ден ти ра ни ра ко пи си во Ма ке до ни ја:
– ми кро фил ми ра ње во бо ја;
– фо то гра фи ра ње на оште те ни те ра ко пи си;
– ди ги та ли за ци ја и сни ма ње на ДВД тех но ло ги ја;
– ком пре си ја на ди ги тал ни те сли ки и нив но сни ма ње на ДВД-ија 

за по тре би те на пу бли ку ва ње;
– оп ти ма ли за ци ја на ор га ни за ци ја та на мул ти ме ди јал на ба за по-

да то ци и из ра бот ка на софт вер ска под др шка за пре ба ру ва ње на 
ба за та и обез бе ду ва ње при стап до ба за та пре ку ИН ТЕР НЕТ;

– при ме на на стан дар ди во из ра бот ка та на па ле о граф ски от – ка-
та ло шки опис на ста ри ра ко пи си;

– пре вод на ка та ло шки те опи си на ан гли ски ја зик.

2. Да се про дол жи со ис тра жу ва ње то на при ме на та на ди ги та ли за-
ци ја та и на оста на ти те вред ни ко лек ции (му зич ка, кар то граф-
ска, ли ков на и дру ги) од кни жни те фон до ви на Би бли о те ка та.

3. Ме наџ мент на ди ги та ли зи ра ни те ко лек ции
Одр жу ва ње то на ди ги та ли зи ра ни те ко лек ции ќе би де ед но од 
при о ри тет ни те пра ша ња со кои во ид ни на ќе се за ни ма ва Би-
бли о те ка та. Тоа би ги оп фа ти ло пра ша ња та око лу по сто ја но то 
пре сни му ва ње на ДВД-ија та за ра ди обез бе ду ва ње трај ност, од но-
сно за шти та на по да то ци те, за што е по треб но на бав ка на но ва 
опре ма, усо вр шу ва ње на апли ка тив ни от софт вер и оп ти мал на 
ор га ни за ци ја на ба зи те по да то ци, ста би лен при стап до ба зи те 
пре ку ИН ТЕР НЕТ.

4. Да се вос по ста ви нео п ход на со ра бот ка со дру ги На ци о нал ни би-
бли о те ки од Евро па и све тот и ре ле вант ни ин сти ту ции што 
има ат по го ле мо и ску ство во оваа про бле ма ти ка осо бе но во:

– уни фи ка ци ја та и стан дар ди за ци ја та на ме то ди те на ди ги та ли-
за ци ја та;

– при ме на на МАРК стан дар ди те и ме та по да то ци те за об ра бот-
ка та на спе ци фич ни те би бли о теч ни ма те ри ја ли;

– раз вој на мо жно сти те за мул ти ја зич но пре ба ру ва ње на ин фор-
ма ци и те пре ку ИН ТЕР НЕТ.
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Во 2007 го ди на Ми ни стер ство то за кул ту ра на Ре пу бли ка Ма ке-
до ни ја одо бри сред ства за из град ба на објект во склоп на Би бли о те-
ка та кој ќе би де на ме нет за чу ва ње, об ра бот ка и ди ги та ли за ци ја на 
Збир ки те во Би бли о те ка та. До Ми ни стер ство за кул ту ра е до ста вен 
ини ци ја лен ма те ри јал со кој се ба ра под др шка за фор ми ра ње На-
ци о на лен цен тар за ди ги та ли за ци ја со се ди ште во Би бли о те ка та. Во 
тек е и из ра бот ка на Про гра ма за ди ги та ли за ци ја на би бли о те чен 
ма те ри јал во рам ки те на Би бли о те ка.

Ли те ра ту ра

Ге ор ги ев ски 1988: Ми хај ло Ге ор ги ев ски, Сло вен ски ра ко пи си во Ма ке до ни-
ја, кн. III (опис), кн. IV (фак си ми ли), На род на и уни вер зи тет ска би-
бли о те ка „Св. Кли мент Охрид ски“, Ско пје 1988 [1].

Ге ор ги ев ски 1993: Ми хај ло Ге ор ги ев ски, Сло вен ски ра ко пи си во Ма ке до ни-
ја, кн. V (опис), кн. VI (фак си ми ли), На род на и уни вер зи тет ска би бли-
о те ка „Св. Кли мент Охрид ски“, Ско пје 1993 [2].

Jan ko ska et al. 1995: Sta na Jan ko ska, Dra gan Mi haj lov, Lju bo mir Jo si fov ski, Da ta 
Ba se of Sla vo nic Ma nu scripts in Ma ce do nia, Com pu ter Pro ces sing of Me di-
e val Sla vic Ma nu scripts. Pro ce e dings of the First In ter na ti o nal Con fe ren ce, 
July 24–28, 1995, Bla go ev grad, “Prof. Ma rin Dri nov” Aca de mic Pu blis hing 
Ho u se, So fia 1995 [3].

Jan ko ska et al. 2002: Sta na Jan ko ska, Di gi ti za tion of Spe cial Col lec ti ons in Na ti o nal 
and Uni ver sity Li brary “St. Kli ment Ohrid ski” – Sko pje, In te gra ting In for ma-
tion Se e king and IR & In for ma tion Ser vi ces – Prac ti ce and Re se arch, May 
21–26, 2002, Du brov nik, Cro a tia, In ter u ni ver sity cen tre, Du brov nik 2002 [4].

Maj sto ro ska 1995: Mi mo za Maj sto ro ska, A Church Sla vo nic Alp ha bet for Re-
prin ting Old Ma nu scripts Using a Mic ro com pu ter, Com pu ter Pro ces sing of 
Me di e val Sla vic Ma nu scripts. Pro ce e dings of the First In ter na ti o nal Con fe-
ren ce, July 24–28, 1995, Bla go ev grad, “Prof. Ma rin Dri nov” Aca de mic Pu-
blis hing Ho u se, So fia 1995 [5].

Mi tre ski 1995: Ljupčo Mi tre ski, Fo und, Fonts and Cha rac ter Set of Church Sla vic 
Grap he mes, Com pu ter Pro ces sing of Me di e val Sla vic Ma nu scripts. Pro ce e-
dings of the First In ter na ti o nal Con fe ren ce, July 24–28, 1995, Bla go ev grad, 
“Prof. Ma rin Dri nov” Aca de mic Pu blis hing Ho u se, So fia 1995 [6]. 

Ми хај лов и др. 1998: Дра ган Ми хај лов и дру ги, Ди ги тал на за шти та на 
ста ро то кул тур но на след ство, Ра ко пи сно то на след ство на Ма ке до-
ни ја, Фон да ци ја за кул ту ра на Ма ке до ни ја, Ско пје 1998 [7].

Мо шин 1971: Мо шин, Вла ди мир, Сло вен ски ра ко пи си во Ма ке до ни ја, кн. I, 
кн. II, Ар хив на Ма ке до ни ја, Ско пје 1971 [8].

ССРМ 2000: Сред но ве ков ни сло вен ски ра ко пи си во Ма ке до ни ја [CD-ROM], 
1. дел, 1 елек трон ски оп тич ки диск, [гла вен и од го во рен уред ник Па-
скал Ги лев ски; про ек тен тим: ра ко во ди тел Ста на Јан ко ска, Дра ган 
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Ми хај лов, Вел јан Ри стев ски и дру ги; ка та ло шка об ра бот ка ака де мик 
Вла ди мир Мо шин, д-р Ми хај ло Ге ор ги ев ски], На род на и уни вер зи-
тет ска би бли о те ка „Св. Кли мент Охрид ски“, Ско пје 2000 [9]. 

ССРМ 2001: Сред но ве ков ни сло вен ски ра ко пи си во Ма ке до ни ја [CD-ROM], 
1. дел, 2 елек трон ски оп тич ки диск, [гла вен и од го во рен уред ник Па-
скал Ги лев ски; про ек тен тим: ра ко во ди тел Ста на Јан ко ска, Дра ган 
Ми хај лов, Вел јан Ри стев ски и дру ги; ка та ло шка об ра бот ка ака де мик 
Вла ди мир Мо шин, д-р Ми хај ло Ге ор ги ев ски], На род на и уни вер зи-
тет ска би бли о те ка „Св. Кли мент Охрид ски“, Ско пје 2001 [10].

ССРМ 2002: Сред но ве ков ни сло вен ски ра ко пи си во Ма ке до ни ја [CD-ROM], 
2. дел, 3 елек трон ски оп тич ки диск, [гла вен и од го во рен уред ник Па-
скал Ги лев ски; про ек тен тим: ра ко во ди тел Ста на Јан ко ска, Дра ган 
Ми хај лов, Бо жи дар Про ев ски и дру ги; ка та ло шка об ра бот ка ака де-
мик Вла ди мир Мо шин, д-р Ми хај ло Ге ор ги ев ски], На род на и уни вер-
зи тет ска би бли о те ка „Св. Кли мент Охрид ски“, Ско пје 2002 [11].

Stana Jankoska
Skopje

DIGITIZATION AT THE SV. KLIMENT OHRIDSKI 
NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY, SKOPJE: 

EXPERIENCES, CURRENT STATUS AND FUTURE PLANS

S u m m a r y
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 ap-
plication 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 sup-
ported 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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Томислав Јовановић
Београд

ДОСАДАШЊА ПРАКСА У ИЗДАВАЊУ 
СТАРИХ СРПСКИХ СПОМЕНИКА 

У ра ду се пра те зна чај ни је по ја ве у из да ва њу ста рих срп ских тек сто ва по-
чев од XVIII ве ка па до да нас. На сто ја ња да се ство ри штам пар ски слог, а у но-
ви је вре ме елек трон ски фон то ви, ста ре сло вен ске ћи ри ли це са мо де ли мич но 
су за до во ља ва ла еди ци о не по тре бе при ли ком из да ња де ла срп ске сред њо ве-
ков не пи сме но сти и књи жев но сти. По чев од опо на ша ња ру ко пи сног из гле да 
сло ва, па до тра га ња за по себ ним ти по ви ма зна ко ва на ме ње них штам па њу 
ста рих срп ских тек сто ва, пре ђен је ша ро лик пут на ко ме је би ло ма ње или 
ви ше успе лих ти по граф ских ре ше ња. У ра зно ли ком, али у по је ди ним пе ри о-
ди ма ујед на че ном, из гле ду ста ре ћи ри ли це по ја ви ла су се де ла ве ћи не срп ских 
пи са ца сред њег ве ка и тек по не ки це ло вит спо ме ник пи сме но сти. Мо же се 
ре ћи да је епо ху олов ног руч ног сло га, ко ја је до ско ро би ла пре о вла ђу ју ћа, у 
пот пу но сти за ме нио елек трон ски вид при ре ђи ва ња срп ских ста ри на.

Кључ не ре чи: из да ња, ста ра ћи ри ли ца, срп ски спо ме ни ци.

Пр ве срп ске штам па не књи ге по ја ви ле су се у по след њој де це-
ни ји XV ве ка. Њи хов из глед у ве ли кој ме ри био је сли чан ру ко пи сној 
књи зи. У ста ром срп ском штам пар ству из тих раз ло га опо на шао се 
из глед ћи ри лич ног пи сма устав ног ти па. Ство ре ни су пре по зна тљи ви 
ти по граф ски ком пле ти та ко зва них ми неј ских сло ва не го ва ни нај пре 
у це тињ ској штам па ри ји, за тим у мле тач кој, го ра ждан ској, ру јан ској, 
гра ча нич кој, ми ле шев ској и бе о град ској. Сво јом на гла ше ном ве ли чи-
ном та да шња штам пар ска сло ва олак ша ва ла су чи та ње, што је би ло 
ва жно на ро чи то при ли ком бо го слу же ња, ка да се мо ра ло ра чу на ти на 
сла би ју осве тље ност уну тра шњих про сто ра хра мо ва. Му ко трп на на-
сто ја ња та да шњих штам па ра да у вр ло ме те жним вре ме ни ма до би ју 
књи гу на бр жи на чин не го што је она на ста ја ла пи са ним пу тем оста-
ви ла су не из бри сив траг у не пре ста ној по тре би да се до књи ге до ђе.

Но во ве ков на штам пар ска прак са окре ну та до но ше њу ста рих 
срп ских тек сто ва про ла зи ла је кроз бур не пе ри о де. Ако се пра те дво-
ве ков на на сто ја ња да се ова вр ста спо ме ни ка штам па пи смом ко је 
сво јим из гле дом опо на ша ста ру ћи ри ли цу, уви ђа се низ ње го вих ти-
по ва. У XVIII ве ку још је би ла у оп ти ца ју ста ра ћи ри ли ца ка ко за де ла 
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црквене на ме не та ко и она не цр кве не са др жи не. Ка ко се при бли жа ва 
XIX ве ку, та раз ли ка по ста је све ве ћа. У обим ни је штам пар ске за хва те 
тих вре ме на спа да по ја ва два слу жбе на ср бља ка – је дан је Рим нич ки, 
штам пан 1761. го ди не (Рим нич ки ср бљак), а дру ги Ве не ци јан ски, 
из 1765. го ди не (Ве не ци јан ски ср бљак). Они из гле дом сло ва на ста-
вља ју тра ди ци ју ста ре штам па не књи ге. У ве не ци јан ској штам па ри ји 
Ди ми три ја Те о до си ја штам па ни су 1776. го ди не истим ти пом сло ва 
као и Ср бљак Ка но ни на осам гла со ва све том Си ме о ну и све том Са-
ви Те о до си ја Хи лан дар ца (Ка но ни). Слич ног из гле да сло ва би ло је 
скра ће но из да ње До мен ти ја но вих жи ти ја све тог Си ме о на и све тог 
Са ве Ки ри ла Жив ко ви ћа 1794. го ди не (Жив ко вић 1794). Од сту па ње 
од та кве прак се до го ди ло се ка да је Јо ван Ра јић об ја вио 1795. го ди не 
је дан пре пис Ду ша но вог за ко ни ка у че твр тој књи зи сво је Исто ри је 
сло вен ских на ро да (Ра јић 1795). Текст овог за ко ни ка ни је се раз ли ко вао 
дру га чи јим сло гом од основ ног ко јим је на пи са на Исто ри ја. За ни ма-
ње за Ду ша нов за ко ник тра ја ло је кроз цео XIX век ка ко код до ма ћих 
та ко и код стра них про у ча ва ла ца. Ге ор ги је Ма га ра ше вић штам пао га 
је у Срп ском ле то пи су 1828. го ди не (Ма га ра ше вић 1828), пољ ски сла-
ви сти Ма ће јов ски 1832. го ди не (Macie jowski 1832) и Ан дреј Ку хар ски 
1838. го ди не (Kuharski 1838), Јо ван Ђор ђе вић у Срп ском ле то пи су 
1859. го ди не (Ђор ђе вић 1859), Па вел Јо зеф Ша фа рик 1851. го ди не 
(Šafarik 1851), а Јо сиф Ји ре чек 1865. го ди не пре пис из Ша фа ри ко ве 
остав шти не (Šafarik 1865), Франц Ми кло шич 1856. го ди не (Miklosich 
1856), Сто јан Но ва ко вић 1870. го ди не (Но ва ко вић 1870), као и 1898. 
го ди не (Но ва ко вић 1898), на по у зда ни ји на чин, а пре то га Хер ме ни гелд 
Ји ре чек 1880. го ди не (Jireček 1880). Овај срп ски спо ме ник до жи вео 
је и два из да ња у Ру си ји. Јед но је ура дио Те о дор Зи гељ 1872. го ди не 
(Зи гељ 1872), а дру го Ти мо теј Фло рин ски 1888. го ди не (Фло рин ски 
1888). У ХХ ве ку ни је пре ста ја ло за ни ма ње за овај за кон ски ко декс 
ца ра Ду ша на. Од нај но ви јих из да ња тре ба спо ме ну ти три обим на 
то ма Ду ша но вог за ко ни ка при пре мље них у окви ру на сто ја ња Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти да се кри тич ки по ја ве сви пре пи си 
(Ду ша нов за ко ник 1975–1997).

До га ђај у из да ва њу ста рих спо ме ни ка, као и за чи та во срп ско 
штам пар ство, пред ста вља ло је осни ва ње Кња жев ско-срп ске ти по-
гра фи је у Бе о гра ду 1832. го ди не. У њој су за по тре бе из да ва ња ста рих 
тек сто ва ре за на за себ на сло ва ста ро сло вен ске ћи ри ли це, ве ли чи ном 
са свим при ме ре на ти по граф ском окру же њу сло го ва дру ге вр сте. Би ла 
су то там ни ја сло ва ста ре ћи ри ли це ко ја су ја сно од ска ка ла од уоби-
ча је не гра ђан ске ћи ри ли це све тли јег из гле да. Већ 1840. го ди не у тој 
штам па ри ји по ја ви ла се књи га Па вла Ка ра но-Тврт ко ви ћа са ста рим 



87

срп ским по ве ља ма, ко је је са ку пио ду бро вач ки про та Ђор ђе Ни ко ла-
је вић (Ка ра но-Тврт ко вић 1840). Не ка ко у тим вре ме ни ма уоби ча ји ла 
се не пи са на нор ма да се ста ри тек сто ви штам па ју ма сним сло гом. Тек 
у рет ким при ли ка ма та кав пре по зна тљив ста ро сло вен ски слог за ме-
њи ван је уоби ча је ним бе лим сло гом у ко ме су та ко ђе ком пле ти ра ни 
зна ци ко ји пра те ста ри ју гра фи ју.

По чев од по ло ви не XIX ве ка из да ња ста рих срп ских спо ме ни ка 
до би ја ју пра ви уз лет. Нај пре се штам па ју у Пра гу 1851. го ди не Ша-
фа ри ко ви Památky dř evního písmenictví jihoslovanův. Иза то га 1857. 
го ди не у Бе чу се по ја вљу ју При мје ри срп ско-сла вен ско га је зи ка Ву ка 
Ка ра џи ћа (Ка ра џић 1857). Исте го ди не Иван Ку ку ље вић-Сак цин ски 
об ја вио је у За гре бу у Ар ки ву за по вје сни цу ју го сла вен ску Цам бла ко во 
Жи ти је Сте фа на Де чан ског (Kukuljević-Sakcinski 1857). Исто де ло 
по сле две го ди не при ре дио је пре ма дру гом ру ко пи су Јан ко Ша фа-
рик и штам пао га у Гла сни ку Дру штва срп ске сло ве сно сти (Ша фа рик 
1859). Франц Ми кло шич штам пао је у Бе чу 1858. го ди не Monumenta 
serbica (Miklosich 1858). По ја ва Ђу ре Да ни чи ћа обе ле жи ла је из да ња 
ни за ста рих срп ских тек сто ва ко ји су из ла зи ли ка ко по на уч ним ча-
со пи си ма та ко и у по је ди нач ним књи га ма. Ње го вим тру дом из да та 
су обим на де ла три срп ска пи сца – До мен ти ја на, Те о до си ја и Да ни-
ла Дру гог. Нај пре је 1860. го ди не у Бе о гра ду штам па но Те о до си је во 
Жи ти је све то га Са ве (Да ни чић 1860), а пет го ди на ка сни је До мен-
ти ја но во Жи ти је све то га Са ве и Жи ти је све то га Си ме о на (Да ни чић 
1865), Са мо го ди ну да на по том у Бе о гра ду су штам па ни Жи во ти 
кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских ар хи е пи ско па Да ни ла Дру гог (Да ни-
чић 1866). То ком 1863. и 1864. го ди не по ја вљу је се Да ни чи ћев Рјеч ник 
из књи жев них ста ри на срп ских у три то ма (Да ни чић 1863–1864). У 
исто вре ме, тач ни је 1864. го ди не, он је при ре дио Ни кољ ско је ван ђе ље 
(Да ни чић 1864). Ве ли ки до при нос у из да ва њу срп ских ста ри на дао 
је Ва тро слав Ја гић. Он је ме ђу дру гим обим ним де ли ма, углав ном 
из ста ро сло вен ског пе ри о да, при ре дио из да ње Жи ти ја Сте фа на 
Ла за ре ви ћа Кон стан ти на Фи ло со фа, ко је се по ја ви ло 1875. го ди не у 
Гла сни ку Срп ског уче ног дру штва (Ја гић 1875).

Сто јан Но ва ко вић унео је но ви под стрек у об ја вљи ва њу ста рих 
срп ских спо ме ни ка. Ве ли ки део ње го вог ра да у том по гле ду ра сут је 
по на уч ним ча со пи си ма XIX ве ка. У ве ће це ли не у ко ји ма је до но-
сио срп ске ста ри не спа да ју При ме ри књи жев но сти и је зи ка ста рог 
и срп ско-сло вен ско га, ко ји су иза шли нај пре 1877. го ди не, а он да са 
до пу на ма 1889. и 1904. го ди не. За јед но са Ми ло шем Ми ло је ви ћем 
и Ни ћи фо ром Ду чи ћем об ја вио је у Бе о гра ду 1880. го ди не Де чан ске 
хри со ву ље (Ми ло је вић 1880). Од по себ ног зна ча ја је ње го во из да ње 
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Син таг ме Ма ти је Вла ста ра 1907. го ди не (Но ва ко вић 1907). Кру ну 
ње го вих при ку пља ња де ла из ста рог срп ског за ко но дав ства чи ни 
књи га За кон ски спо ме ни ци срп ских др жа ва сред ње га ве ка штам па на у 
Бе о гра ду 1912. го ди не (Но ва ко вић 1912).

Љу бо мир Сто ја но вић пред ста вља по след њи из да нак ве ли ка на XIX 
ве ка ко ји су се ба ви ли из да ва њем ста рих срп ских спо ме ни ка. По чев 
од Срп ских ро до сло ва и ле то пи са 1883. го ди не (Сто ја но вић 1883), па 
пре ко из да ња Ми ро сла вље вог је ван ђе ља 1897. го ди не (Сто ја но вић 
1897), он се кре тао ка об у хват ни јим це ли на ма као што су Ста ри 
срп ски за пи си и нат пи си у шест то мо ва (Сто ја но вић 1902–1926), по-
том Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си (Сто ја но вић 1928) и Ста ре 
срп ске по ве ље и пи сма (Сто ја но вић 1929, 1934).

У ХХ ве ку ди на ми ка об ја вљи ва ња ста рих тек сто ва би ла је вр ло 
про мен љи ва. Два ве ли ка свет ска ра та сва ка ко су за у ста ви ла озбиљ ни је 
за ми сли око из да ва ња срп ских ста ри на. Нај у пе ча тљи ви ји при мер за то 
је сте на сто ја ње Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа да при ре ди по ве ље ма на сти ра 
Хи лан да ра и штам па их у 44. књи зи Спо ме ни ка СКА. Већ сло же ни 
текст про пао је у Др жав ној штам па ри ји на по чет ку Пр вог свет ског 
ра та. Тек ма њи део оти сну тих ко рек тор ских стра ни ца са чу ван је да 
све до чи о јед ном ве ли ком тру ду. Са ви ше успе ха био је рад Ва си ли ја 
Ни ко ла је ви ча Ко ра бљо ва на из да ва њу хи лан дар ских по ве ља ко ји се 
по ја вио 1915. го ди не у до дат ку Ви зан тиј ског вре ме ни ка (Korablev 

1915). Ве ли ки до га ђај у при бли жа ва њу де ла ста рих срп ских пи са ца 
би ла је по ја ва кри тич ког из да ња де ла све то га Са ве, ко ја је при ре дио 
Вла ди мир Ћо ро вић 1928. го ди не (Ћо ро вић 1928).

По сле Дру гог свет ског ра та на стао је зна тан за стој у об ја вљи ва-
њу ста рих спо ме ни ка. Тре ба ло је да про ђе ви ше од три де це ни је, па 
да се ус по ста ви ко ли ко-то ли ко за до во ља ва ју ћи ток из да ва ња ста рих 
тек сто ва. Ђор ђе Три фу но вић при ре дио је књи жев не ра до ве Сте фа на 
Ла за ре ви ћа 1979. го ди не (Три фу но вић 1979). Исте го ди не по ја ви ло 
се из да ње Ма ти чи ног апо сто ла из ХIII ве ка ко је су при ре ди ли Рад-
ми ла Ко ва че вић и Ди ми три је Е. Сте фа но вић (Ко ва че вић/Сте фа но-
вић 1979). Ди ми три је Бог да но вић по за ба вио се нај ста ри јом слу жбом 
све том Са ви и об ја вио њен текст 1980. го ди не (Бог да но вић 1980). 
Срп ску Алек сан дри ду при ре ди ле су 1985. го ди не Рад ми ла Ма рин ко-
вић и Ве ра Јер ко вић (Ма рин ко вић/Јер ко вић 1985). Кри тич ко из да ње 
Ми ро сла вље вог је ван ђе ља при ре ди ли су Ни ко ла Ро дић и Гор да на 
Јо ва но вић 1986. го ди не (Ро дић/Јо ва но вић 1986). Ти ме се окон чао 
до ста дуг пе ри од из да ва ња ста рих спо ме ни ка у сло во сла гач ни ца ма, 
у ко ји ма су се руч ним сло гом ре ша ва ла сло же на еди ци о на пи та-
ња. Му ко тр пан и дуг по сао усту пао је ме сто не са свим раз ра ђе ном 
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систе му ку ца ња ста рих тек сто ва на елек трич ним пи са ћим ма ши на ма 
ко је су снаб де ве не ку гли ца ма са раз ли чи тим пи смом. Зна се ко ли ко 
је у пе ри о ду од де се так го ди на из ме ђу осам де се тих и де ве де се тих 
зна чи ла та ква ма ши на и ко је су све не мо гућ но сти по сто ја ле да се 
тач но при ре ди не ки текст. При мер за то пред ста вља нај о бу хват ни-
ји труд Ди ми три ја Е. Сте фа но ви ћа на при ре ђи ва њу Ши ша то вач ког 
апо сто ла, ко ји је 1989. го ди не об ја ви ла Аустриј ска ака де ми ја на у ка 
(Сте фа но вић 1989). Са та квом ви ше го ди шњом прак сом из ла зи ли 
су Ар хе о граф ски при ло зи, ко ји су исто вре ме но при мер бур них про-
ме на у срп ском штам пар ству.

Мо гло би се го во ри ти о но вој ери у штам пар ству ка да су се у 
при пре му укљу чи ли ком пју те ри. Они су до не ли при лич на олак ша-
ња и у при ре ђи ва њу ста рих тек сто ва. То је под ра зу ме ва ло да се сва ки 
по је ди нац упу ти у рад но вих елек трон ских по ма га ла и об у чи у њи хо-
вом по у зда ном ру ко ва њу. Ако је тај про блем био ре шив са ма ње или 
ви ше успе ха, ве ћи про блем пред ста вља ли су од го ва ра ју ћи фон то ви 
ко ји би омо гу ћи ли по у зда но и тач но пре но ше ње тек сто ва у ко на чан 
штам па ни об лик. По зна то је ша ре ни ло и лу та ња ко ји ма смо сви из-
ло же ни у на сто ја њу да се осло ни мо на до бар ста ро сло вен ски фонт. 
По вре ме но се успе ва ло упр кос не до вољ но уса вр ше ним фон то ви ма, 
па су се као обим ни ји ре зул та ти по ја ви ла из да ња Слу жбе све том Пе-
тру Атон ском Ге на ди ја Све то гор ца 1995. го ди не (Три фу но вић 1995), 
а за тим де ла све то га Са ве (Јо ва но вић 1998), Сте фа на Пр во вен ча ног 
(Ју хас-Ге ор ги ев ска/Јо ва но вић 1999), До мен ти ја на (Ју хас-Ге ор ги ев ска/
Јо ва но вић 2001), по ве ље кне за Ла за ра (Мла де но вић 2003), За ко но пра-
ви ло све то га Са ве (Пе тро вић/Шта вља нин-Ђор ђе вић 2005) и по ве ље 
де спо та Сте фа на (Мла де но вић 2007).

Ве ли ки по мак у опре ма њу за до во ља ва ју ћим фон том до го дио се, 
мо же се сло бод но ре ћи, по ду хва том Зо ра на Ко сти ћа, ко ји је уз по-
моћ по зна ва ла ца сло вен ске па ле о гра фи је са чи нио ста ро сло вен ски 
фонт Мо нах и не што све ча ни ји Хи лан дар ски устав. Да је фонт Мо нах 
успе шно за жи вео, по ка зу ју нај но ви ја из да ња, као што су По ме ник 
ма на сти ра Ра че (Јо ва но вић 2005), Ни ко ди мов ти пик (Три фу но вић 
2007), Бе о град ски па ри меј ник (Јо ва но вић-Стип че вић 2006) и огледна 
све ска Срп ско сло вен ског реч ни ка је ван ђе ља СА НУ (Са вић 2007). Овај 
фонт омо гу ћио је да се за до во ља ва ју ћим ре ше њи ма и олак ша ним 
ко ри шће њем ра ди ка ко у Word-у та ко и у сло же ни јим про гра ми ма 
као што је In Design. Уве ре ни у соп стве но до бро ис ку ство са овим 
фон том, на да мо се да ће се ње го во ко ри шће ње још ви ше про ши ри ти 
и по твр ди ти кроз мно го ве ће мо гућ но сти из да ва ња не са мо срп ских 
не го и сло вен ских ста ри на.
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PRACTICE TO DATE IN THE PUBLICATION 
OF OLD SERBIAN TEXTS 

S u m m a r y
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 gener-
ating 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 vi-
tal 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 remem-
ber 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, ac-
cording 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 encoun-
ter 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 be-
ing 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 identi-
cal 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 administra-
tive 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 ret-
roconversion, 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 char-
acters” (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 ac-
cented 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 equiv-
alent 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 stand-
ard. (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 encod-
ing? 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 there-
fore 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 Tech-
nical 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 adminis-
trative 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+E000-
F8FF), which should be enough for most purposes (at least when deal-
ing with European writing systems), but should that prove insufficient, 
Planes 15 and 16 are also allotted as supplementary private use areas, pro-
viding 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 fol-
lowing:

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

и вышер енныи 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 charac-
ters which they are to replace within a <g> element with an attribute indi-
cating 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 re-
sides 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 informa-
tion 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="@*|*|processing-
instruction()|comment()">
<xsl:copy>
<xsl:apply-templates
select="*|@*|text()|processing-
instruction()|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-output-
escaping="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 pro-
vided 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 infor-
mation 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:apply-
templates/></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 doc-
ument can serve as the basis for transformations, and of the use of Uni-
code 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 For-
matting 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 un-
ambiguously available to any system; an XML browser probably will dis-
play 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 allow-
ing 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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Ралф Клеминсон 
Портсмут

ЮНИКОД ДЛЯ СЛАВИСТОВ

Р е з ю м е
В докладе обсуждаются происхождение и назначение Юникода и при-

чины, почему некоторые символы включены в стандарт, а другие исклю-
чаются. 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 по-
зволяет 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 потреб-
ности исследователей.
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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, независи-
мость 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 под-
хода 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-кирил-
лической 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, стандар-
тизация форматов, универсальность электронного текста, XML подход, UNICODE 
стандарт, TEI инициатива.
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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 дан-
ного издания является первой и, может быть самой важной, задачей. 
Группа потенциальных пользователей, в общем, определяет весь об-
лик 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 публи-
ки 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 Средне-
вековья; 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, ис-
торической 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. точ-, переданный как можно ближе к оригиналу, т. е. точ- переданный как можно ближе к оригиналу, т. е. точ-

ная 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 
южнослав янских кодексов XI–XVII веков. Он содержит около 350 
файлов в XML формате следуя правилам TEI. Модель описания пре-XML формате следуя правилам TEI. Модель описания пре- формате следуя правилам TEI. Модель описания пре-TEI. Модель описания пре-. Модель описания пре-
дусмастривает, с одной стороны – полное кодикологическое описание 
рукописей (в котором очень подробно расписаны палеографические 
и лингвистические данные), так как и постатейное содержание ру-
кописи и идентификация текстов, вместе с образцами старославян-
ских текстов (заглавие, начало и конец), записи и пр. Часть инфор-
мационного массива експонирована в Интернете, где тоже работает 
система поиска (http://clover.slavic.pitt.edu:8080/exist/mss/index.xml). 
Реперториум включает несколько международных проектов: описа-
ние 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 меди-
евистики (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 лока-

льных 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 �инансо� и �инансо�и �инансо�
вая поддержка Мероприятия Участники Результаты Публикации

1994–1995
IREX (Interna-
tional Research & 
Exchange Board) 
Washington

Болгарско-
-амери канский 
проект “Com-“Com-
puter Supported 
Processing of 
Medieval Slavic 
Manuscripts”

Андрей Бо-
яджиев (СУ), 
Анисава Милте-
нова (ИЛ БАН), 
Милена Добрева 
(ИМИ БАН), 
проф. Дейвид 
Бирнбаум (Pitts-
burg University, 
PA, USA) и др.

Tem plate for 
Slavonic Manu-
scripts (SGML)

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

1996–1999
Central European 
University, Bu-
dapest

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

Институт ли-
тературы БАН, 
Секция древ-
неболгарской 
литературы
проф. Ральф 
Клеминсон, 
Central European 
Univer sity (Буда- sity (Буда-sity (Буда- (Буда-
пешт)

Основана 
Комиссия по 
компьютерной 
обработке 
средневе ковых 
рукописей МКС 
(1998–)

Доклады к ХІІ 
Конгрессу сла-
вистов в Кракове 
опубликовани в: 
Palaeobulgarica, 
XXII, 1998, N 2. 
“Medieval Slavic 
Ma nuscripts and 
SGML: Problems 
and Per spectives”, 
Sofia 2000.

2000–2006
UNESCO (200–
2003)

Проект “Elec- “Elec-
tronic Des cription 
and Edition of 
Sla vic Sources”, 
2002–2003.
Проект изучения 
и опи сания сла-
вянских руко-
писей в Швеции 
(2004–2007); 
проект описания 
и електронных 
каталогов сла-
вянских руко-
писей в Британ-
ской библиотеки 
(2005–2009).

Институт ли-
тературы БАН, 
Секция древ-
неболгарской 
литературы

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

Конференция 
AZBUKY. NET 
София 2005.

 “Computational 
App roaches to 
the Study of Early 
and Modern 
Slavic Languages 
and Texts. Pro-
ceedings.” Sofia, 
2003. 

“Computer 
applica tions in 
Slavic Stu dies”, 
Sofia 2006

Развитие иници-
ативе Реперто-
риум 2007–2008.

Перспективы.

Модель опи-
сания сложно 
структуриро-
ванных текс тов

Модель срав-
нения соста ва 
сборников, 
визуализа ция в 
формате SVG

Модель издания 
текстов в XML 
формате

Институт лите-
ратуры БАН
А. Милте нова, 
Д. Радославова, 
А. Бояджиев 
(СУ), и др.

Проф. Дейвид 
Бирнбаум (Pitts-Pitts-
burg Univ., USA), 
А. Милтенова 
(ИЛ БАН)

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

Computer-
-Assisted Analy-
sis and Study of 
the Structure of 
Mixed-Content 
Miscellanies. – 
Scripta & e-Scrip-
ta, 1, 15–54.
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Этап и �инансо� и �инансо�и �инансо�
вая поддержка Мероприятия Участники Результаты Публикации

Проект “Ме-
таданные и 
электронные 
каталоги” (тер-
минология для 
описании и ана-
лиза средневеко-
вых славянских 
рукописей)

Проект «СЛО-
ВО: К дигиталь-
ной библиотеке 
южно-славянских 
рукописей» (Ав-
стрия, Болгария, 
Македония, 
Сербия, Слове-
ния)

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

А. Милтенова 
(координатор), 
И. Велев, Т. Еря-
вец, Р. Койчева, 
И. Кузидова, 
Х. Миклас, М. 
Огрин, Д. Попо-
вич, Д. Радосла-
вова, Е. Томова, 
И. Шпадиер, 
М. Якимовска-
-Тошич)

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 со-
ответствие. Типичный случай такого формата – это передача текста 
разными типографскими гарнитурами.

– Rich Text Format (RTF) – кроме символов текста содержит и до-
полнительную 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 стра-
ницу из Аджарского четвероевангелия (фиг. 1).

Стратегия Plain Text Format дает хорошее представление о ин-
дивидуальных свойствах текста – разметка страницы, орфографи-
ческие 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 СтЃ ОЕ Е„ГvMІЕ
недэ‘ля прэдэ просвэще ‘н∙емь гла‘ва .аЌ.~
Зачело† е†vCл∙а ¶ †vTђ хвЃа сЃна бжЃ∙а. я†ко ‘же
¬Tђ пи‘сано въ пррPђцэхь. се ” аˆзь поси ‘лаю
а‰ггЃла моег̂о 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 пер-
вым вариантом: системный подход к передаче символов кириллицы, 
независимость от операционной системы и конкретной текстообра-
батывающей программы, коды символов и управляющая информа-
ция 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 ограничен--го века, который по причине своей технологической ограничен-го века, который по причине своей технологической ограничен-
ности 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 сис-
тема представления символов старой кириллицы должна удовлет-
ворять 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 ки-
риллических писменных памятников на интервале в почти 10 столе-
тий. 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 ис-
черпывающим 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 про-
блем в нашей области. Конечно, сотворить универсальную систему, 
которая удовлетворяла бы всех славистов, палеографов и типогра-
фов, 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 прак-
тически 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 графи-
ческие 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 письменнос-
тей UNICODE казалась нам многообещающей, но все таки здоровый 
скепсис подсказывал нам, что продукт с коммерческим предназначе-
нием вряд ли станет считаться с такой узкой и экзотической облас-
тью как палеославистика. Пророчество это, к сожалению, сбылось 
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с такой точностью, что теперь, когда UNICODE является общепри-UNICODE является общепри- является общепри-является общепри-
нятым 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 ре-
дакторами 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 положе-XML изменила положе- изменила положе-изменила положе-
ние к лучшему. К сожалению XML ориентирован только на компьютер 
и является средой очень “недружественной” к бедному “юзеру”, обсто-
ятельство, которое отрицательно сказывается на популярность его в 
обществе славистов. “XML entities” предназначенные для кодирования 
символов разных писменных систем неудобны, неуклюжи для пользо-
вания 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 пе-
редачи 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. сое-
динить символы и глифы), то получилось бы впечатляющее произ-
ведение. 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). Современ-
ная 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 хоро-
шему (мы сказали бы даже изысканному) изданию текстов. Теперь не 
представляет труда издание древнего текста со всеми его палеогра-
фическими 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 симво-
лов 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 ситу-
ацию 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 со-SGML выражений была “камень преткновения” для со- выражений была “камень преткновения” для со-выражений была “камень преткновения” для со-
временных 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, по-
вышению 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 альтер-
нативы, 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 мо-
жем использовать эту область, до известной степени и в качестве 
“испытательного полигона”.

Проблема: В большинстве существующих шрифтов символы со-
временного кириллического письма перемешиваются с символами 
“старой” кириллицы (под эвфемистическим названием “историче-
ские” 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 со-
став символов, после чего “миграция” в стандартную часть кодовой 
таблицы будет формальной процедурой.

Проблема: Состав символов “старой” кириллицы не стандарти-
зован.

Альтернатива: Все таки в нашем распоряжении имеется “спи-
сок 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 ти-
пографической 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 графиче-
ском, 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 переме-) затрудняют публикацию материалов в Интернете; о переме- затрудняют публикацию материалов в Интернете; о переме-затрудняют публикацию материалов в Интернете; о переме-
шивании 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, со-
держащих “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” ки-
риллицы в UNICODE возможны следующие перспективы:

– регистрация “старой” кириллицы в самостоятельную UNICODE 
область. Для этого надо привести веские аргументы информа-
ционного и лингвистического характера и максимально остере-
гаться 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 сомне-
ния – 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 вни-
мательно обсудить возникающие проблемы, несмотря на то, 
что они преимущественно технологические.

– существующая стандартная регистрация современной кирил- существующая стандартная регистрация современной кирил-
лицы расширяется необходимым количеством символов чтобы 
адекватно отображать список символов “старой” кириллицы, 
который сейчас активно обсуждается. Для UNICODE консор-UNICODE консор- консор-
циума это самое выгодное и логичное решение – ничего не 
меняется, только расширяется. Это решение можеть быть не-
удовлетворительно для немалую часть славистов не только в 
результате их традиционного мышления, но вследствии про-
блем 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 кон-
грессе 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 

S u m m a r y
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 out-
look, 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; по-
том 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 конфе-
ренции новый (пoчти совершенный!) проект древней кириллицы!

Существующие новейшие версии кодировки глаголицы и ки-
риллицы 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). Се-
годня 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 организа-
торами для обсуждения решений.

В сущности, для разработки «совершенной» кодировки UNICODE 
необходимо руководствоваться теми же требованиями, которые вы-
двинул Л. Ельмслев для описания языковых систем. Таковыми яв-
ляются требования (1) полноты, (2) адекватности и (3) простоты.

Что касается (1) полноты, то глаголица и кириллица, как и боль-
шинство 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, абсо-
лютного положения в строке (т. е., свисающее или стоящее), а также 
относительной позиции единиц (нормальная, надстрочная, под-
строчная, вписанная). Если учёт всех этих особенностей в пределах 
одной версии (для глаголицы и древней кириллицы) был бы воз-
можен 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 па-
леографических вариантов или «глифов», т. е. без собственных но-
меров). Чтобы соответствовать всем требованиям научных задач, 
рекомендуется, сверх того, добавить к этим основным версиям еще 
дополнительную таблицу, в которой присутствовали бы такие спе-
циальные 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 функ-
ции графем, которые иногда изменялись в ходе развития, как я уже 
говорил. Таким образом, некоторые ранние аллографы без специаль-
ной функции постепенно приобретали собственную функцию – как, 
например, кириллические широкие («литургические») варианты є 
и о. Но и первичные функции графем изменялись, например, глаг. 
т. н. Ща (первоначально «Кит», ср. Miklas 2003) и Фeрт – в запад-Miklas 2003) и Фeрт – в запад-3) и Фeрт – в запад-eрт – в запад-рт – в запад-
ной 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 по-c по- по-
мощью 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 направлени-
ях!) обнаруживает изменение в корреляции глаголических и кирил-
лических 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 противопо-
ложность 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 фонема-
тики, 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 ор-
ганизации старославянских текстов эстетическо-технический прин-
цип 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 мень-
шей 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, − зави-
сит, прежде всего, от принципов UNICODE и требует обсуждения.

Альтернативным было бы решение отнести такие цифровые зна-
ки, 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 слу-
чае достижения согласия по этому поводу. Разработчикам UNICODE 
следует учесть определенные специальные запросы, особенно для 
изображения свисающего и стоящего начертаний, которые встреча-
ются и в других письменных традициях. Как известно, ранняя глаго-
лица 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 ней-
тральной буквой и в межбуквенном промежутке. Я не вполне уверен, 
является ли это решение необходимым и самым лучшим? Если раз-
работчики 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 про-
ект – это наиболее полный из известных мне и содержит не менее 
1.087 положительных (т. е. готовых, по мнению авторов, для коди-
ровки) единиц, которые разделены на 16 таблиц. В трех следующих 
таблицах представлен также отрицательный (по мнению авторов, 
ненужный при кодировке) состав – в первую очередь знаки пре-
пинания 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 пра-
вило, 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 еди-
ниц 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 на-
ряду 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 представ-
ляются 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 характери-
стике. Здесь нужно прокомментировать четыре вида феноменов: 1. 
расположение определенных единиц в алфавите, 2. статус отдель-
ных 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 (гли-
фы). 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 «оч-
ного» 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 носо-
вого гласного с вариантом (без вертикального штриха) должна быть 
соотнесена не с обычной формой «малого Юса», а представлять само-
стоятельную основную форму.

В остальном я обнаружил лишь несколько случайных несоот-
ветствий: 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 изо-
бражены 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

Z u s a m m e n f a s s u n g
Trotz zahlreicher Verbesserungen während der letzten Jahre sind die vorlie-

genden UNICODE-Tabellen (5.0) für die (alt)kirchenslavischen Schriftsysteme 
Glagolica und Kyrillica noch weit davon entfernt, allen Anforderungen der Be-
nutzer 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 Forde-
rungen, 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 Ustav-
Version 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 Na-
salvokalzeichens) hinzuzufügen; (2) betrifft in erster Linie die korrekte Definition 
der Form-Funktions-Beziehungen der Grapheme, die im Laufe der Zeit Ände-
rungen 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 An-
wendbarkeit ab und erfordert es, die Einheiten nach Formgruppen zu trennen: 
(a) Buchstaben-Grapheme (Neutrale) in Minuskel- und Majuskelform, (b) su-
praponierte 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, be-
schränkt sich der Autor bei seiner Besprechung auf einzelne korrektur- bzw. er-
gänzungsbedürftige 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 пред ста вља пред лог до пу не Функ ци о нал ног ин вен та ра утвр-
ђе ног стан дар да ста ро сло вен ског ћи ри лич ког пи сма му зич ким зна ци ма ко ји 
ни су уне ти у ње гов Основ ни ин вен тар. Рад не ма пре тен зи је ства ра ња оп штег 
стан дар да за по ме ну та нот на пи сма, већ пред ста вља ма ли до при нос из спе ци-
фи ке са вре ме ног срп ског по ја ња. 

Аутор овим при ло гом ујед но по кре ће те му ко ја би тре ба ло да иза зо ве ин те-
ре со ва ње му зи ко ло га за ње ну све стра ни ју об ра ду на не ком од сле де ћих на уч них 
ску по ва на те му стан дар ди за ци је и ре ги стра ци је ћи ри лич ког пи сма у Уни ко ду.

Кључ не ре чи: цр кве на му зи ка, по ја ње, кро је ње – ве шти на или умет ност, 
ви зан тиј ска не ум ска но та ци ја, ру ско зна ме но по ја ње, кр ју ки но та ци ја и кон да-
кар но по ја ње, три ле – не са вр ше но нот но пи смо у са вре ме ном срп ском цр кве-
ном по ја њу, ко ди фи ка ци ја и стан дар ди за ци ја по јач ког нот ног пи сма у Уни ко ду.

У не ко ли ко на вра та ба ви ли смо се те мом ста рог и са вре ме ног 
цр кве ног по ја ња, те мом ко ја сто ји у не по сред ној ве зи са овом да-
на шњом: нај пре у ра ду о по ја њу у ма на сти ру Хи лан да ру (Ми о драг 
1986: 153–176, Ми о драг 1987: 44–47, Ми о драг 1994б: 40–42, Ми о драг 
1997: 99–112, Ми о драг 1998), по том о чи та њу, тј. пе ва њу је ван ђе ља 
на бо го слу же њу, а за тим у ра ду о из у ча ва њу са вре ме ног срп ског цр-
кве ног по ја ња у бо го сло ви ја ма Срп ске пра во слав не цр кве (Ми о драг 
1994а: 125–137).

Ов де је реч о спе ци фич ној азбу ци, или си сте му зна ко ва по сред-
ством ко јих се на нај е фи ка сни ји на чин бо го слу жбе ни текст сво ди на 
му зич ки из раз (при во ди му зич кој кон цеп ци ји или му зич ком из во-
ђе њу), ко ји је за јед нич ки, уза јам ни је зик ка ко све ште но слу жи те ља 
та ко и свих вер ни ка. 

У том кон тек сту три ле су спе ци фи чан зна ков ни си стем ко ји у 
јед ном са би је ном, је згро ви том, ви зу ел ном из гле ду и зна че њу, у нот-
ни, тон ски си стем сво ди тек сту ал ну су шти ну. Али, тре ба ло би ре ћи 
не што о то ме ка ко то ви де Ус пен ски, Чом ски, Лот ман и, по себ но ове 
три ле ди фе рен ци ра ти од нот ног, азбуч ног пи сма, од ма те ма тич ког 
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пи сма. Оне је су фор ме, али спе ци фич не фор ме по сред ством ко јих 
се ква ли та тив но текст уз ди же на је дан ви ши, ду хов ни ни во. Јер ни је 
исто ре ци то ва ти Оче наш и по ја ти га; Иже хе ру ви ми го во ри ти – ни је 
исто чи та ти текст мо ли тве и по ја ти га.

Све ште но пи смо и текст тре ба, пре ма ли тур ги ча ри ма и ли тур-
го ло зи ма на по се бан, све ча ни на чин чи та ти, про из но си ти, по ја ти. 
Јер, он би не у по ре ди во из гу био од сво је све ча но сти и по себ но сти 
да ни је тог све ча ног на пе ва ња. За рет ке знал це са вре ме ног цр кве ног 
по ја ња, „кро је ње, три ли ра ње“ и три ле пред ста вља ју бли жи, не по-
сред ни ји, све де ни ји и је згро ви ти ји на чин са оп шта ва ња све ште ног 
тек ста. Три ле на од ре ђе ни на чин и под од ре ђе ним усло ви ма мо гу да 
пред ста вља ју бли жу, кон крет ни ју мо гућ ност са оп шта ва ња. Оне су 
све де ни ји си стем од но та, есен ци јал ни ји на чин са оп шта ва ња тек ста; 
про сто је дан дру га чи ји, есен ци јал ни ји си стем ко му ни ци ра ња по ја-
ња, ме ло ди је са тек стом. На не у  по ре ди во ма ње про сто ра, сред ста ва 
и зна ко ва и вре ме на три ла ма се мо же са оп шти ти текст и то упра во 
и је сте по доб но, по де сно за ком пју тер ски си стем. Од три ла ка сло-
бод ном кро је њу оста је он да по ла ко ра ка. Три ле су зна ча јан пре лаз у 
сло бо ди по ја ња и кро је ња, ов ла да ва ње му зич ким и по јач ким је зи ком, 
ве шти ном, тј. умет но шћу.

1. Ка ме ни за пе ча та ну, тро пар 1. гла са
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3. Дог мат ска сла ва, 6. глас

2. Го спо ди во звах, 4. глас
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Из ове пре гр шти си но ни ма ни је ла ко за крат ко вре ме, пред ви ђе-
но за јед но са оп ште ње, из ву ћи кра так и ла ко схва тљив за кљу чак. Ово 
су прак тич но са мо кључ не ми сли и ре чи, ко је ће мо ов де илу стро ва ти 
са не ко ли ко му зич ких при ме ра.

За ову при ли ку огра ни чи ће мо се још на не ко ли ко пе са ма ко је су 
про ве ре не у жи вој прак си то ком ви ше де це ниј ског ба вље ња по јач ком 
прак сом и пе да го ги јом. Ово се пре све га од но си на рад са мла дим бо-
го сло ви ма, уз ра ста од 15 до 20 го ди на; за тим са сту ден ти ма те о ло ги је 
и са сту ден ти ма Ака де ми је СПЦ за кон сер ва ци ју и ре ста у ра ци ју и, на 
кра ју, на рад са од ра слим осо ба ма са му зич ким обра зо ва њем, али без 
прет ход ног ис ку ства и су сре та са по ја њем. Та ква јед на му зич ка осо ба 
ов де сто ји пред ва ма у уло зи де мон стра то ра по ја ња. 

Уме сто би ло ка квих за кљу ча ка, пред ла жем да по слу ша мо још 
не ко ли ко при ме ра јед но гла сног срп ског цр кве ног на род ног по ја ња. 

ПРИ МЕ РИ: Де мон стра тор Је ле на пе ва тро пар 1. гла са; Го спо ди 
во звах 4. гла са и са мо гла сну или дог мат ску ме ло ди ју 6. гла са. Ови 
при ме ри у до дат ку слу же ујед но и као ви зу ел на илу стра ци ја те ме о 
ко јој је реч.

Пре ма про гра му ра да на шег на уч ног ску па пред ви ђе но је да тре-
ћег да на, за вре ме по кло нич ког из ле та у ма на стир Ма на си ју, у са мом 
ма на сти ру одр жи мо је дан ма њи кон церт ду хов не му зи ке. Та мо ће би-
ти још не ких при ме ра, углав ном ру ског и срп ског цр кве ног по ја ња, 
од но сно ду хов не му зи ке. 

Ипак, скре ћем уна пред па жњу да у тим при ме ри ма, ма кар су 
не ки од њих и за сно ва ни на ме ло ди ја ма срп ског Осмо гла сни ка, не 
тра жи мо мо гућ ност бе ле же ња тих пе са ма три ла ма. Јер, ра ди се о по-
ли фо ни ји, или ви ше гла сју, тј. о са свим дру га чи јем му зич ком из ра зу 
ко ји, за раз ли ку од јед но гла сног по ја ња, о ко ме је ов де реч, мо же да 
се бе ле жи је ди но но та ма.

По том си сте му ми смо одав но у Евро пи, још од сре ди не 18. сто-
ле ћа, од вре ме на Кор не ли ја Стан ко ви ћа, срп ског пре те че но тал ног 
и по ли фо ног пе ва ња. А по оном пр вом, не ум ском нот ном си сте-
му, би ли смо део на сле ђа Ви зан ти је и пра во слав ног Ис то ка још из 
сред њег ве ка, у пи са ној, а дав но пре то га, од Све тог Са ве, и усме ној 
му зич кој тра ди ци ји.

Си стем три ла и три ли ра ња са вре ме ног срп ског цр кве ног по ја ња 
ло ци ра нас не где из ме ђу Ис то ка и За па да, а на шу му зич ку и по јач ку 
ба шти ну свр ста ва у по себ не сти ло ве, по пут срп ско-ви зан тиј ског сти ла 
у цр кве ном гра ди тељ ству и цр кве ној ли ков ној умет но сти. 
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Белград

СОВРЕМЕННОЕ СЕРБСКОЕ ЦЕРКОВНО-НАРОДНОЕ 
ПЕНИЕ И ВОПРОС КОДИФИКАЦИИ НЕВМОВ И 

ТРИЛЛ ИЗ СЕРБСКОГО ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ

Р е з ю м е
Работа представляет предложение пополнения функционального ин-

вентара установленного стандарта старославянского кириллического письма 
музыкальными знаками – невмами и тзв. триллами, которые не внесены в 
его основной инвентарь. Она не претендует на создание всеобщего стан-
дарта для упомянутых нотных писем, но представляет небольшой вклад из 
специфики современного сербского церковного пения. 

Данным предложением автор затрагивает тему интересную для му-
зыковедов, которые в свою очередь, могут ее всесторонне осветить на по-
следующих научных конференциях, посвящённых теме стандартизации и 
регистрации кириллического письма в Юникоде.
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Слободан Павловић 
Нови Сад

ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕТРАЖИВАЊЕ СТАРОСРПСКОГ 
ЈЕЗИЧКОГ КОРПУСА У СВЕТЛУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 

СТАРОСЛОВЕНСКЕ ЋИРИЛИЦЕ*

У овом ра ду раз ма тра ју се прин ци пи фор ми ра ња елек трон ског кор пу са 
ста ро срп ског је зи ка у све тлу „уни код не“ стан дар ди за ци је ста ро сло вен ске ћи-
ри ли це. По себ но се ис ти че зна чај по у зда но сти, ре пре зен та тив но сти и пре тра-
жи во сти као по ла зних прин ци па за фор ми ра ње ди ја хро ног је зич ког кор пу са. 
На осно ву ис ку ста ва у ди ги та ли за ци ји ста рих тек сто ва на ста лих у кул тур ној 
сфе ри пра во слав ног Сло вен ства, да ју се пре по ру ке за елек трон ску пре зен та ци-
ју ста ро срп ске пи са не за о став шти не.

Кључ не ре чи: ста ро срп ски је зик, елек трон ски је зич ки кор пус, елек трон ско 
пре тра жи ва ње.

§ 1. Срп ски је зик ушао је у XXI век без фи на ли зо ва них кор пу сно 
по ста вље них исто риј ско гра ма тич ких и исто риј ско лек сич ких ис тра-
жи ва ња. На и ме, упр кос ве ли ким до ме ти ма струк ту рал не лин гви сти ке 
на на шем про сто ру у XX ве ку, ср би сти ка је оста ла ус кра ће на за кор-
пу сно уте ме ље ну исто риј ску фо но ло ги ју, исто риј ску мор фо ло ги ју, 
исто риј ску де ри ва то ло ги ју, исто риј ску син так су, те исто риј ски реч ник, 
што је ста вља на за че ље европ ских на ци о нал них фи ло ло ги ја. Ово 
чу ди по себ но ако се има у ви ду (1) обим срп ске пи са не за о став шти-
не, ко ја се мо же пра ти ти од кра ја XII ве ка, те (2) зна чај ста ро срп ске 
је зич ке гра ђе за ре кон струк ци ју оп ште сло вен ских је зич ких при ли ка 
(уп. Гр ко вић-Меј џор 2004: 250).1

У сво јим уни вер зи тет ским пре да ва њи ма – ко ја су ли то граф ски 
об ја вљи ва на од три де се тих го ди на про шлог ве ка као скрип та под 

* Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика, који финансира 
Ми ни стар ство за науку и технологију Републике Србије.

1 На и ме, ка ко Ј. Гр ко вић-Меј џор при ме ћу је, „ис тра жи ва ња у обла сти исто риј ске 
син так се сло вен ских је зи ка те ме ље се на тро у глу ста ро сло вен ски – ста ро ру ски – 
ста ро че шки“, ма да ста ро срп ски је зик че сто да је аде кват ни ју сли ку оп ште сло вен ске 
син так се „не го ста ро сло вен ски, ко ји је у мно гим сфе ра ма, по себ но у обла сти пар ти-
цип ских и ин фи ни тив них кон струк ци ја, као и сло же не ре че ни це, пре тр пео сна жан 
ути цај грч ког је зи ка“. 
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на сло ви ма Фо не ти ка, Ре чи са кон ју га ци јом, Ре чи са де кли на ци јом – 
А. Бе лић углав ном по ла зи од Да ни чи ће ве је зич ке гра ђе из ло же не у 
Исто ри ји об ли ка срп ско га или хр ват ско га је зи ка (уп. Да ни чић 1874. и 
Бе лић 1999) или од, да нас ма ње-ви ше пре ва зи ђе них, из да ња ста рих 
срп ских и(ли) хр ват ских спо ме ни ка.

Ис тра жи ва ња ста ро срп ског је зи ка ко ја је ор га ни зо вао П. Ивић 
са сво јим са рад ни ци ма В. Јер ко вић, М. Гр ко вић и М. Пи жу ри цом по-
след њих де це ни ја про шло га ве ка у окви ру про јек та Исто ри ја срп ско-
хр ват ског на род ног и књи жев ног је зи ка у Ин сти ту ту за ју жно сло вен ске 
је зи ке у Но вом Са ду ре зул ти ра ла су из у зет ним на уч ним мо но гра фи ја-
ма пр вен стве но у обла сти па ле о гра фи је, ор то гра фи је и оно ма сти ке.2 
Мо но гра фи је по све ће не гра ма тич кој струк ту ри ста ро срп ског је зи ка 
огра ни че не су, ме ђу тим, или на по је ди нач не спо ме ни ке или на по је-
ди нач не пи сце, и то углав ном по зни јег пе ри о да.3 

§ 2. Да би, да кле, срп ски је зик до био од го ва ра ју ћи исто риј ско гра-
ма тич ки опис од фо но ло шког до син так сич ког ни воа, те од го ва ра ју ћи 
исто риј ски реч ник,4 у ко рист пре све га ср би сти ке, али и сла ви сти ке 
уоп ште, по треб но је фор ми ра ње кор пу са ста ро срп ског је зи ка на ба-
зи спо ме ни ка на ста ја лих од кра ја XII па до бар по чет ка XVI II ве ка. 
С об зи ром на по ста вље не ци ље ве, овај би кор пус мо рао од го во ри ти 
пре све га (1) прин ци пу ПО У ЗДА НО СТИ, (2) прин ци пу РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ

НО СТИ  и (3) прин ци пу ПРЕ ТРА ЖИ ВО СТИ.5 
Прин цип ПО У ЗДА НО СТИ на ла же да се кор пус фор ми ра на осно-

ву ори ги нал них спо ме ни ка, од но сно њи хо вих фо то граф ских ре-
про дук ци ја, а не на осно ву из да ња.6 Да нас, ка да су из ра да и пре нос 

2 Уп., на пример, Ивић/Јерковић 1981, Ивић/Јерковић 1982, Грковић 1986. 
3 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. Ме ке не ри и А. Вил сон (2003) ис ти чу че ти ри кључ на кри те ри ју ма за ди зај-

ни ра ње са вре ме ног је зич ког кор пу са, и то: (1) од ме ре ност и ре пре зен та тив ност, (2) 
ли ми ти ра ност оби ма, (3) ма шин ска чи тљи вост и (4) стан дард на ре фе рент ност. Од 
ових прин ци па у на че лу по ла зи и Р. Ме јер (2005: 316–317) у ве зи с фор ми ра њем ди ја-
хро ног кор пу са ру ског је зи ка, по ста вља ју ћи као ци ље ве овог ре ген збур шког про јек та: 
(1) при ла го ђе ност лин гви стич ком ис тра жи ва њу ре ле вант них ди ја хро них про ме на 
ру ског је зи ка, (2) стан дар ди зо ва ност фор ма та у скла ду са TEI-смер ни ца ма (Text En co-
ding Ini ti a ti ve), (3) ком па ти бил ност при сту па раз ли чи тим тек сто ви ма и пе ри о ди ма, (4) 
тек сту ал на и лин гви стич ка ано ти ра ност и (5) бр за и удоб на ин тер нет ска до ступ ност.

6 Бу ду ћи да су из да ња на ших ста рих спо ме ни ка по пра ви лу об ја вљи ва на у скла ду 
са зах те ви ма на у ке ко јој је при па дао да ти при ре ђи вач, она су обич но не у по тре бљи ва 
за ис тра жи ва че дру га чи је во ка ци је. Та ко је за исто ри ча ра је зи ка из да ње ко је је при ре-
дио исто ри чар или исто ри чар књи жев но сти по пра ви лу не по у зда но. Раз лог, раз у ме се, 
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ди ги тал них фо то гра фи ја из ра зи то по пу ла ри са ни, оства ре ње овог 
прин ци па лак ше је не го ика да. Ту, ме ђу тим, још увек оста је ак ту е лан 
про блем, пре све га, срп ског ди пло ма та ра ко ји би нам пру жио кри-
тич ки по пис свих срп ских по ве ља, пи са ма и слич них до ку ме на та с 
од го ва ра ју ћом на уч ном апа ра ту ром пр вен стве но исто риј ске, али и 
фи ло ло шке ори јен та ци је.7

Прин цип РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НО СТИ на ла же по што ва ње хро но ло шког, 
про стор ног и функ ци о нал но стил ског кри те ри ју ма при фор ми ра њу 
кор пу са. Ови кри те ри ју ми, ме ђу тим, мо гу до ћи до пу ног из ра жа ја 
тек у се лек ци ји пи са них из во ра на ста лих од по чет ка XV ве ка, бу ду-
ћи да су ста ро срп ска је зич ка фак та из ра ни јег пе ри о да – с об зи ром 
на ма ло број ност са чу ва них спо ме ни ка из XII, XI II, те пр ве по ло ви не 
XIV ве ка – су ви ше дра го це на да би из би ло ког раз ло га би ла ели ми-
ни са на. Ре а ли за ци ја овог прин ци па под ра зу ме ва кри тич ки по пис и 
опис це ло куп не срп ске је зич ке за о став шти не пи са не ста ро срп ским 
или углав ном ста ро срп ским је зич ким иди о мом. 

Прин цип ПРЕ ТРА ЖИ ВО СТИ на ла же нео п ход ност фор ми ра ња ела-
стич ног је зич ког кор пу са ко ји мо ра од го во ри ти зах те ви ма раз ли чи то 
усме ре них лин гви стич ких пре тра жи ва ња и екс церп ци ја. Вре ме ка да су 
је зич ка фак та ис пи си ва на на кар ти це, кла си фи ко ва на пре ма раз ли чи-
тим кри те ри ју ми ма ра ди лак шег про на ла же ња, па по том пре ку ца ва на 
и(ли) по но во ис пи си ва на као илу стра ци ја од го ва ра ју ћих ана ли за и 
за кљу ча ка да ле ко је изa нас. Да нас је са свим ја сно да се прин цип пре-
тра жи во сти нај е фи ка сни је за до во ља ва елек трон ским кор пу сом ста-
ро срп ског је зи ка, ко јим ср би сти ка, на жа лост, још увек не рас по ла же.

§ 3. Ни во про фе си о нал но сти с ко јом се при ла зи фор ми ра њу елек-
трон ског кор пу са за ви си, раз у ме се, од то га ко оба вља овај по сао и за 
чи је по тре бе. У на че лу, елек трон ски кор пус мо же би ти (1) при ва тан, 

не мо ра би ти исто риј ско је зич ка (не)ком пе тен ци ја исто ри ча ра или исто ри ча ра књи-
жев но сти, већ при ла го ђа ва ње из да ња по тре ба ма не лин гви стич ких ди сци пли на. Та ко 
је, на при мер, за лин гви сту уво ђе ње са вре ме не ин тер пунк ци је у при ре ђе ни ста ри текст 
за пра во син так сич ка ин тер пре та ци ја тог тек ста.

7 По зна то је да су ори ги нал ни спо ме ни ци вр ло че сто очу ва ни у по зни јим пре пи-
си ма, ко ји су та ко ђе дра го це ни за фи ло ло шка и(ли) лин гви стич ка ис тра жи ва ња, али 
са мо уко ли ко се зна ка да су и где ти пре пи си на ста ли. Та ко, на при мер, При ви ле ги ја ба на 
Сте фа на Ду бров ча ни ма од 15. ав гу ста 1332, са чу ва на у пре пи су Ник ше Зви је зди ћа (Cod. 
rag. 52’) (Па вло вић 2006: 446), ко ји је де ло вао од 1431. до 1455. у срп ској кан це ла ри ји 
у Ду бров ни ку, не мо же би ти тре ти ра на као спо ме ник из XIV ве ка већ ис кљу чи во као 
пре пис из XV ве ка. Уко ли ко се та ко не по сту пи, до ћи ће се до ап сурд ног за кључ ка o, 
на при мер, ије кав ско-екав ској ре флек са ци ји ја та у ста ро срп ском је зи ку на под руч ју 
сред њо ве ков не Бо сне у пр вој по ло ви ни XIV ве ка – уп. li etq (Cod. rag. 52’.1), pr<y>se ki 
(Cod. rag. 52’.12), po beg nU ti (Cod. rag. 52’.15, 19).
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на ме њен ин ди ви ду ал ним по тре ба ма јед ног ис тра жи ва ча или гру пе 
ис тра жи ва ча, те у том сми слу и за тво рен или пак (2) ја ван у сми слу 
отво ре но сти за по тре бе раз ли чи тих ко ри сни ка елек трон ске мре же, 
те у том сми слу и кон сти ту и сан као сег мент вир ту ел не, од но сно сло-
бод ни је схва ће не ди ги тал не би бли о те ке.8

1. При ват ни елек трон ски кор пус мо же фор ми ра ти лин гви ста за 
по тре бе сво јих ис тра жи ва ња и без до дат них ин фор ма тич ких зна ња. 
Еле мен тар но по зна ва ње про гра ма за об ра ду тек ста Mic ro soft Word 
и ње го вог пре тра жи ва ча је под ра зу ме ва но. Софт вер ске мо гућ но сти 
овог, из ин фор ма тич ке пер спек ти ве, вр ло екс тен зив ног пре тра жи-
ва ча, омо гу ћа ва фи ло ло гу, ме ђу тим, ре ла тив но ефи ка сну пре тра гу 
прет ход но при пре мље ног кор пу са. Про грам ска син так са ов де је вр ло 
скром на, али вешт ис тра жи вач то мо же на док на ди ти до брим по-
зна ва њем ор то граф ских ком би на ци ја у тек сту ко ји се пре тра жу је. 
Уко ли ко ис тра жи вач сам фор ми ра свој кор пус у том сми слу не би 
тре ба ло да има ве ћих про бле ма. Вре ме уло же но у елек трон ску об ра ду 
тек ста ви ше стру ко се вра ћа и го то во да га је не при ме ре но по ре ди ти 
са вре ме ном по треб ним за кла сич ну екс церп ци ју и об ра ду гра ђе по-
мо ћу кар ти ца. Текст се уно си јед ном, а пре тра жу је нео гра ни чен број 
пу та из раз ли чи тих пер спек ти ва и за раз ли чи те по тре бе. Екс церп ци ја 
гра ђе и ње на ста ти стич ка об ра да је, до ду ше, крај ње екс тен зив на бу ду-
ћи да се ба зи ра на ала ти ма Mic ro soft Word-овог па ке та за ко пи ра ње 
и ле пље ње тек ста, али то ипак са мо не знат но успо ра ва из два ја ње и 
сор ти ра ње тра же них је зич ких фа ка та. 

Ефи ка сност фор ми ра ња и пре тра жи ва ња елек трон ског кор пу са 
ба зи ра ног на овом про грам ском па ке ту усло вље на је, с јед не стра не, 
сте пе ном са о бра же но сти упо тре бље ног фон та уни код но стан дар ди-
зо ва ним фон то ви ма и, с дру ге стра не, сте пе ном „тран ска рак те ри за-
ци је“ об ра ђе ног тек ста.

Бу ду ћи да не по сто ји уни код но стан дар ди зо ва но ста ро сло вен-
ско пи смо ко ме би при па да ла од го ва ра ју ћа код на стра на и чи ји би 
ка рак те ри има ли ста бил ну код ну по зи ци ју, ис тра жи ва чу за са да на 
рас по ла га њу сто је раз ли чи ти цр кве но сло вен ски фон то ви чи ји ка-
рак те ри по пра ви лу за у зи ма ју код на ме ста ба зне ла ти ни це.9 Што је 
рас по ред ка рак те ра ових фон то ва са о бра же ни ји рас по ре ду ка рак те ра 

8 Ка ко ис ти че Ц. Кр сте ва (2002), „ди ги тал не би бли о те ке пред ста вља ју, у не ку ру-
ку, оства ре ње раз ли чи тих ви зи ја, ка ко из де ла на уч не фан та сти ке, та ко и из озбиљ не 
на уч не ли те ра ту ре о све о бу хват ном бе ле же њу људ ског зна ња и ње го вој ши ро кој 
до ступ но сти“.

9 Ово постаје очигледно када се текст писан фонтом Monah Kurent Srednji, на 
при мер, пре ба ци у персонални рачунар у коме овај фонт није инсталиран.
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стан дар ди зо ва не код не под ло ге, то је, раз у ме се, и на пор по тре бан 
за про на ла же ње од го ва ра ју ћег гра фа ма њи, што по себ но до ла зи до 
из ра жа ја у тзв. сле пом ку ца њу. Те мељ но ре ше ње овог про бле ма је 
стан дар ди за ци ја ста ро сло вен ског пи сма, ко је би имало соп стве ну 
код ну стра ну са ста бил но ко ди ра ним ка рак те ри ма.

За ди ја хро но усме ре ног лин гви сту, иде а лан елек трон ски текст 
је онај ко ји са др жи све гра фиј ске еле мен те ори ги нал ног спо ме ни ка. 
Ме ђу тим, што је вер ност ди ги та ли зо ва ног тек ста ори ги на лу ве ћа, то 
је и пре тра жи ва ње тек ста у кон тек сту екс тен зив не про грам ске син-
так се, ка ква је Mic ro soft Word-ова, те же. Упра во сто га при фор ми ра-
њу кор пу са сте пен „тран ска рак те ри за ци је“ ва ља све сти на ра зум ну 
ме ру, при че му би се гра фич ки от кло ни од ори ги на ла на док на ђи-
ва ли ди ги та ли зо ва ним фо то гра фи ја ма спо ме ни ка. Ова кав при ступ 
под ра зу ме ва ли ниј ску и(ли) па ги на циј ску ано та ци ју елек трон ског 
тек ста пре ма ори ги на лу, што је и ина че не ис пу сти ви сег мент на уч-
ног ци ти ра ња у озбиљ ном фи ло ло шком ис тра жи ва њу. Про блем је, 
ме ђу тим, у чи ње ни ци што је при хва тљив сте пен „тран ска рак те ри за-
ци је“ раз ли чит за раз ли чи то усме ре на ис тра жи ва ња. За син так сич ка 
и лек сич ка, а у ве ћој ме ри и за мор фо ло шка, од но сно де ри ва то ло шка 
ис тра жи ва ња са свим је при хва тљив текст у ком је јед на фо не ма увек 
пред ста вље на истим гра фом, што прак тич но зна чи упо тре бу утвр ђе-
ног си сте ма гра фе ма и ели ми на ци ју огром ног бро ја ало гра фа. Ти ме 
се на док на ђу је екс тен зив на син так са рас по ло жи вог пре тра жи ва ча, 
а екс цер пи ра на је зич ка фак та се по том „ало граф ски ре ту ши ра ју“ 
срав њи ва њем с ди ги тал ном фо то гра фи јом. У ор то граф ским и фо-
но ло шким ис тра жи ва њи ма где раз ли ка из ме ђу гра фо ва <o> (он), <D> 
(он ока тог), <^> (он дво о ког) и <w> (оме ге) мо же би ти од кључ ног 
зна ча ја, ра ци о на ли зо ва ни при каз тек ста зах те ва, ме ђу тим, не са мо 
до дат на ре ту ши ра ња ци ти ра них фа ка та већ и до дат на пре тра жи ва-
ња фо то гра фи је. Упра во би се сто га за ова ква ис тра жи ва ња мо гао 
са чи ни ти обо га ће ни при каз тек ста у ко јем би би ло упо тре бље но и 
мно штво ало гра фа. Тре ба при том има ти у ви ду да на овим ни во-
и ма ис тра жи ва ња, пре тра жи ва ње ти ме не би би ло екс тен зи ви ра но, 
бу ду ћи да је у фо ку су и ор то граф ских и фо но ло шких ис тра жи ва ња 
ста рог тек ста упра во граф (гра фе ма с ало гра фи ма), а тек по том гра-
фиј ске ком би на ци је и то по пра ви лу оне би нар не струк ту ре. Ако се, 
да кле, има у ви ду уни код на стан дар ди за ци ја ста ро сло вен ског пи сма 
с пред ви ђе них 1777 (1.087 „сло ва“ и 690 гли фо ва) гра фо ва – че му се 
ка да је ста ро срп ска пи сме ност у пи та њу те шко шта мо же до да ти – 
за ра ци о на ли зо ва ни при каз тек ста оста је евен ту ал но отво ре но са мо 
пи та ње се лек ци је гра фо ва с гра фем ским ста ту сом. Но да ли ће <ou> 
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(оник) има ти ста тус гра фе ме, а ње го ве број не вер зи је укљу чу ју ћи и 
<U> (ук) и ње го ве ва ри јан те, те <M> (ук два) и ње го ве ва ри јан те ста-
тус ало гра фа, из пер спек ти ве елек трон ског кор пу са не ма озбиљ ни ји 
зна чај и мо же се ре ши ти про стим до го во ром сла ви ста ко ји се ба ве 
овом про бле ма ти ком.

2. Фор ми ра ње јав ног елек трон ског кор пу са јед ног је зи ка – па, 
раз у ме се, и ста ро срп ског – тре ба ло би да бу де ин тер ди сци пли нар-
ни по сао гру пе струч ња ка ко ји су у ста њу да исто вре ме но ком би ну ју 
зна ња и тех ни ке ин фор ма ти ке и лин гви сти ке и(ли) струч ног ти ма 
са ста вље ног од ин фор ма ти ча ра и лин гви ста ко ји су спо соб ни да ком-
па ти би ли зу ју сво ја зна ња и ве шти не. Ако се по ђе од чи ње ни це да 
ср би сти ка (упр кос мно гим на ја ва ма)10 у овом тре нут ку не рас по ла же 
јав ним елек трон ским кор пу сом чак ни са вре ме ног срп ског је зи ка,11 
мо же се прет по ста ви ти да по је ди на ца упу ће них у ра чун(ар)ску лин-
гви сти ку и об ра ду при род ног људ ског је зи ка у Ср би ји има вр ло ма ло. 
Чи ни се, сто га, да ре ше ње про бле ма ле жи у фор ми ра њу ти ма ин фор-
ма ти ча ра и лин гви ста (фи ло ло га) ко ји би кроз од го ва ра ју ћи про је кат 
фор ми ра ли елек трон ски кор пус ста ро срп ског је зи ка узи ма ју ћи у об-
зир прет ход но по ме ну те прин ци пе. По у зда ност и ре пре зен та тив ност 
кор пу са мо гу обе з бе ди ти са мо спе ци ја ли зо ва ни фи ло ло зи ко ји ма је 
че сто по треб на и по моћ исто ри ча ра. Ела стич ност јав ног елек трон-
ског кор пу са у по гле ду пре тра жи во сти мо же обез бе ди ти ис кљу чи во 
ин фор ма ти чар, при че му на свим ни во и ма лин гви стич ке ано та ци је 
од то ке ни за ци је, пре ко ле ма ти за ци је до ком плек сног син так сич ког 
раш чла њи ва ња (уп. Gau 2005: 13–14) мо ра ју би ти кон сул то ва ни лин-
гви сти, јер су је ди но они у ста њу да пре по зна ју кључ не гра ма тич ке 
ка те го ри је ко је ће би ти у фо ку су па жње бу ду ћег ис тра жи ва ча.12 Осим 

10 Од 2004. го ди не на ја вљу је се фи на ли за ци ја про јек та Елек трон ски кор пус срп ског 
је зи ка Ин сти ту та за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра и Ла бо ра то-
ри је за екс пе ри мен тал ну пси хо ло ги ју при Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, али 
су де ћи по гра ђи ко ја се ди ги та ли зу је и про фе си о нал ној ори јен та ци ји ин сти ту ци ја 
ко је иза про јек та сто је, те шко да ће би ти за до во ље ни прин ци пи по у зда но сти и 
ре пре зен та тив но сти, па са мим тим и по тре бе ди ја хро но усме ре них ис тра жи ва ња 
срп ског је зи ка.

11 Електронски корпуси који се незванично размењују у нашој лингвистичкој 
средини не могу имати карактер јавних електронских корпуса пошто нису доступни 
свим корисницима елек тр онске мреже.

12 За елек трон ске ба зе по да та ка сло вен ских ру ко пи са В. Ба ра нов (2006: 61–68), на 
при мер, ре ле вант ним сма тра сле де ће је ди ни це лин гви стич ке хи је рар хи је: (1) текст, 
(2) ком плек сну син так сич ку це ли ну, (3) ре че нич ну фра зу, (4) пре ди кат ску ком по-
нен ту, (5) син так сич ку гру пу, (6) син так сич ку струк ту ру, (7) ком би на ци ју ре чи, (8) 
фор му ре чи, (9) ком по нен те ре чи, (10) низ сим бо ла, (11) сим бол.
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то га, са вре ме на ди ги та ли за ци ја тек ста у мно гим де та љи ма пред ста-
вља ре дак тор ски по сао ко ји би тре ба ло да оба вља ју упра во фи ло ло зи 
(уп. www.tei-c.org). 

У фор ми ра њу кор пу са овог ти па по сто је по зи тив на ис ку ства, 
чи је пре по ру ке мо гу би ти схва ће не као сег мен ти сво је вр сног стан да-
р да. На и ме, у окви ру про јек та Под сти цај ко ди ра њу тек ста TEI (Text 
En co ding Ini ti a ti ve) фор му ли сан је још 1994. го ди не низ де таљ них 
пре по ру ка у ве зи са SGML (Stan dard Ge ne ra li zed Mar kup Lan gu a ge) 
про грам ским окви ром, та да нај ак ту ел ни јим ме та је зи ком за опис 
је зич ких до ку ме на та (уп. www.tei-c.org). Те и чи тав низ но вих пре-
по ру ка оста ју ак ту ел не и ка да је де ве де се тих го ди на про шлог ве ка 
SGML за ме њен мо дер ни јим, али ком па ти бил ним сук це со ром – XML 
(Ex ten si ble Mar kup Lan gu a ge) ме та је зи ком (уп. xml.con ver pa ges.org/
marc.html; То шић 2001).13 Ма да XML има ма ње-ви ше јед но став ну 
оп шту син так су ба зи ра ну на ла ко ра зу мљи вим ети ке та ма (та го ви-
ма), по пу лар ност овог ме та је зи ка до ве ла је до раз во ја ни за но вих 
тех но ло ги ја ко је омо гу ћа ва ју из ра зи то ра фи ни ра не ано та ци је, те у 
ве зи с тим и вр ло ин тен зив ну пре тра гу је зич ких фа ка та. 

Кре а то ри ма елек трон ског је зич ког кор пу са, у по гле ду софт вер-
ске по др шке, да нас прак тич но оста је са мо да иза бе ру од го ва ра ју ћи 
про грам ски па кет, при ла го ђен – раз у ме се – по ла зним прин ци пи ма 
и по ста вље ним ци ље ви ма ко је би да ти кор пус мо рао за до во љи ти. 
Ис ку ства у овим по сло ви ма су број на, та ко да је из бор ре ше ња да нас 
уве ли ко по јед но ста вљен. За ста ро срп ски је зич ки кор пус уз о ре би – с 
об зи ром на слич не ор то граф ске, је зич ке и тек сто ло шке про бле ме – 
нај ра ци о нал ни је би ло тра жи ти у про јек ти ма чи ји су пред ме ти елек-
трон ске об ра де пи са не за о став шти не пра во слав ног Сло вен ства. Ра ди 
илу стра ци је ов де се по ми њу са мо два при ме ра.

У Кор пу су ста ро ру ских ха ги о граф ских тек сто ва (СКАТ) Санктпе-
тер бур шког др жав ног уни вер зи те та (Герд и др. 2006) тек сто ви жи-
ти ја пре зен то ва ни су (1) као ана ли тич ке це ли не с од го ва ра ју ћим 
тек сто ло шко-лин гви стич ким ано та ци ја ма TEI-ти па, ор га ни зо ва не 
у XML-фор ма ту и (2) као фи зич ке це ли не пред ста вље не у PDF-фор-
ма ту. У ана ли тич кој, XML-пре зен та ци ји текст ру ко пи са је по јед но-
ста вљен уто ли ко што су из диг ну та сло ва спу ште на пре ко за гра да у 
основ ни ред тек ста и што су ак це нат ски зна ци из о ста вље ни. Фи зич ка, 
PDF-пре зен та ци ја ви зу ел но се при бли жа ва ори ги нал ном ру ко пи су 
бу ду ћи да из диг ну та сло ва и ак це нат ски зна ци оста ју на свом ме сту. 

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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Гра ма тич ке ин фор ма ци је да те су у ви ду ну ме рич ких ко до ва, ко ји ће 
у на ред ном пе ри о ду би ти кон вер то ва ни у XML-ети ке те.

Ре ген збур шки ди ја хро ни кор пус ру ског је зи ка (Meyer 2005: 315–
336) по стао је сег мен том вир ту ал не би бли о те ке, бу ду ћи да је до сту пан 
ко ри сни ци ма елек трон ске мре же (www-kor pus.uni-r.de/di a korp/) и да 
има раз ра ђе ну ме то до ло ги ју уно са по да та ка (ин пут), пре тра жи ва ња и 
пре зен та ци је тра же них по да та ка (аут пут). По да ци се уно се су клад но 
TEI-P5 пре по ру ка ма у XML-фор ма ту. При том се сва кој ори ги нал ној 
ор то граф ској фор ми (на при мер sn!vx) кроз од го ва ра ју ће су бе ти ке те 
(суб та го ве) да је и ин фор ма ци ја о ње ном екви ва лен ту у штам па ном из-
да њу (на при мер s(Q)n(o)vx), те ње ној гра фем ској струк ту ри (на при мер 
sQnovx). Пре тра жи ва ње је обез бе ђе но пре ко XML Qu ery тех но ло ги је 
(уп. www.w3.org/XML/Query for details) ко ја омо гу ћа ва увид у тра же ну 
је зич ку фор му без об зи ра на раз ли чи те мо гућ но сти ње ног гра фем-
ског пред ста вља ња (упи том „d?l?/?n*“ до би ја се чи тав низ фор ми као 
што су dol`/qnQh, dlx/nii, dol/enx, dol/nii, dlx/`ni), чи ме се ре ла ти-
ви зу је ба ласт ор то граф ске не стан дар ди зо ва но сти ста рих сло вен ских 
ћи ри лич ких пи сме но сти. На по ста вље ни упит тра же ни је зич ки фа кат 
дис плеј ски се пре зен ту је у кон тек сту, по сред ством XSLT (Ex ten si ble 
Styles he et Lan gu a ge Tran sfor ma ti ons) тран сфор ма ци о не тех но ло ги је.

3. И по вр шин ски увид у са вре ме не ин фор ма ци о не тех но ло ги је, 
те у њи хов зна чај и при ме ну у ди ги та ли за ци ји ста рих пи са них спо-
ме ни ка да је са свим ја сне смер ни це у по гле ду ак тив но сти ко јих би се 
ср би сти, те лин гви стич ки на кло ње ни ин фор ма ти ча ри мо ра ли др жа ти 
у по ступ ку елек трон ске об ра де и пре зен та ци је ста ро срп ске пи са не 
за о став шти не. XML-тех но ло ги је и TEI-стан дар ди у тим су по сло ви-
ма да нас не за о би ла зни. Ср би сти ка се, при том, не мо же за до во љи-
ти ди ги та ли за ци јом не ко ли ко спо ме ни ка, бу ду ћи да фун да мен тал на 
је зич ка ис тра жи ва ња ста ро срп ског је зи ка „ва пе“ за по у зда ним кор-
пу сом ко ји би био кон сти ту и сан као сег мент ди ги тал не би бли о те ке. 
Је ди но се та ко мо гу за до во љи ти по ли цен трич не по тре бе на у ке, али и 
са чу ва ти и про мо ви са ти срп ска пи са на за о став шти на као кул тур но 
на сле ђе. На и ме, ста ри срп ски ру ко пи си мо гу аде кват но за до во љи ти 
ви ше стру ке на уч не по тре бе кроз син хро ни зо ва ну мул ти ме ди јал ну 
пре зен та ци ју – ру ко пис је текст али и сли ка, и та ко се мо ра и елек трон-
ски пред ста ви ти. SMIL (Synchro ni zed Mul ti me dia In te gra ted Lan gu a ge) 
је упра во јед на од XML-тех но ло ги ја ко ја омо гу ћа ва син хро ни зо ва не 
мул ти ме ди јал не пре зен та ци је (уп. www.w3org/Audio Vi deo/).14 

14 Да нас су мо гу ћа и пре тра жи ва ња мул ти ме ди јал них са др жа ја пре ко ви зу ел них 
упи та (уп. Кр стев 2002). Илу стра ти ван при мер у том сми слу је про је кат QBIC (Qu ery 
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Оно што, ме ђу тим, оста је као отво рен про блем тек сту ал ног аспек-
та исто риј ских елек трон ских кор пу са, а по себ но исто риј ских кор пу са 
из кул тур ног кру га Sla via Ort ho do xa – ка кав је и ста ро срп ски – је сте 
пре зен та ци ја ка рак те ра. Бу ду ћи да не по сто ји уни код но стан дар ди зо-
ва но ста ро сло вен ско пи смо сa спе ци фич ним ком по нен та ма ре дак циј-
ских пи сме но сти, не мо же у пра вом сми слу би ти стан дар ди зо ван ни 
овај сег мент ди ги та ли за ци је ста рог ћи ри лич ког тек ста. Фи на ли зо ва ње 
овог по сла кроз ре ги стра ци ју пред ви ђе них 1777 (1.087 „сло ва“ и 690 
гли фо ва) гра фо ва обез бе ди ло би – бар из пер спек ти ве ста ро срп ског 
је зи ка – оп ти мал ни јав ни оквир за фор ми ра ње, чу ва ње, пре зен та ци ју 
и упо тре бу елек трон ског кор пу са. Ра ди ра ци о на ли за ци је чи та вог по-
ступ ка ди ги та ли за ци је, али и упо тре бе ди ги та ли зо ва ног кор пу са – с 
об зи ром на ве ли ке син так сич ке мо гућ но сти XML ме та је зи ка и пра-
те ћих тех но ло ги ја (уп. Meyer 2005; То шић 2001) – ва ља ло би, чи ни се, 
ре стрик тив ни је де фи ни са ти си стем гра фе ма и ја сно га одво ји ти од 
си сте ма ало гра фа.15 За овај су по сао, ме ђу тим, нај по зва ни ји струч-
ња ци за па ле о гра фи ју и ор то гра фи ју ста рих ћи ри лич ких тек сто ва. 
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S u m m a r y
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 program-
mers. 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 ра ду са др жај пр во бит не или нај ра ни је за све до че не ћи ри ли це до-
во ди се у ве зу са гла го љи цом. Пра ти се суд би на гра фич ких је ди ни ца ко је су-
штин ски од ли ку ју ста ро сло вен ску ћи ри ли цу у це ли ни и у по је ди ним ње ним 
на ци о нал ним из во ди ма. По ред основ них 38 гра фе ма утвр ђу је се по сто ја ње и 
де се ти на дру гих сло ва и зна ко ва. Пре глед се кре ће у окви ри ма од X, XI до XVI II 
ве ка за ру ко пи сно на сле ђе у основ ним цр та ма (пер га мен и хар ти ја, нат пи си 
на дру гој под ло зи). Нај ре ле вант ни је је ста ње у устав ној пи сме но сти, ко ја свој 
вр ху нац до сти же у XIV ве ку. Украт ко се пра ти пре ла зак ста ре пи сме но сти на 
штам па ни ме диј, већ у XV ве ку. Све ово је нео п ход но да би се имао ја сан увид 
у по тре бе са вре ме ног, елек трон ског пи сма ко је слу жи за об ра ду и из да ва ње 
ста рих ћи ри лич ких тек сто ва. 

Кључ не ре чи: ћи ри ли ца, гла го љи ца, па ле о гра фи ја, ста ро сло вен ски је зик, 
ру ска ре дак ци ја, срп ска ре дак ци ја, бу гар ска ре дак ци ја, устав, гра фи ја, ин вен-
тар, сло ва, ку рент, вер зал, ини ци ја ли, ком по зи те, над ред на (над мет ну та) сло ва, 
над ред ни зна ци, ин тер пунк циј ски зна ци, сим во ли, ци фре, ли га ту ре, тај но пис, 
штам пар ски слог, елек трон ски слог.

Да би се го во ри ло о са др жа ју пр во бит не или нај ра ни је за све до-
че не ћи ри ли це, мо ра се има ти на уму ста ње у гла го љи ци. Пред нас 
ис кр са ва ју две упа дљи ве не до у ми це. Пр ва је у то ме ка ко схва ти ти 
пр во бит ну ћи ри ли цу: да ли као јед но вре ме ну тво ре ви ну јед ног чо ве-
ка или као вре мен ски раз ву че ну ево лу тив ну по ја ву ко ју је мо гао, али 
и ни је мо рао нор ми ра ти је дан чо век. Дру га је у то ме што је пи та ње 
од но са две ју азбу ка, без об зи ра на ко нач не ста во ве по зна тих на уч ни-
ка, ипак оста ло отво ре но јер је за са да те шко много шта до ка за ти. У 
про у ча ва њу гра фиј ског са ста ва из ме ђу гла го љи це и ћи ри ли це мо ра 
се ус по ста ви ти ја сна ко ре ла ци ја, а у штам пар ском и елек трон ском 
сло гу још и пот пу на, нео ме та на тран сли те ра ци ја.

Гла го љи ца је има ла, по све му су де ћи, 36 је ди ни ца, што је у ве зи 
са дво стру ком уло гом гра фе ма – да озна ча ва ју гла со ве и бро је ве. У 
том сми слу, гра фе ме су би ле рас по ре ђе не у си стем од че ти ри ене а де 
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(1–9, 10–90, 100–900, 1000–9000), као и у кав ка ским азбу ка ма, ста-
ро ар мен ској и ста ро гру зин ској (Ми клас 2007: 7). Број од 38 је ди ни-
ца ко ји по ми ње Цр но ри зац Хра бар у сво јој рас пра ви О пи сме ни ма 
ве ро ват но у се би са др жи и ди гра ме 2j (или 2i) и 6 (тј. ou) (уп. 
Tru bet zkoy 1954: 17).1 Мо гу ће је не дво сми сле но го во ри ти са мо о сло-
ви ма ко ја су за јед нич ка за пре о ста ле спо ме ни ке по зна те да на шњој 
на у ци, а та квих спо ме ни ка је ма ло. И за и ста, по зна тих је че тр де се так 
сло ва, а за јед нич ких је за ве ћи ну спо ме ни ка от при ли ке 36, уз ди гра-
ме 38 (уп. Ђор ђић 1990: у ’цр кве но-ћи рил ској тран скрип ци ји‘, 24).2 
Ре кон струк ци јом би се до био не што дру га чи ји са др жај и рас по ред 
од оног за све до че ног, а нај ин те ре сант ни јим нам се чи ни мо дел Ни-
ко ла ја Сер ге је ви ча Тру бец ког: 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 углав ном сла же Хајнц Ми клас уз ма ње из ме не: ро ти ра ње 
зна ко ва на 13. и 26. ме сту (w – 40 : k – 800) и упо тре ба 8 (ą) и } (ę) 
уме сто Ⱖ и = (Ми клас 2007: 22).

Гла го љи ца и ћи ри ли ца су се до ста рав но прав но упо тре бља ва ле у 
X и XI ве ку, али по сле то га ћи ри ли ца по ста је до ми нант но, углав ном и 
је ди но пи смо у пра во слав ном сло вен ском све ту,4 од нај се ве ро и сточ-
ни јих ру ских обла сти до нај за пад ни јих срп ских кра је ва у Ја дран ском 
при мор ју и нај ју жни јих сло вен ских кул тур них та ча ка уну тар Ро меј-
ског, Ви зан тиј ског цар ства. 

1 Од ве ли ке по мо ћи у ре кон стру и са њу пр во бит не азбу ке су ра ни азбуч ни ци – 
Пре слав ски, Па ри ски, Мин хен ски и азбуч не мо ли тве.

2 За ни мљи во је да су по ма ло про бле ма тич на два: 0 и w (уп. упо ред ну па ле о-
граф ску та бли цу у Ил чев 1985: 492–493).

3 Овај мо дел осла ња се на рад Ни ко ла ја Ни ко ла је ви ча Дур но во из дат у Пра гу 
1929. го ди не. Нај ва жни ја хи по те за ов де из не та је су вред но сти пр во бит них гла гољ-
ских сло ва | и w као јо то ва них кон ти ну а на та пра сло вен ских [*dj] и [*tj] ти па [g’] 
и [k’] (Dur no vo 1929: 55–58).

4 Гла го љи ца се још ду го опи ра ла сво ме га ше њу код пра во слав них Сло ве на, али 
не сву да јед на ком сна гом. При ме ра ра ди, гла гољ ско Ма ри ји но је ван ђе ље би ло је у 
жи вој упо тре би код Ср ба и у XIV ве ку, ка да су, при ли ком пре по ве зи ва ња, уне те две 
ћи ри лич ке стра не, од но сно је дан лист (по че так Је ван ђе ља по Јо ва ну), ве ро ват но због 
оште ће ња или не стан ка ори ги нал них. Исто та ко, срп ско сло вен ским су је зи ком на 
ћи ри ли ци ис пи са не мар ги на ли је за бо го слу жбе ну упо ре бу ове књи ге у пра во слав ној 
цр кви, за кључ но са XIV ве ком (уп. Три фу но вић 2001: 21–22).
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За ћи ри ли цу је са свим очи глед но да пред ста вља грч ко-сло вен-
ски гра фиј ско-фо но ло шки хи брид: грч ки слов ни са став до пу њен је 
сло ви ма за осо бе не сло вен ске гла со ве. Из грч ког ал фа бе та пре у зе та 
су сва 24 сло ва: 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 ди гра му ou. Про у ча ва о ци су се по че сто ба ви ли сло ви ма из 
нај ста ри је ћи ри ли це (пр во бит не или не што мла ђе, X–XI век) ко ја су 
но ва, до би је на пре о бли ко ва њем по сто је ћих гла гољ ских, грч ких или 
су уве де на са стра не: b, /, , c, C, [, {, x, q, X, y, }, \, A, |, ], E, 
~ (Со бо љев ски 1908: 46, Ла вров 1915: 6–16, Кар ски 1928: 164–168, 
Куљ ба кин 2008: 73–76, Ђор ђић 1971: 33–38). Ов де нам ни су у пр вом 
пла ну из во ри за на ста нак ових сло ва, не го се пре све га за ни ма мо 
ин вен та ром као та квим. 

Оба ова сло вен ска пи сма, и гла го љи ца и ћи ри ли ца, у ве зи су са 
кон крет ним го вор ним си ту а ци ја ма, та ко да у од ре ђе ној ме ри пра те 
гла сов не од ли ке сло вен ских го во ра на ко је се од но се, ко је пре сли-
ка ва ју, у скла ду са фи ло ло шким схва та њи ма оно га вре ме на из ког 
су по те кла.5 Ре кон стру и са ње гра фиј ских са ста ва оба пи сма усло вље-
но је не са мо по ме ну тим огра ни че њем пре о ста лих ре сур са, не го и 
про ме ном го вор не сре ди не у ко јој је древ ни сло вен ски књи жев ни 
је зик на ста јао и раз ви јао се, још у нај ста ри јем вре ме ну, у крат ким 
вре мен ским раз ма ци ма. Сло вен ска го вор на раз у ђе ност на ро чи то 
на ла зи од ра за у ћи ри ли ци као рас про стра ње ни јем и ду же упо тре-
бља ва ном пи сму. По сто ји оштра раз ли ка из ме ђу тра ди ци о нал них и 
но вих ин тер пре та ци ја пр во бит них фо но ло шких и гра фиј ских вред-
но сти ста ро сло вен ског је зи ка и пи сма, али се она углав ном за у ста вља 
на гла го љи ци, уко ли ко је гла го љи ца ста ри је пи смо. Тра ди ци о нал но 
ми шље ње би у сво ме раз ви је ном ви ду пред ста вљао, на при мер, Сте-
пан Ми хај ло вич Куљ ба кин, а но во Ни ко лај Сер ге је вич Тру бец кој. За 
нас је до вољ но да пој мо ве ’пр во бит но‘ – ’на ста ри је‘ – ’тра ди ци о нал но‘ 
при хва та мо са мо са опре зом. 

Због раз ли чи тог по ста ња слов ни са став ра не ћи ри ли це ни је био 
у све му исто ве тан са нај ра ни јим гла гољ ским. Про то ћи ри ли ца је од 
са мог по чет ка пра ти ла грч ки број ни си стем, ко ји се за сни вао на три 
ене а де, а не на че ти ри као у гла го љи ци, што је из но си ло 27 је ди ни ца 
(24 сло ва + 3 на ро чи та зна ка):

5 Уз то, пр ви ’фо но ло зи‘ сло вен ског је зи ка, Кон стан тин и Ме то ди је, би ли су не-
сло ве ни, те су се оквир но мо ра ли ру ко во ди ти њи ма по зна тим од но сом из ме ђу је зи ка 
и пи сма, ка кав је вла дао у њи хо вој ма тер њој сре ди ни – они су се, да кле, упра вља ли 
сво јим ма тер њим, грч ким је зи ком (уп. Пе ши кан 1961–1962).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
αʹ/1 βʹ/2 γʹ/3 δʹ/4 εʹ/5 Ϛʹ/6 ζʹ/7 ηʹ/8 θʹ/9

! @ # $ % ^ & * ), C=
ιʹ/10 κʹ/20 λʹ/30 μʹ/40 νʹ/50 ξʹ/60 οʹ/70 πʹ/80 Ϟʹ/90

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

Суд би на ста рин ских зна ко ва ко ји су има ли ис кљу чи во број ну 
вред ност би ла је у ћи ри ли ци не је д на ка: Ϛ ’стиг ма‘ је оста ла (као Z или 
ë), у по чет ку са мо са број ном вред но шћу 6, а ка сни је и са гла сов ном 
[dz], па и [z], кон ку ри шу ћи сло ву , ко је се на кнад но раз ви ло;6 Ϟ ’ко-
па‘ је до ста ду го за др жа на у ли ку ú, ко ме је бли ско сло во C, ко је га је 
ра но по че ло за ме њи ва ти, али се оба мо гу на ћи у спо ме ни ци ма; Ϡ 
’сам пи‘ је пре нај ра ни јих пи са них по твр да за ме њен сло вом A, ко је му 
је слич но, али и сло вом c, по узо ру на гла го љи цу (Ђор ђић 1971: 38).7

Пр во бит на сло вен ска ћи ри ли ца мо гла је има ти, та ко ђе, 36 оп штих 
је ди ни ца,8 али на свој на чин. Њен азбуч ни ре до след пра тио је грч ки 
број ни рас по ред (уз уме та ње до пун ских сло ва b и / на 2. и 7. ме сту), 
за кључ но са сло вом w. Че твр та ене а да у грч ком пи сму ни је по сто ја ла, 
што је усло вља ва ло не до вољ ну уста ље ност ћи ри ли це у по след њем, 

6 По сто ји не ко ли ко вер зи ја о на стан ку овог сло ва: из гла гољ ског x (нпр. цр теж 
у Пе ши кан 1973: 64), из грч ко-ћи ри лич ког z са сра слим ди ја кри тич ким зна ком, па 
и из ра ног ’кси‘ (нпр. Со бо љев ски 1908: 46), с ко јим је мо гло ста ја ти у ве зи пре ко 
об ли ка z– (в. грч ки Псал тир из 862. го ди не, Ла вров 1914: сли ка 3, 8) или z! (за оба в. 
Кар ски 1928: 165). У Од лом ци ма Ун дољ ског и у Енин ском апо сто лу на ла зи мо об-
лик са ди ја кри тич ком цр том ко ја по сре ди ни пре се ца ста бло, , а у Х ила нда рским 
о дло мц има и у М ак едо нском о дло мку о блик са д иј акр ити чком и зр асл ином са д есне 
стр ане ст абла, . Обе в ар ија нте п ост оје у к асн ијим сп ом ен иц има (Ђо рђић 1971: 
51), пр е ост ај ући угла вном у б уга рским сп ом ен иц има, али се д он екле з ад рж ава и 
у ср пским, на пр имер у М ир осл ављ еву ј ева нђ ељу с кр аја XII в ека  (уп. К уљ бакин 
1925:  па л еогр аф ска  та бла под 18, 121), или у  Ду ша но ву  јев ан ђе љу из 1345.  го ди не 
 (уп.  Пе ши кан 1993: п ри ме ри  пи сма под д, 22).

7 До каз о ста ри ни за ме не ’сам пи ја‘ са A мо гао би би ти у ру ској пи сме но сти, ко ја 
га је др жа ла на то ме ме сту (у број ној вред но сти) до дру гог ’ју жно сло вен ског ути ца ја‘, 
ка да је по чео про дор и сло ва c у тој уло зи (уп. Шчеп кин 1967: 131, До брев 1995: 309, 
Ту ри лов 2008: 021). 

8 Оп ште је ди ни це су са мо оне ко је су гра фиј ско-фо но ло шки углав ном не у трал не 
за нај ве ћи број сло вен ских го во ра за ко је се мо гу ко ри сти ти, уз исто вре ме но чвр сту 
ве зу с грч ким ал фа бе том као осно вом. То је ми ни мум ко ји за до во ља ва све сре ди не. 
У да на шњој гра ђан ској ћи ри ли ци оп шта су 24 сло ва: 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. Пе ши кан 1993: 42).
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ти пич но сло вен ском ни зу, ма да је она има ла осло нац на то ме ме сту у 
гла го љи ци. Пр во бит ну ћи ри ли цу мо гла су са чи ња ва ти сле де ћа сло ва: 
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), \ (ǫ), A (900/ę). Са ди гра ма ма ou и X 
до би ја се број од 38 је ди ни ца. Ди гра ма ou за ме ни ла је у азбуч ном и 
број ном ре ду сло во V, ко је је по ме ре но на дно азбу ке (Ђор ђић 1971: 
37). Ди гра ма X рас по ре ђе на је из ме ђу x и q, уну тар овог си сте ма.

У основ ном је згру пр во бит не ћи ри ли це ни је за жи ве ла па ра ле-
ла за ’па у ча сто хер‘ из гла го љи це :(600, ch2), али ни је не мо гу ће да 
је оно у пр вом вре ме ну обе ле жа ва но на исти на чин или не ка квом 
упро шће ном ва ри јан том овог гла гољ ског сло ва, а мо гло је би ти и уз 
упо тре бу ка квог над ред ног зна ка уз обич но сло во h.9

Го то во сви ра ни спо ме ни ци по зна ју } и |10 (Ђор ђић 1971: 35), 
та ко да је са про ме ном гла сов не под ло ге сло вен ског књи жев ног је зи ка, 
гра фич ка че сти ца // до би ла вред ност [j] због из го вор не вред но сти 
ових гла сов них гру па као [ju (jü, ü)] и [jǫ (jǫ̈, ǫ̈)]. Уско ро је, по том, ус-
по ста вљен гра фиј ски прин цип ко ји сле ди та кав из го вор: }, ], E, |, 
~.11 Би ло је прет по став ки да је ћи ри лич ко } на ста ло од гра фич ког 
ни за Iou, код ко га је тре ћи члан от пао (Со бо љев ски 1908: }u < ιου, 46; 
Кар ски 1928: }u, 168; Куљ ба кин 2008: Iou, 75), али и да је не по сред но 
на ста ло из гла гољ ског Ⲓ, уз ре дук ци ју гор ње спој ни це (нпр. Пе ши кан 
1973: 63–64, са цр те жом). Рет ко је у спо ме ни ци ма за све до че на пра ва 
ли га ту ра ю,  + U (Ђор ђић 1971: 35), ко ју ми на зи ва мо ’јук‘. У ју жно сло-
вен ској пи сме но сти рет ко се су сре ће ~ (је два у Су пра саљ ском збор-
ни ку, нпр.); ње га пре све га има у ис точ но сло вен ским спо ме ни ци ма 
(Ђор ђић 1971: 35). Са огра ни че ним по твр да ма, у Свја то сла вље вим 
збор ни ци ма из 1073. и 1076. го ди не (Со бо љев ски 1908: 52), на ла зи се 
чак и ’пре јо то ва но јат‘, , опет као ли га ту ра  + y;12 ње га не по зна ју 

9 И у са мој гла го љи ци ја ко је рет ка ова гра фе ма: сре ће се у Си нај ском псал ти ру 
(х3) и Асе ма ни је ву је ван ђе љу (х1) у ре чи hlxmx, као и у два ма азбуч ни ци ма, Па ри ском 
и Мин хен ском (Ил чев/Вел че ва 2003: 337–338). Је ди на по твр да у ћи ри ли ци је сте из 
Мин хен ског азбуч ни ка, где се ово сло во на ла зи и у ћи ри лич ком азбуч ном ни зу.

10 За ни мљи во је да у Са му и ло ву нат пи су (993) из о ста је | та мо где би се оче ки ва-
ло, те на ње го ву ме сту сто ји основ ни знак, без јо та ци је, \, у при ме ру po la ga\ (4. ред 
од о зго; нпр. цр теж у То мо вић 1974: 31).

11 Мо гу ће је да су се јо то ва на во кал ска сло ва пр во бит но пи са ла без хо ри зон тал не 
спој ни це по узо ру на грч ки пра во пис, као Io, Ia, Ie, IA, I\ (уп. Ка рин ски 1925: 7, 13). 

12 Ни је ис кљу че но ни то да се ов де ра ди о спо ју  + y.
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ју жно сло вен ски ру ко пи си, ко ји на тој по зи ци ји (на по чет ку ре чи и 
сло га) ста вља ју, као у гла го љи ци y, а за тим и ] и a (Кар ски 1928: 205). 

Ли га ту ра { ( < т) ни је се од мах уста ли ла. Још у Су пра саљ ском 
збор ни ку и у Са ви ној књи зи пи ше се и нат пи са но ш, а по сто ји и ли-
га ту ра  (Кар ски 1928: 165),13 ко ја се упо тре бља ва и у XII ве ку, на 
при мер у Охрид ском апо сто лу (нпр. хоемъ по ред глѫ ще). Очи глед но 
је да се го вор на под ло га са раз ли чи тих те ре на не и сто вет но пре сли ка ва 
на пр во бит ну ћи ри ли цу. То се ле по ви ди и на гла гољ ском сло ву ’ђерв‘ 
|,14 ко је има свој кон ти ну ант са мо у срп ским спо ме ни ци ма – због 
упо ри шта у ло кал ном го во ру (по сто ји фо не ма [đ] < [*dj], што омо гу-
ћу је не сме тан из го вор). Ди рект но из гла гољ ског об ли ка, ре дук ци јом, 
раз ви ло се ћи ри лич ко ’ђерв‘ (Пе ши кан 1973: 63–64), у сво ме ста ром 
об ли ку , ка кав је по знат већ у Мин хен ском азбуч ни ку.15 

Ови ме се за о кру жу је нај ста ри ја раз ви је на ћи ри ли ца (до ис те ка 
XI ве ка) на основ не 44 је ди ни це (ми ни мал них 38 је ди ни ца + |, ], 
E, ~, , {).

Раз вој ћи ри ли це је на овим осно ва ма сна жно на ста вљен у ве ко-
ви ма ко ји су до ла зи ли.16 Из по чет не устав не пи сме но сти,17 по ла ко су 

13 При ме ри из Су пра саљ ског збор ни ка: Otxpouenomx 20a, na po zo rie 32a (Na-
rod na in uni ver zi tet na knjižnica (Љу бља на) [да ље: NUK], Cod. Kop. 2).

14 ’Ђерв‘ је у гла го љи цу ушло нај ве ро ват ни је спа ја њем две ју грч ких гра фе ма: γι 
(Ја гић 1911: 90). По сто ји ми шље ње и да се раз ви ло из по ло же ног кур зив ног ξ (Dur-
no vo 1929: 68).

15 Гра фе ма има сво је ва жне по твр де (и у сло вен ским ре чи ма), уз из ве сну гра фич ку 
ва ри ја ци ју још у не ким срп ским спо ме ни ци ма с кра ја XII ве ка (Ми ро сла вље во је ван-
ђе ље, По ве ља ба на Ку ли на Ду бров ча ни ма, Не ма њи на осни вач ка по ве ља Хи лан да ру, 
Ву ка но во је ван ђе ље).

16 По јам ’раз во ја‘ у се би са др жи је дан па ра докс: он не под ра зу ме ва оства ри ва ње 
све са вр ше ни јих и леп ших пи са них фор ми, не го обр нут про цес оп штег опа да ња 
ква ли те та пи сме но сти (у естет ском сми слу) и кре та ње од устав них ка по лу у став ним 
и бр зо пи сним фор ма ма (Бог да но вић 1997: 129). 

17 Ћи ри ли ца ка кву по зна је мо у нај ста ри јим спо ме ни ци ма има сво је упо ри ште у 
мла ђем грч ком (ви зан тиј ском) ун ци јал ном (ли тур гиј ском) пи сму, ко је се на ро чи то 
ве зу је за IX–X век (Гард га у зен 1911: 49, Шчеп кин 1967: 26, Кар ски 1928: 161, Ђор-
ђић 1971: 31). Пот пу но па ра ле лан раз вој грч ке и сло вен ске пи сме но сти, ме ђу тим, 
пре стао је до ста ра но. Сло вен ска ва ри јан та овог пи сма, ћи ри ли ца, би ла је пре све га 
огра ни че на на устав ни тип, док је у грч кој сре ди ни ал фа бет био ра зно вр сни ји. У 
грч ко-ви зан тиј ској пи сме но сти ун ци јал но пи смо нај ду же се за др жа ло у рас ко шним 
ли тур гиј ским књи га ма – је ван ђе љи ма, апо сто ли ма и псал ти ри ма (Шчеп кин 1967: 
26), али је и ту ра но про др ла ми ну ску ла (Ђор ђић 1971: 23). Кон так ти су на ста вље ни и 
да ље, а нај ва жни је ме сто су сре та би ла је Све та Го ра. У ка сни јем вре ме ну грч ки ути цај 
се опет сна жни је осе ћао – на ро чи то сре ди ном XIV ве ка до шло је до про до ра грч ког 
пра во пи са (у ин вен та ру и ње го вој ди стри бу ци ји) у срп ски и бу гар ски пра во пис, 
што је до ве ло до уоб ли че ња ре сав ског пра во пи са у Ср би ји и до ре фор ме па три јар ха 
Јев ти ми ја у Бу гар ској. Ове тен ден ци је сна жно се да ље раз ви ја ју од XV до XVII ве ка.
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се раз ви ле ’по лу у став на‘ и бр зо пи сна.18 У XV–XVI ве ку по ја ви ла се 
штам па на ћи ри ли ца, у по чет ку угле да ју ћи се на устав ну, а за тим и 
на по лу у став ну ру ко пи сну пи сме ност. У за пад ним ју жно сло вен ским 
кра је ви ма, ме ђу ка то ли ци ма, та мо шњи штам па ри уно си ли су у сво ја 
ћи ри лич ка из да ња по је ди не слов не об ли ке из раз ви је ног бр зо пи са 
(уп. Пе ши кан 1994: 65).19 По што је ћи ри ли ца жи ве ла на раз ли чи тим 

18 Прак тич но је те шко од ре ди ти ја сне гра ни це из ме ђу уста ва и по лу у ста ва за то 
што већ нај ра ни ји устав ни је мо рао би ти ка ли граф ски. Нај ра ни ји устав мо гао је би ти 
и ’прав‘ и ’уко шен‘, као и у грч кој ун ци ја ли (Ка рин ски 1925: 8, Мо шин 1970: 232). У 
ис точ но сло вен ској пи сме но сти ду же се за др жа ла мо ну мен тал ност пи сма, док су у 
ју жно сло вен ској ра но до шли чи ни о ци по лу у став ног пи са ња (пре све га уко ше ност 
сло ва, по ма ло и не бри жљи вост, нпр., у Са ви ној књи зи, Хи лан дар ским од лом ци ма, 
Од лом ци ма Ун дољ ског, Охрид ском апо сто лу итд.). По лу у став ну пи сме ност би мо жда 
тре ба ло схва ти ти са мо као раз вој ни сту пањ устав не пи сме но сти, а не као по се бан 
тип пи сма јер у су шти ни не пред ста вља но ви ну (уп. Ђор ђић 1971: 83, Јер ко вић 2004: 
97). ’Пра во‘ по лу у став но пи смо по чи ње пре вла да ва ти у ју жно сло вен ској сре ди ни 
од дру ге по ло ви не XIV ве ка. При то ме се код Ру са раз ли ку ју ста ри ји и мла ђи по лу-
у став, од ко јих се пр ви аутох то но раз вио, док је дру ги пре са ђен са ју жно сло вен ске 
те ри то ри је (Кар ски 1928: 172). Ми се ов де слу жи мо тер ми ном ’по лу у став‘ (за то што 
је уста љен) да озна чи мо овај тип устав не пи сме но сти у дру гој по ло ви ни ње ног тра-
ја ња (XIV, XV–XVI II век). Бр зо пис се по чео рано раз ви ја ти и везан је за одређени 
тип текстова. У срп ској кул ту ри ње го ви за че ци мо гу се пра ти ти већ од XII ве ка, а 
ин тен зи ван раз вој то ком це лог XI II ве ка. Кан це ла риј ски бр зо пис на ла зи мо по себ-
но мор фо ло шки уоб ли чен већ 1302. го ди не у Вр хлап ској по ве љи кра ља Ми лу ти на 
(Ђор ђић 1971: 118–121). Из прав них ака та ово пи смо се ра но пре се ли ло и у књи ге, 
нпр., ле снов ски од ло мак Те о до си је ва Жи ти ја Све тог Са ве из 1360. го ди не и Ми неј 
Сте фа на До ме сти ка, на стао око 1450. го ди не (Бог да но вић 1997: 158–159). У ру ској 
сре ди ни већ у XI веку јавља се, у нарочитим случајевима, ’пословно писмо‘ (деловое 
письмо), као претеча полуустава и брзописа (Черепнин 1956: 151).

19 У пи та њу је уса вр ше ни ра шки кан це ла риј ски бр зо пис. Ње га је у сво ју др жав ну 
упра ву пре нео Тврт ко I, до во де ћи к се би ло го те та Вла до ја, прет по ста вља се из кан-
це ла ри је кне за Ла за ра. Тврт ко је по сту пио та ко у вре ме свог кру ни са ња за срп ског 
кра ља у Ми ле ше ви (1377) же ле ћи да се и на тај на чин пред ста ви као пра ви на след-
ник Не ма њи ћа. Упо тре ба овог бр зо пи са на ста вље на је и да ље у др жа ви Тврт ко ви ћа 
(Ђор ђић 1971: 154). Ово пи смо жи ве ло је и мо ди фи ко ва ло се на под руч ју Бо сне и 
су сед них обла сти, а у ли те ра ту ри су сре ће мо и ми сти фи ка циј ски и не на у чан на зив 
’бо сан чи ца‘ (пре све га за хва љу ју ћи по зна том ра ду Ћи ра Тру хел ке: Bosančica. Pri nos 
bo san skoj pa le o gra fi ji, Гла сник Зе маљ ског му зе ја у Са ра је ву, Са ра је во, ок то бар–де цем-
бар 1889, 65–83). На ро чи то ка рак те ри стич ни зна ци ко ји до ла зе из ове пи сме но сти 
је су b //, v //, d / /, / //, : //, ; /v/ у штам па ним књи га ма. Ујед но су ови об ли ци 
у скла ду с тра ди ци ја ма срп ског бр зо пи са у це ли ни, али и не што ши ре по сма тра не 
ју жно сло вен ске пи сме но сти (уп. Мла де но вић 1965). Ов де сло во ’ђерв‘ мо же по-
слу жи ти и за из ра жа ва ње фо не ма [lj] и [nj], ако се до да сло ви ма ко ја са ма по се би 
озна ча ва ју твр де гла сни ке l и n – l и n, на при мер spa si tel [спа си тељ], ogan [о гањ] 
(Ка ра џић 1857: 30–31). О мор фо ло ги ји ћи ри лич ких сло ва у штам пар ству За пад не 
цр кве од кра ја XV ве ка в. Ђор ђић 1971: 191–194. 
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под руч ји ма, она је из ра жа ва ла по тре бе ра зних сре ди на, на ци о нал не 
ре дак ци је ста ро сло вен ског је зи ка и на род не (ви ше-ма ње хи брид не) 
је зи ке. Сти цај исто риј ских окол но сти сам је до во дио до уну тра шње 
хо мо ге ни за ци је овог пи сма и по сле ње го ва ши ре ња по огром ном 
про стран ству, од Ју жних до Се вер них Сло ве на: про дор ру ске пи-
сме но сти на ју жно сло вен ско под руч је на кра ју XII и на по чет ку XI II 
ве ка, и обр ну то – про дор ју жно сло вен ске пи сме но сти у Ру си ју у XV 
ве ку, тзв. ’дру ги ју жно сло вен ски ути цај‘ (Мо шин 2000: 11; уп. Шчеп-
кин 1967: 119, 129).20 На кра ју, ру ска ре дак ци ја цр кве но сло вен ског 
је зи ка (пре ко штам па них бо го слу жбе них књи га) пре о вла да ла је у 
пра во слав ним сло вен ским цр ква ма. Ћи ри лич ка пи сме ност ка ква 
нас за ни ма, хро но ло шки је оме ђе на у на че лу XVI II ве ком, ка да је 
у Ру си ји уве де на гра ђан ска азбу ка и ка да у па ле о граф ском сми слу 
по ла ко, али си гур но пре ста је њен раз вој.

Освр ну ће мо се у оп штим цр та ма на ва жни је тач ке у ве зи са про-
ме на ма ин вен та ра и бит ни јим из ме на ма об ли ка не ких сло ва.

У нај ста ри јој ћи ри лич кој пи сме но сти по сто ји ли га ту ра ’ук‘ 
U,21 са пр вом по твр дом већ у Са му и ло ву нат пи су (993). Она је не-
по сред но пре у зе та из грч ке пи сме но сти то га до ба. Ње но ја вља ње 
ис пр ва је би ло усло вље но кра јем ре да и сте шње но шћу у ре ду, али 
вре ме ном се то га осло бо ди ло; ме сто у ре чи, та ко ђе, мо гло је би ти 
огра ни ча ва ју ћи фак тор за ње но ја вља ње – на при мер, сре ди на ре-
чи и њен крај. Ка сни је, сло во се по чи ње пи са ти јед но по те зно као 
’отво ре на осми ца‘, M. За озна ча ва ње во ка ла [u] у ру ској пи сме но сти 
упро шће на је ди гра ма ’оник‘ на сáмо ’ик‘ u, опет пре те жно у сре ди ни 
и на кра ју ре чи (Кар ски 1928: 172, 200). На упо тре бу ових об ли ка 
мо гао је ути ца ти и њи хов не по сред ни до дир са са мо гла снич ким 
или су гла снич ким гра фе ма ма. У срп ском Ми ро сла вље ву је ван ђе-
љу ко ри сти се u у свим уло га ма обич ног ou (Сто ја но вић 2004: 16, 
88, Куљ ба кин 1925: 17). У сло вен ској пи сме но сти вре ме ном су се 
раз дво ји ли ’ик‘ и ’ижи ца‘, уко ли ко би до ла зи ли као по себ ни ка рак-
те ри u : V. ’Ижи ца‘ се, са скра ћи ва њем де сног кра ка и сме шта њем 

20 Сам про цес ишао је сво јим то ком (из ме ђу ’ево лу ци ја‘ и ’ре во лу ци ја‘), та ко 
да по сто је за ни мљи ве ин вер зи је: у ју жно сло вен ским ру ко пи си ма XI II ве ка чу ва ју 
се ру ски об ли ци XII ве ка, у ру ским ру ко пи си ма XV ве ка ју жно сло вен ски об ли ци 
XIV ве ка (Мо шин 2000: 14); у Бо сни се ду го чу ва ју кон зер ва тив ни об ли ци устав-
ног пи сма (ко је је пре ва зи ђе но у оста лим срп ским зе мља ма већ у XI II ве ку), до 
XV ве ка (уп. Бог да но вић 1997: 130), уз исто вре ме ни про дор про гре сив ног ра шког 
кан це ла риј ског бр зо пи са. 

21 Ово је, ме ђу тим, са мо ва ри јан та ди гра ме ’оник‘. Древ на ћи ри ли ца у сво ме основ-
ном, ми ни мал ном ин вен та ру ни је обил но ко ри сти ла ли га ту ре.
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у условни ’дво ли ниј ски оквир‘, по себ но ко ри сти на ро чи то од XV 
ве ка,22 у по лу у став ној пи сме но сти. 

У ра ној пи сме но сти уста љу је се слов на ком би на ци ја w + t као 
скра ће ни ца ѡ   (пр. ѡ  txmU to ro ka nA, Тму то ро кан ски нат пис, 1068; уп. 
Шчеп кин 1967: 113).23 У зре лој пи сме но сти ова кав вид скра ћи ва ња 
го то во је оба ве зан, та ко да ова гра фиј ско-гла сов на гру па пре ра ста у 
пра во сло во, ко је се бе ле жи и у ста рим бу ква ри ма. У но во ве ков ним 
реч ни ци ма цр кве но сло вен ског је зи ка сло во ’от‘, W, не из о ста ван је 
део азбуч ног ин вен та ра. У са чу ва ним срп ским спо ме ни ци ма већ од 
XII ве ка уста љу је се гру па ’од‘,  (Ђор ђић 1971: 186). Овај ср би зам 
пре све га се огра ни ча ва на пи са на ак та (нпр. По ве ља ба на Ку ли на, 
1189), али га има и у цр кве ном је зи ку (нпр. у Ти пи ку ар хи е пи ско па 
Ни ко ди ма, 1318–1319).

Древ ни спо ме ни ци по зна ва ли су још јед ну, са свим по вре ме ну 
ли га ту ру – ’је ри‘, ко ја се ре а ли зо ва ла у два ви да, као  и . Она је 
на ста ла ста па њем ’је ро ва‘ x и q са ’иже‘, i, за др жа ва њем спој ни це и 
дру гог сту би ћа од овог сло ва // (као обр ну ти знак за пре јо та ци ју). 
Пр ви об лик на ро чи то је од ли ко вао ру ску ре дак ци ју, док се дру ги 
ја вљао у срп ској ре дак ци ји (нпр. Ми ро сла вље во је ван ђе ље, Ни кољ-
ско је ван ђе ље). Упо тре ба јед ног или дру гог за ви си ла је од упо тре бе 
’је ро ва‘: та мо где су се ’је ро ви‘ раз ли ко ва ли или где је пре о вла да ва ло 
’де бе ло јер‘, ту је ко ри шћен об лик са ’де бе лим је ром‘ у осно ви, а та мо 
где је ’тан ко јер‘ уоп ште но (срп ска ре дак ци ја), ту је ко ри шћен об лик 
с ’тан ким је ром‘ у осно ви. ’Је ри‘ се обич но (гле да но у це ли ни пи сме-
но сти) пи сао као ди гра ма, са де ло ви ма ко ји ни су сра сли: X и Q. То ком 
дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја, с кра ја XIV ве ка, у ру ску пи сме ност 
про ди ре ово мла ђе ’је ри‘ с ’тан ким јер‘ у пр вом де лу, пре вла да ва ју ћи 
са свим до кра ја XV ве ка (уп. Кар ски 1928: 204, уп. Шчеп кин 1967: 
130). Та кав об лик је ди ни је и у да на шњој ’гра ђан ској‘ пи сме но сти.

Гра фич ки лик не ких сло ва ко ле бао се у ра ној пи сме но сти. Та ко 
се и у пи са њу са мог ’је ри ја‘ дво у ми ло из ме ђу ком би на ци је са ’осме-
рич ким‘ i, и ’де се те рич ким‘ I – xi, qi : X, Q. Не у јед на че ност је мо гла 
има ти ко ре на у гла го љи ци, ко ја је по зна ва ла не ко ли ко мо гућ но сти 
(2j, 2y и 2i), а из ме ђу њих је вр ше на тран сли те ра ци ја тек сто ва. 

22 По сто је, на рав но, и ста ри ји при ме ри у устав ној пи сме но сти из ван на сло ва са 
упо тре бом са мо јед ног зна ка у об ли ку ’ижи це‘, V, са оба зна че ња: пр. еа, ema oVsq у 
Но ров ском је ван ђе љу из дру ге че твр ти не XI II ве ка (сли ке у Ла вров 1915: бр. 19, Мо-
шин 1966: бр. 80, 83).

23 То уста љи ва ње ни је те кло бр зо и без остат ка. Још у Ми ро сла вље ву је ван ђе љу 
на и ла зи мо на гра фи је ot-: otvrysta 39б, :  пчель 46а, wt-: ѡтрочети 318б, ѡ : ѡ ь по хо ти 
1а, ѡ ь s}d} 50а (уп. Куљ ба кин 1925: 16, Сто ја но вић 2004: 17). 
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Ка ко је у грч ком пра во пи су ’иота‘ че шће пи са на по сле во ка ла, та ко 
је и сло вен ско ’де се те рич ко и‘ до ла зи ло у тој по зи ци ји, на при мер 
fa ri seI, ne do sto Itx, b/!iI, ar hi e reI у Са ви ној књи зи (XI век), што је 
до ве ло до ра ног уста љи ва ња од го ва ра ју ће ди гра ме за глас [y]: X (уп. 
Ђор ђић 1971: 37).

На ро чи то сло ва с вред но шћу на зал них гла со ва, тзв. ’ју со ви‘, ду го 
ни су има ла уста ље не фор ме. Та ко се на зал пред ње га ре да [ę] у ра ним 
епи граф ским спо ме ни ци ма обе ле жа вао као  (нпр. Са му и лов нат-
пис, Тму то ро кан ски нат пис),24 у об ли ку ’ал фе‘ ка ква је по сто ја ла у 
грч ким нат пи си ма то га вре ме на. У нај ве ћим ра ним спо ме ни ци ма, 
Са ви ној књи зи и Су пра саљ ском збор ни ку, овај на зал се по сле су гла-
сни ка пред ста вљао за тво ре ним об ли ци ма  и , док се на по чет ку 
ре чи или сло га, у вред но сти [ję], пи сао отво ре ним об ли ком ѧ, а у 
Су пра саљ ском збор ни ку пр ви слу чај рет ко као ѧ, а дру ги је два не ко-
ли ко пу та још и као ~ (уп. Ве чер ка 1994: 31, 36). У ма њим ста ро сло-
вен ским ћи ри лич ким спо ме ни ци ма ства ри сто је дру га чи је – ови су 
об ли ци, али је дру га чи ја рас по де ла вред но сти. У це ли ни узев, не ма 
је дин стве ног си сте ма јер се [ję] мо гло обе ле жа ва ти и као A и  и као 
~ и . На зал зад њег ре да [ǫ] та ко ђе се обе ле жа вао гра фич ким ва-
ри ја ци ја ма, ти па ѫ, ,  и слич но, још и као ком би на ци ја оба ’ју са‘, 
тзв. ’тре ће јус‘ , ѫ,25 али је у ње го ву слу ча ју вла дао ве ћи ред у по гле ду 
упо тре бе пре јо то ва не фор ме за вред ност [jǫ]: углав ном се бе ле жио 
ка кав-та кав сиг нал за пре јо та ци ју (ти па //), ма да опет у ра зно ли ким 
ка рак те ри ма: ѭ, ,  и слич но. Уре ђен гра фиј ски си стем сре ће мо 
у Остро ми ро ву је ван ђе љу: A, ~, \, |. ’Ју со ви‘ су оста ли као ва жно 
обе леж је у бу гар ској, охрид ско-кра тов ској, ру мун ској и де лом у ру ској 
ста рој пи сме но сти (’ма ло јус‘).26 

По што се ’је ро ви‘ ме ђу соб но ма ло раз ли ку ју, по кат кад због на-
чи на пи са ња, да ли пи сар ског ма ни ра или гре шке, не мо же се тач но 
утвр ди ти о ко јем сло ву је за пра во реч. У пи та њу је огре ше ње о ди-
стинк тив на свој ства ’де бе лог је ра‘: на гор њем де лу сту би ћа, на ме сту 
ка рак те ри стич не во до рав не ли ни је ко ја би тре ба ло да се на ле вом 

24 Сли чан об лик, раз у ме се, за др жао се и ка сни је, на при мер у До бро ми ро ву је-
ван ђе љу из XII ве ка (нпр. pri hod{ei 27).

25 При ме ри: рка ми, зы ци, вь гор из Хлу до вље ва па ри меј ни ка ко ји је на стао у 
XI II–XIV ве ку (сли ка у Ла вров 1915: бр. 22).

26 У ру ској бр зо пи сној пи сме но сти се, вре ме ном, из ’ма лог ју са‘ раз ви ло сло во ’ја‘: 
я (Кар ски 1928: 208), тзв. ’ру ско ја‘, ко је се у та квом об ли ку пре не ло и у гра ђан ску 
ћи ри ли цу и ушло у штам па не књи ге. При каз ево лу ци је овог сло ва в. у Кар ски 1928: 
207 и Че реп нин 1956: 366. У та бли ца ма бр зо пи са Че реп нин овај об лик пра ти од XVI 
до XVI II ве ка (362, 366, 479, 482).
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кра ју за вр ша ва ква чи цом, сто ји во до рав на цр ти ца, око ми та цр ти ца 
или лук: , , ь. То је тзв. ’тре ће јер‘ или ’сред ње јер‘.27 Оно се че сто 
на ла зи на кра ју ре да, као из ду же но, ви со ко: , , .

У Су пра саљ ском збор ни ку (XI век) и Слеп чен ском апо сто лу (XII 
век) ’јат‘ се ја вља ло и као глиф – сло во ’аз‘ пре се че но во до рав ном цр-
том, a, мо жда као пре пра вља ње гре шке.28 

У ста ри јим спо ме ни ци ма мо гао се ис по ља ва ти сло бод ни ји од нос 
пре ма ап стракт ној оси, дуж ко је би се по ста вља ла по је ди на сло ва. 
Та ко су се не ка сло ва ро ти ра ла по хо ри зон тал ној или вер ти кал ној 
оси и слич но. За ро ти ра но ’ју‘, , мо гло би упу ћи ва ти и на ге нет ску 
ве зу с грч ким οι, тј. oI, на ко ју су ука зи ва ли не ки на уч ни ци (ма да су та 
ми шље ња оста ла уса мље на), што би зна чи ло да је упра во то ста ри ја 
фор ма ово га сло ва (Dur no vo 1929: 72).29 Знак Z од са мих по че та ка по-
зна је ро ти ра ну ва ри јан ту ë, на сле ђу ју ћи је из грч ке пи сме но сти. Та ко 
се већ у Са му и ло ву нат пи су ја вља са мо ро ти ра на ва ри јан та (у озна ци 
хиљāдā, p), а у Са ви ној књи зи обе ва ри јан те – та да са мо у број ној, а 
ка сни је и у гла сов ној функ ци ји (као сло во ’зје ло‘). Обр ну то ’јест‘, э, 
ја вља се у ју жно сло вен ским ру ко пи си ма XI II ве ка, мо жда под ути ца јем 
гла гољ ског e. Оно је углав ном ре зер ви са но за крај ре да или тек ста (и 
пред ла ку ном) и за крај ре чи, као нат пи са но сло во, по не кад са спе ци-
ја ли зо ва ном вред но шћу [je], ма да не увек. Оту да је вре ме ном сти гло у 
ис точ но сло вен ску пи сме ност (Кар ски 1928: 186), где је, у спе ци фич ној 
уло зи не јо то ве ног [e],30 за жи ве ло и у да на шњој, гра ђан ској пи сме но-
сти. Ка рак те ри стич на по ја ва у ру ској пи сме но сти XIV–XV ве ка је сте 
по кре та ње гра фе ме e (є) у ле ву стра ну, ка по ло же ном об ли ку: , ; 
то исто се де ша ва и са ’пре јо то ва ним јест‘ ():  (уп. та бле Шчеп кин 

27 Ис тра жи ва че ова кво сло во мо же збу ни ти: та ко је Љу бо мир Сто ја но вић об лик 
, с укра сном цр ти цом, из Не ма њи на и Ми ро сла вље ва пот пи са на ла тин ској по ве-
љи (1186) и из Не ма њи не осни вач ке по ве ље Хи лан да ру (1198–1199), пре нео у сво ме 
из да њу као де бе ло јер, x (Ђор ђић 1971: 75). 

28 Та кво ’јат‘ ви ди се на сним ци ма ко је до но си Ла вров у сво јој Па ле о гра фи ји 
(1914): i gon Øa[e Су пра саљ ски збор ник (сли ка 8, 15), po va da\ Слеп чен ски апо стол 
(сли ка 49, 64).

29 Ро ти ра ни об лик го то во је не по знат у ру ској пи сме но сти (Кар ски 1928: 170), 
ма да по сто је уса мље ни при ме ри из XI–XI II ве ка, ко је до но си Че реп нин у сво јој па ле-
о граф ској та бли ци (1956: 155). За бе ле же но је, на при мер, у Свја то сла вље ву збор ни ку 
из 1073. го ди не (Dur no vo 1931: 76). У ју жно сло вен ској пи сме но сти га има, на при мер 
уса мље но у Енин ском апо сто лу (XI век), али нор мал ни је у спо ме ни ци ма ко ји су за 
век-два мла ђи: у Слеп чен ском апо сто лу, Охрид ском апо сто лу, Бо лоњ ском псал ти ру 
итд. (До брев 1995: 305).

30 Ову вред ност сло во је до би ло већ до кра ја XV ве ка у за пад но ру ској пи сме но сти 
(Шчеп кин 1967: 131).
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1967: 111, Че реп нин 1956: 244–245). Ово оста је без ду бљег зна ча ја за 
азбуч ни си стем, ако ни је скоп ча но са спе ци ја ли за ци јом зна че ња ове 
гра фе ме. Уоста лом, по ме ра ња ове гра фе ме по зна та су још у не ким 
ва ри јан та ма, на при мер: , , , , .

Из ве сна сло ва су се раз ви ла у ра зно ли ким фор ма ма, на при мер 
’он‘, о: о, Ⲕ, Д, о, , , , , , , , , , , , , , ,  итд. (уп. Кар ски 
1928: 196). Не за вре ђу ју, ме ђу тим, сви ови об ли ци по се бан ста тус. 
За ни мљи во је по ве зи ва ње не ких од ових ли ко ва са зна че њем ре чи 
или гра ма тич ким об ли ком (се ман тич ки аспе кат): тзв. ’ока то он‘ –  
у ре чи ко, ’дво о ко он‘ – �,  у ре чи �чи, тј. чи; у Па ле о гра фи ји 
Кар ског по сто ји чак и ’мно го о ко он‘ с уде се то стру че ном основ ном 
фор мом – J у при ме ру mno goJ;itJi из Псал ти ра (XV век) из Тро-
ји це-Сер ги јев е ла вре, бр. 308 (1928: 197).31 Ико нич ко пред ста вља ње 
ов де се по ве зу је с де ко ра тив ном тач ки цом32 и с бро јем основ них је-
ди ни ца (јед на, две или ви ше). У под ло зи свих ових слу ча је ва би ће 
да је упо тре ба ’ши ро ког он‘, ко је се вре ме ном спе ци ја ли зо ва ло за 
по че так ре чи и по че так сло га.33 ’Ши ро ко он‘, ина че, ја вља се на по-
чет ку ре чи већ у Су пра саљ ском збор ни ку (Кар ски 1928: 195–196), на 
при мер sx Otemq 27б (уп. сли ку у Мо шин 1966: 8). На ке ра мич кој 
пло чи из Пре сла ва (X век) на ђен је об лик овог сло ва са си ме трич ним 
вер ти кал ним кру жи ћи ма – ,34 ко ји нео до љи во под се ћа на гла гољ ску 
’оме гу‘, 0. Упра во ве зи ва ње упо тре бе ’ши ро ког‘ или ’удво је ног он‘ за 
ини ци јал ну по зи ци ју го во ри ло би о ствар ној ве зи ових об ли ка с ’оме-
гом‘ – ако не ге нет ској, оно сва ка ко по функ ци ји. Те шко је раз вр ста ти 
ове ало мор фе због њи хо ве упо треб не вред но сти – да ли уз ’он‘ или уз 
’оме гу‘. Уз ’оме гу‘ би, ве ро ват но, као ње ни под ти по ви тре ба ло да сто-
је удво је не фор ме, у сми слу ’за тво ре не оме ге‘: на при мер , , ѡ, .

Под деј ством истих стил ских тен ден ци ја, по ред ’ши ро ког он‘, 
раз ви ла су се и дру га ши ро ка сло ва, пре све га ’ши ро ко јест‘, на ро чи-
то у XIV ве ку. ’Ши ро ко јест‘, j,35 пре те жно до ла зи на по чет ку ре чи и 

31 По сре ди је се кун дар но уво ђе ње пик то граф ског, а кат кад и иде о граф ског прин-
ци па у ћи ри ли цу као ал фа бет ско пи смо.

32 Де ко ра тив на тач ки ца ја вља се ра но, у XI ве ку (Кар ски 1928: 196). Ова ква де ко-
ра ци ја пре ла зи у дру га сло ва са слич ним фи гу ра ма, на при мер у ’оме гу‘ и ’фрт‘: , . 
По ред де ко ра тив не, ве ро ват но је по сто ја ла и ма гиј ска (апо тро пеј ска) уло га за шти те 
од уро ка (До брев 1995: 305).

33 При мер из Ше сто дне ва Јо ва на Ег зар ха (1263) из Си но дал не збир ке (Го су дар-
ствен ный исто ри че ский му зей) у Мо скви: Dbre {etx (Ла вров 1915: бр. 48). 

34 Исти об лик, , ви ди се и на Ла вро вље ву сним ку Бо лоњ ског псал ти ра из XI II 
ве ка, 33б (1915: бр. 8; уп. Кар ски 1928: сли ка, 399)

35 Ђор ђи ћев тер мин: ’по лу кру жно јест‘ (1971: 104).
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на по чет ку сло га, што је пра во пи сна цр та ре сав ског пра во пи са кон-
ку ри шу ћи ’пре јо то ва ном јест‘, E, ко је се ја вља у истим по зи ци ја ма, 
та ко ђе, у гла сов ној вред но сти [je]. По сто ји и ’ши ро ко сло во‘, , ко је 
је ве за но за по чет ни по ло жај (уп. Ђор ђић 1971: 113); оно је сиг нал 
по чет ка ре чи.36 У XV ве ку ова сло ва до би ја ју још ши ри и из ра зи ти ји 
лик, али се ујед но и по чи ње гу би ти осо бе ни сми сао њи хо ве упо тре-
бе. ’Ши ро ка оме га‘, , од са мог по чет ка ни је уно си ла ни шта но во у 
сво јој упо тре би јер је она са ма по се би већ мар ки ра на у од но су на 
’он‘. Слич но је и са ши ро ким ’ми сли те‘, .

Сло ва ’жи ве те‘ и ’кси‘, / и K, раз ви ла су ве ли ку об лич ку ва ри ја-
ци ју (и на пер га ме ну и на гру бљим ма те ри ја ли ма), али без на ро чи тог 
струк тур ног сми сла, осим па ле о граф ског.37 

У вре ме ну оп штих по лу у став них тен ден ци ја у ћи ри ли цу су по-
че ли про ди ра ти и ти пич но грч ки об ли ци по је ди них сло ва, на при-
мер: α, ε, ι, λ, μ, π, τ. То је пред ста вља ло епи зо ду без ду бљег зна ча ја 
по си стем у це ли ни јер се мор фо ло шки не мо же укло пи ти у устав ну 
пи сме ност као це ли ну.

Још у Су пра саљ ском збор ни ку за па жа се упо тре ба не ких из-
ду же них сло ва, чи ји сту бо ви про би ја ју гор њу ли ни ју, до пи ру ћи до 
дна прет ход ног ре да, на при мер: Ъ, Т,38 Ѹ, Ь.39 Ова кви облици су се 
не ко ли ко сто ле ћа ре ђе упо тре бља ва ли и та да би пре те жно ста ја ли 
на кра ју ре да, на ро чи то Ь, Ъ, , . У по лу у став ној пи сме но сти на гло 

36 Ши ро ка сло ва о, j и  ра но су за све до че на, још на по чет ку сло вен ске пи сме но сти, 
јер су као та ква по сто ја ла и у грч ко-ви зан тиј ској пи сме но сти (До брев 1995: 204–305).

37 Сло во ’кси‘ че сто на ли ку је сли ве ним сло ви ма ’зе мља‘ из ре да и над ред ним ’чрв‘, 
, али му је до вољ на и ми ни мал на ди стинк ци ја (ма кар ма ли до да так) пре ма сло ву 
’зе мља‘ да би се пре по зна ва ло као по себ но сло во (слу чај, нпр. у Ду ша но ву је ван ђе љу 
из 1345. го ди не: ). ’Сли ве ни‘ об лик за ти че мо већ у Са ви ној књи зи, на при мер у бро ју 
з (Ла вров 1914: сли ка 26, 31). Нај ра ни ји спо ме ни ци по ка зу ју очи глед ну ве зу из ме ђу 
’кси‘ и ’зје ло‘ (уп. на по ме ну 6), па је до ла зи ло и до за ме не ме ђу њи ма (уп. Кар ски 
1928: 209). Об лик овог сло ва у Тем нић ком нат пи су за пра во је бла го мо ди фи ко ва но 
’зје ло‘, z, са уги бом гор ње во до рав не ли ни је, Ѯ: при мер ѮАНТАСЪ, по ред при ме ра 
ЗА Н (уп. Са вић 2006а: 309, Кар ски 1928: 209). 

38 Ова кво сло во до шло је из грч ко-ви зан тиј ске пи сме но сти, где је сво јим об ли-
ком (ли ков но) по ве зи ва но са ча сним кр стом, на ко ме је рас пет Исус Хри стос. Уз ову 
ли ков ност вре ме ном су се све за ле и од ре ђе не пра во пи сне тен ден ци је у упо тре би 
(До брев 1995: 305). Ово сло во мо гло је ути ца ти на ја вља ње дру гих ви со ких сло ва.

39 При ме ри су нај че шће са ’де бе лим јер‘: sxvlqkx| 32б, krx |sta 33а, ко је је ви со ко 
и у ’је ри ју‘: blizx rykxI0| 30б, Otx pa go ub xI0| 34а; че сто је код ’твр до‘: pro ti| vimx sB 
30а, vqzl}bi ste0| 34а; ре ђе је код ’ук‘: sxtvor q[o u o u mU| 25а, staryi[inxskU| 51б; рет ко 
код тан ког ’јер‘: sq nimq| 29б, Cqstq|no 47б (NUK, Cod. Kop. 2). При ме ри се, као што 
се ви ди, гру пи шу на (ка) иви ци ре да. Ов де не тре ба убра ја ти сло ва ис пи са на као 
ви со ка из естет ских раз ло га.
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се по ве ћа ва упо тре ба ова квих сло ва: нпр. ју жно сло вен ски об ли ци 
’буб ње ви то‘ и ’бу бре жа сто ве де‘,  и , ’бр зо пи сна зе мља‘, , ’из ду же но 
иже‘, , ’из ду же но ка ко‘ , ’ви со ко твр до‘,    и  , ’ви со ко ук‘, , ’ви со-
ки је ро ви‘,  и , ’ви со ко јат‘, . У овом слу ча ју естет ски об зи ри се 
пре пли ћу са ло гич ким. Ова сло ва дру га чи ја су од ини ци јал них: док 
се ини ци јал на ти чу ве ћих це ли на (тек сту ал них бло ко ва), ова се од-
но се на ма ње пот це ли не и че сто су њи хо ви окви ри, сто је ћи у те сној 
ве зи с ин тер пунк циј ским зна ци ма. Ови ’ме ђа ши‘ не рет ко озна ча ва ју 
по че так ре да или ре чи (, , , , ), али и њи хов крај или пре кид на 
кра ју ре да, као ’ди виз‘ (, , , ). Не ка од ових сло ва сти чу још ка кву 
до дат ну уло гу, на при мер ту да ’ви со ко де бе ло јер‘ пред ста вља знак 
са гла сов ном вред но шћу, ’из ду же но ка ко‘ ве зу је се за од ре ђе не ре чи 
(при вла че ћи па жњу на њих), на при мер , ’ви со ко твр до‘ при вла-
чи око се бе ли га тур не спо је ве ка да је у до ди ру са су гла сни ци ма (уп. 
Јер ко вић 2004: 98). По не што од на ве де ног не по сред но се осла ња на 
ста ње у грч кој пи сме но сти. Вре ме ном сла бе пра во пи сне функ ци је 
ових сло ва и те шко их је ра за зна ва ти. Не ка од њих по чи њу се ја вља-
ти на би ло ко јој по зи ци ји и та да има ју са мо укра сну вред ност. Ни је 
увек мо гу ће про дре ти у уну тра шње за ко ни то сти ор га ни за ци је тек-
ста јер се сва ки текст ре ша ва као уни кат на, ру ко пи сна це ли на, ко ја 
при па да и све ту при ме ње не умет но сти. Гра фич ко сред ство ко јим 
се у јед ном слу ча ју оства ру је ло гич ко ак цен то ва ње, у дру гом слу ча ју 
мо же по ста ти са мо део пи сар ске игре уну тар јед ног пи сар ског ма-
ни ра – оба пу та, ме ђу тим, реч је о при вла че њу па жње.

Осим оп ште про ме не сти ла, ка рак те ри стич на ра на свој ства не ких 
сло ва су се про ме ни ла, што је на шло сво га од ра за и у но во цр кве но-
сло вен ској и у гра ђан ској пи сме но сти. 

Пр во бит ни об лик сло ва ’чрв‘ био је ча шаст, C, а са да шњи, не си-
ме трич ни об лик сре ће се већ у дру гој че твр ти ни XI II ве ка у ју жно-
сло вен ској ћи ри ли ци, у по ве ља ма (Ту ри лов 2008: 019), док се у ру ској 
ши ри до по чет ка XV ве ка (Куљ ба кин 1928–1929а: 191). Мо жда још 
ста ри ји, угла сти об лик, , на ла зи се, при ме ра ра ди, у Тму то ро кан ском 
нат пи су из 1068. го ди не (Кар ски 1928: 201, сни мак нат пи са Че реп нин 
1956: 120) и у Енин ском апо сто лу из исто га сто ле ћа (нпр. и реет 18а, 
сконание 33б).40 Исто вре ме но је до шло до по ме ра ња сло ва ’ци‘ чи ји 
је пр во бит ни об лик, на сло њен на де сни стуб, ,41 са свим на ли ко вао 
ка сни јем сло ву ’чрв‘, ;. 

40 Об лик се ду же за др жа ва у на ро чи тим слу ча је ви ма, ка кви су, нпр., ини ци ја ли: 
пр. лвкь у До бро ми ро ву је ван ђе љу из XII ве ка (сли ка у Ла вров 1915: бр. 42).

41 При мер: мса, Су пра саљ ски збор ник 27б (сли ка у Мо шин 1966: 8).
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Уме сто пр во бит ног, угла стог ’зје ла‘ z, до XV–XVI ве ка ста би ли зу је 
се обла фор ма ,42 ка ква је ушла и у штам па не књи ге (Кар ски 1928: 
192, Че реп нин: 244, 362).

’Осме рич ко‘ i, пр во бит но је има ло во до рав ну спој ни цу из ме ђу 
два ју сту бо ва; ис ко ше на спој ни ца по чи ње се ја вља ти по чет ком XI II 
ве ка (Шчеп кин 1967: 115, Кар ски 1928: 192). Да би се одр жа ла раз ли ка 
ме ђу сло ви ма ’иже‘ и ’наш‘, не ка да шња ко са спој ни ца код сло ва ’наш‘ 
вре ме ном се ус пра вља, по ста је во до рав на. Мо жда овај про цес по чи ње 
у XI II ве ку, али у XV ве ку већ по сто ји до вољ но по твр да.

Ра но кр ста сто ’пси‘,  (по ма ло на лик на гла гољ ско ’аз‘, a), пре-
са ђе но је из грч ке пи сме но сти.43 Ра но се ја вља и мла ђи об лик, ко ји 
под се ћа на по диг ну ти тро зу бац, , од ко га се до би ја да на шњи об лик, 
ѱ. Иако се оба основ на об ли ка ја вља ју у XI ве ку (уп. Че реп нин 1956: 
155), мла ђи ипак ра но пре о вла да ва (уп. Шчеп кин 1967: 113).44

У раз ли чи тим го вор ним сре ди на ма, од са мог на стан ка ове пи-
сме но сти, исте гра фе ме се ни су са свим под јед на ко из го ва ра ле. Ста ро-
сло вен ски је зик је пред ста вљао пра сло вен ски је зик у по след њој фа зи, 
те су фо но ло шке вред но сти би ле исте, али фо нет ске (и ало фон ске) 
ни су јер је већ по сто ја ла озбиљ на ди ја ле кат ска дис пер зи ја. Из ова кве 
го вор не раз у ђе но сти су ра но, у ко рак са пр вим ко ра ци ма ћи ри ли це, 
на ста ја ли оде ли ти сло вен ски је зи ци. Већ у по во ју ста ро сло вен ског 
књи жев ног је зи ка на ла зи ле су се кли це на ци о нал них ре дак ци ја. На-
ве ди мо два при ме ра, је дан за на сле ђе не раз ли ке, дру ги за раз ли ке 
ко је су се у ме ђу вре ме ну раз ви ле. Во кал ’јат‘, y, од са мог по чет ка је 
не и сто вет но из го ва ран, у ра спо ну од отво ре ног [ä] до за тво ре ног 
[ẹ].45 ’Ју со ви‘, \ и A, до ста ра но су у раз ли чи тим сре ди на ма до би ли 
осо би те вред но сти, на при мер у ру ској [u] и [’a], у срп ској [u] и [e], 

42 Овај об лик, на лик на број 3, по чео се ја вља ти у ју жно сло вен ским ру ко пи си ма 
XIV ве ка, упо ре до са ста рим об ли ком (Шчеп кин 1967: 125), а у ру ске ру ко пи се до шао 
је у вре ме дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја (130). У ста рој На род ној би бли о те ци у 
Бе о гра ду на ла зио се Пра знич ни ми неј бу гар ске ре дак ци је из XIV ве ка (139 (434)), у 
ко ме је ко ри шће но ’зје ло‘ у об ли ку обле ’зе мље‘ са ди ја кри тич ким из ра ском са де сне 
стра не: ѣло (Ла вров 1914, сли ка 157, 169).

43 Ова кав об лик на ла зи мо у грч ком Је ван ђе љу из 844. го ди не (Ла вров 1914: сли ка 9, 17).
44 Тај про цес је по сте пен и не јед нак у раз ли чи тим сре ди на ма. Та ко, нпр., у Бе о-

град ском па ри меј ни ку из XI II ве ка још за ти че мо ста ри об лик.
45 Раз ли чи те гла сов не вред но сти ’ја та‘ уочио је и Кон стан тин Фи ло соф у сво јој 

По ве сти о сло ви ма (тј. Ска за ни ју о пи сме нех, пре пис из по ло ви не XVII ве ка, Па-
три јар шиј ска би бли о те ка (Бе о град), бр. 129, 10. гла ва), још по чет ком XV ве ка: y /e 
ta ko/de pogQbe, po nE/e nig de g(la go)let se po nEi 14а … ta ko/de po tryba by vx b(o)/(q)
stvnQih%q& pi sa nih%q& razdylyti g(la go)lomq ide/e es(tq) sx e i ide/e sx y 14б. Он, 
да кле, у срп ској вред но сти ’ја та‘ ви ди [е].
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што се вид но од ра зи ло и на пра во пис њи хо вих спо ме ни ка, док се у 
бу гар ској ова сло ва ду го за др жа ва ју, с упо ри штем у гла сов ној си ту а-
ци ји, уз ме ша ње у упо тре би.

Та ко се до го ди ло да су се ре флек си пра сло вен ских гру па [*tj] и 
[*dj] у ве ћи ни сло вен ских кул ту ра у прин ци пу ла ко мо гли из ра зи ти 
основ ним ћи ри лич ким ин вен та ром, осим у срп ској. За то је са мо код 
Ср ба ак ту а ли зо ва но сло во ’ђерв‘ из гла го љи це. Без об зи ра на то да ли је 
ње го ва пр во бит на вред ност би ло не ка кво умек ша но [g’] или јо то ва но 
[d’], у срп ском го во ру оно је за ко но мер но до би ло фо но ло шку вред ност 
[đ]. Гра фе ма ’ђерв‘ је за тим, због по тре ба си сте ма, у пр вој че твр ти-
ни XIV ве ка до би ла још јед ну, ка рак те ри стич но срп ску вред ност [ć] 
(Ђор ђић 1971: 137). Пр во бит ни об лик, , нај ка сни је у XIV ве ку до био 
је де ко ра тив ну цр ти цу, ко јом по ста је кр сто ли ко сло во , , као крст 
на по сто љу.46 У по лу у став ној и бр зо пи сној пи сме но сти уста лио се пре 
све га лик код ко га се стуб спу шта до дна са ле ве стра не – , фор мал но 
се уса гла ша ва ју ћи се ’ја том‘, y.47 По што је ово сло во тр пе ло ве ли ко 
функ ци о нал но оп те ре ће ње, у XVI II и XIX ве ку из вр ше не су ње го ве 
мо ди фи ка ци је. Га ври ло Сте фа но вић Вен цло вић је про ду жио де сну 
боч ну стра ну ис под ли ни је ре да, ства ра ју ћи гра фе му ђ, ко јом је озна-
ча вао фо не му [ć] (Ђор ђић 1971: 203). По чет ком XIX ве ка, без зна ња 
о ово ме Вен цло ви ће ву по ступ ку, Лу ки јан Му шиц ки је учи нио исто, 

46 Исто се де ша ва и са ’чр вом‘, па оно мо же из гле да ти и као за ро ти ра но ’ђерв‘: , .
47 Ова кав пре глед раз во ја овог сло ва у срп ској кул ту ри спе ци фи чан је за оне 

срп ске ре ги је у ко ји ма се оно упо тре бља ва ло. У глав ни ни срп ске пи сме но сти ње-
го ва суд би на на ли ку је ре ци по нор ни ци – ја вља се у нај ста ри јим спо ме ни ци ма XII 
ве ка, да би се за тим по вра ти ло тек у вре ме ну тур ског до ла ска на Бал кан, не ко ли ко 
ве ко ва ка сни је, по сле про па сти др жав ног и дру штве ног иде а ла ко ји су ство ри ли 
Не ма њи ћи. При мер: рь но е виь, тј. crq no e vi:q из за пи са Сте фа на Цр но је ви ћа на 
Све то сте фан ској хри сву љи, на ста лог сре ди ном XV ве ка (Ђор ђић 1971: 358, сли ка 
158). Раз лог: књи жев ни цен три са под руч ја Срп ске пра во слав не цр кве би ли су под 
не по сред ним ути ца јем пи сме но сти са Све те Го ре, где су се пре пли та ле све ре дак ци је 
пра во слав них сло вен ских кул ту ра. У ства ра њу ра шке пи сме но сти на ро чи тог зна ча ја 
има ли су кон так ти с ру ском књи гом (Бог да но вић 1997: 137). Го то во сви спо ме ни ци 
из др жа ве Не ма њи ћа и њи хо вих не по сред них на след ни ка по ка зу ју не го ва ну и на-
ро чи ту пи са ну тра ди ци ју. По што у дру гим сло вен ским сре ди на ма ни је би ло ово га 
сло ва, ов де је ње го во ме сто за ме ње но оп шти јим ре ше њи ма, а мо жда и на сто ја њем 
да се ус по ста ви си ме три ја у си сте му пре ко већ ко ри шће ног k за [ć] – да бу де и g за 
[đ]. Мо жда је и ово би ло у ве зи с ра ни јом гла гољ ском вред но шћу сло ва w – не што 
као [k’] (уп. Dur no vo 1929: 57–58; 1931: 75) или [ć]. Уса гла ша ва ње са ис точ ни јим ре-
дак ци ја ма ишло је и у по гле ду уво ђе ња си сте ма пре јо та ци је (Пе ши кан 1994: 63–64), 
ко јим је у це ли ни ре ше но обе ле жа ва ње гла са [j] и па ла тал них су гла сни ка, а ти ме и 
пи са ња [ć] и [đ] као k], kE, k} и g}, gE, g} (уп. Ђор ђић 1971: 212), по ред и да ље про-
бле ма тич них и дво знач них kq и gq.
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ства ра ју ћи гра фе му ђ, али у гла сов ној вред но сти [đ]. Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић унео је у сво ју гра ђан ску азбу ку и овај на црт Му шиц ког, па 
су се у њој на шла оба да на шња сло ва, ћ и ђ. Ђу ро Да ни чић је, иду ћи за 
са вре ме ном пра во пи сном прак сом, у сво ме Рјеч ни ку из књи жев них 
ста ри на срп ских (у Би о гра ду 1863–1864) упо тре био ’цр кве на‘ сло ва 
 и  у вред но сти [ć] и [đ].

У ру мун ској пи сме но сти раз ви ла су се два но ва сло ва за спе ци-
фич не ру мун ске гла со ве. Сре ди ном XV ве ка из сло ва ’чрв‘ раз ви ло 
се ’џерв‘, N, ко јим је озна ча ван је дан осо бен ру мун ски су гла сник [dž] 
(Ка лу жњац ки 1915: 16–17). Исто ово сло во ка сни је, по чет ком XIX ве-
ка, за исти глас (и но во фор ми ра ну фо не му), увео је Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић у срп ску ре фор ми са ну, гра ђан ску ћи ри ли цу. Из ’ве ли ког 
ју са‘, \, раз вио се осо бен ’ру мун ски јус‘, , у гла сов ној вред но сти [în] 
(Ка лу жњац ки 1915: 19–20).48

Над мет ну та сло ва. – У древ ној пи сме но сти текст је те као кон ти-
ну и ра но (без пре ки да ме ђу ре чи ма), а и са ме ре чи су се скра ћи ва ле 
због штед ње про сто ра. Ства рао се пре по зна тљив фонд ре чи ко је су 
мо гле би ти скра ће не. Би ле су то углав ном ре чи из ду хов не обла сти, 
тер ми ни и те о ни ми. Што је пи сме ност ви ше са зре ва ла, по ве ћа ва ла се 
упо тре ба скра ће ни ца. Скра ће ни це су се обе ле жа ва ле ти тлом, а вр ло 
че сто ис под ти тле се упи си ва ло не ко сло во ко је би ина че ста ја ло у 
скра ће ном де лу. Углав ном су нат пи си ва на су гла снич ка сло ва, али је 
би ло и са мо гла снич ких. Фонд ова квих сло ва био је на пр ви по глед 
огра ни чен због огра ни че ног фон да ре чи код ко јих је скра ћи ва ње до-
ла зи ло у об зир. У ме ђу про сто ру из ме ђу два ју ре до ва, ме ђу тим, мо гле 
су би ти до пи си ва не и чи та ве ре чи, па и гру пе ре чи, што зна чи да су 
се ов де бу квал но мо гла на ћи сва сло ва. 

Ка рак те ри стич на је суд би на над мет ну тог ’твр до‘: у ра ни јим спо-
ме ни ци ма оно је јед но сту бач но и си ме трич но /t/, али до ста ра но скра-
ћу је му се ста бло и оно по ста је ’тро но го твр до‘ /  /, ка кво се у XIV 
ве ку пре сли ка ва и у основ ни текст: т; овај об лик вре ме ном у не ким 
ру ко пи си ма по ста је не са мо пре о вла ђу ју ћи, не го и је ди ни, а ула зи 
ка сни је и у штам па не књи ге.49 Над мет ну то ’твр до‘ пре у зи ма у XIV 
ве ку и грч ке ли ко ве: /   / и /  / (Ђор ђић 1971: 186). Ово сло во је ва жно 
због то га што ула зи у са став уста ље не слов не гру пе W.

Ра ни је смо спо ми ња ли уло гу над мет ну тог ’обр ну тог јест‘ /э/.

48 Овај на ро чи ти знак по ред основ ног [în] озна ча ва још и [îm], а по не кад и [î], 
[n], [m] (Ка лу жњац ки 1915: 19).

49 За вре ме ју жно сло вен ског ути ца ја ово сло во сти же и у ру ску пи сме ност (Шчеп-
кин 1967: 130).
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За ни мљив је об лик над мет ну тог ’ук‘ као по лу кру га отво ре ног ка 
го ре / /, на ли ку ју ћи над ред ним зна ци ма, пре све га ’вра хи ји‘. Он је по-
све до чен већ у Остро ми ро ву је ван ђе љу и у Свја то сла вље ву збор ни ку 
из 1073. го ди не (Кар ски 1928: 199). Исто та кво ’ук‘ на ла зи мо и у не ким 
знат но ка сни јим срп ским спо ме ни ци ма, на при мер у Гиљ фер дин го ву 
је ван ђе љу, на ста лом око 1284. го ди не: pri kosn– | se (Ла вров 1914: сли ка 
бр. 213, 203). У Ко вин ском ти пи ку (на ста лом пре 1346. го ди не) над 
ова квим ’ук‘ на ’дру гом спра ту‘ мо же ста ја ти не ки над ред ни знак. Ово 
’по лу кру жно ук‘ мо гло би се схва ти ти и као део ли га ту ре (уп. Ђор ђић 
1971: 188) ко ја се фор ми ра из ме ђу не ког су гла снич ког сло ва и пра вог 
M, где би су гла снич ко сло во исто вре ме но пред ста вља ло и се бе и те ло 
’ука‘, за пра во ’оник‘, на при мер  = kM.

Ре дук ци јом је ’де се те рич ко и‘ као над мет ну то сло во до би ло лик 
над ред них зна ко ва: у XV ве ку све де но је на две над мет ну те тач ке / È/, 
а ка сни је и на две уко ше не цр ти це /  Ð/ и /  Î /.

Ли га ту ре. – Ли га ту ре су се та ко ђе раз ви ле под грч ким ути ца јем 
(не ке су не по сред но пре у зе те из грч ког пи са ња) и за ти че мо их већ у 
спо ме ни ци ма XI ве ка. По ред по ме ну тих ком би на ци ја o и u, [ и t, x 
и i, q и i, по ја вљу ју се и мно ге дру ге. За на ста нак ли га ту ра ва жно је 
по сто ја ње по ду дар них фор мал них еле ме на та из ме ђу су сед них сло ва 
(нпр., оба да има ју стуб или ко су ли ни ју). Ова квим спо је ви ма су на-
ро чи то скло на сло ва a, i, l, m, n, p, r, t, [, q – , , , , , , , , , , 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
, , , , , и, , , р, , , , , , , , , , . Пред ста вље ни при-
ме ри су из раз ли чи тих хро но ло шких и про стор них сло је ва. Не ки су 
на ста ли на сло вен ском те ре ну, а не ки су пре у зе ти из грч ке гра фи је 
(уп. Ђор ђић 1971: 188).

Осим при а ња ња сло ва уз сло во, мо гу ће је и упи си ва ње сло ва у 
сло во, на ро чи то у ’ши ро ко он‘: , , , , , , , , , , , , , . 
По сто је и укр ште ни ти по ви: ре, , . Ли га ту ре се на ро чи то раз ви ја ју 

Сл. 1. Ли га ту ре (Кар ски 1928: 239)
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у све ча ним на сло ви ма и пот пи си ма (тзв. ’вез‘50) и на епи граф ским 
спо ме ни ци ма, где је нео п ход но оства ри ти мак си мал ну еко но мич ност.

Ли га ту ре су мо гу ће и код над мет ну тих сло ва, на при мер  = dJ 
(уп. Ђор ђић 1971: 187).

У из да њи ма ста рих тек сто ва ли га ту ре се рет ко пре но се јер их ма-
ло ко ји штам па ни слог са др жи.51 Ли га ту ре се раз ве зу ју, а сло ва ко ја 
су их са чи ња ва ла, об је ди њу ју се лу ком ис под ре да, на при мер ЛЮ за .

Над ред ни зна ци. – Сло вен ски ру ко пи си пре у зе ли су над ред не зна-
ке из грч ког пи сма. Нај по зна ти ји над ред ни знак је сте ’ти тла‘. Њо ме 
се обе ле жа ва ло скра ћи ва ње ре чи и број на вред ност по је ди них сло ва. 
Ти тла је у ра ним сло вен ским ру ко пи си ма би ла про стог об ли ка – обич на 
во до рав на цр та /   /. На њу су се мо гле до цр та ва ти де ко ра тив не тач ки це 
или цр ти це, јед на или две (нпр. /  /, /  /), а мо гла је до би ти и но жи це 
на сво јим кра је ви ма /  /.52 По сто ја ла је и бла го за та ла са на ти тла /  /, 
ко ја је вре ме ном до би ја ла уви је ни ји и укра сни ји об лик. Ти тла је мо гла 
има ти лук на сво јој сре ди ни /   /, а за тим и об лик укр ште них кра ко ва 
/  /. Вре ме ном је ти тла ко ја је ис под се бе има ла над мет ну то сло во по-
ста ја ла све из ви је ни ја и та кав об лик зо ве мо ’по кри ти је‘ /  / (нпр. /  /́). 

По сто ја ли су још ак цен ти и спи ри ти (про зо диј ска но та ци ја). Не ки 
од зна ко ва до шли су не по сред но из ек фо нет ске (грч ке) но та ци је.53 

50 ’Вез‘ се у ју жно сло вен ским спо ме ни ци ма ја вља у пр вој по ло ви ни XI II ве ка, под 
ути ца јем ви зан тиј ског ве за, а у ру ским спо ме ни ци ма кра јем XIV ве ка, под ути ца јем 
ју жно сло вен ског ве за, за јед но са дру гим цр та ма ју жно сло вен ског ути ца ја. Нај ве ћи 
ра сад ник бо га тог, ка ли граф ског ве за у пи сме но сти од сре ди не XIV ве ка би ла је Све та 
Го ра (Шчеп кин 1967: 41, 43–44).

51 У срп ским из да њи ма евен ту ал но се мо же на ћи ли га ту ра  – ry, за ко ју П. Ђор-
ђић твр ди да је пр ва пра ва ли га ту ра у срп ским ру ко пи си ма и да се у њи ма по ја вљу је 
у XI II ве ку (1971: 188). Ова ли га ту ра по зна та је, на рав но, и у дру гим сло вен ским 
ру ко пи си ма.

52 На зив проф. Ђор ђа Три фу но ви ћа за ову ти тлу: ’клам фи ца‘ (по усме ном са оп-
ште њу).

53 Бо го слу жбе ни текст нај че шће се пе вао или ’про из но сио‘ све ча ним то ном, што 
се обе ле жа ва ло до пун ским но та ци ја ма, не ум ском или ек фо нет ском (уп. Сте фа но вић 

Сл. 2. Све ча ни пот пис кра ља Сте фа на Де чан ског на дну Прве  
дечанске хри со ву ље, пи са не на свит ку 1330. го ди не: Сте фан Урош 

Трећи, по мило сти Бо жи јој краљ свих срп ских и по мор ских зе ма ља
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По упо тре би над ред них зна ко ва ис ти че се Су пра саљ ски збор ник. У 
XII–XI II ве ку сма њу је се при су ство ак це на та и спи ри та, они се ре ду-
ку ју на јед но став ни је тач ки це и цр ти це. У тр нов ском нат пи су ца ра 
Јо ва на Асе на II из 1230. го ди не, по ма ло нео че ки ва но у то ме вре ме ну, 
на ла зи се ве ли ки број ових зна ко ва (в. цр теж у То мо вић 1974: 39). 
Иду ћи ка мла ђим спо ме ни ци ма број и упо тре ба над ред них зна ко ва 
се по ве ћа ва. На ро чи то у XIV ве ку из вр ше но је по пра вља ње ју жно-
сло вен ских ру ко пи са у скла ду са грч ком пи сме но шћу. Од XV ве ка 
упо тре ба над ред них зна ко ва по ста је ско ро оба ве зна и ве о ма раз ви је на.

У ста ри јем вре ме ну еко но мич на је и сми сле на упо тре ба над ред-
них зна ко ва. Мо гу ће је да је њи ма до де ље на осо бе на уло га од са мог 
по чет ка, од уво ђе ња пи сме но сти. Древ на гла го љи ца и древ на ћи ри-
ли ца ни су има ле по себ ног сло ва за фо не му [ј]. Оправ да не су прет-
по став ке да се ова фо не ма пр во бит но озна ча ва ла ка квим над ред ним 
зна ком (мо жда упра во зна ком за па ла тал ност), што би би ло у ду ху 
грч ког пра во пи са ко ји се тра ди ци о нал но слу жио ра зним над ред ним 
зна ци ма, спи ри ти ма и ак цен ти ма (уп. Пе ши кан 1959–1969: 239–246).

Знак за ме ко ћу /  Ø/, ста јао је де сно од сло ва, обе ле жа ва ју ћи ње го ву 
умек ша ну гла сов ну вред ност: умек ша ни гла сни ци l Ø, n Ø, r Ø; умек ша ни 
зад њо неп ча ни су гла сни ци g Ø, k Ø, h Ø; умек ша ни усне ни су гла сни ци b Ø, v Ø, 
m Ø, p Ø (Ни ко лић 1978: § 61, 38).

Овај над ред ни знак мо гао се ја вља ти и као ди ја кри тич ки про-
ду же так на са мом сло ву. Уко ли ко би се он схва тао као озна ка за [ј], 
ра ди ло би се он да о сво је вр сним ли га ту ра ма л, м, н и д. Ова кве об-
ли ке сре ће мо у XI ве ку, док у XII ве ку њи хо ва упо тре ба пре ста је (уп. 
та бли цу у Че реп нин 1956: 154).54 Ка да се у ка сни јим вре ме ни ма на и ђе 
на слич не, ма да не са свим исте об ли ке, са из ра сли ном на де сном сту бу 
– , , та да је реч о пра вим ли га ту ра ма ових сло ва са сло вом g – lg, ng.

Зна чај над ред них та ча ка на ро чи то се пре по зна је у ве зи с не ким 
во кал ским сло ви ма. Гла го љи ца је има ла три сло ва за [i], а ћи ри ли ца 
два. Ва тро слав Ја гић оба гла гољ ска ’де се те рич ка и‘, j и y, до во ди у 
гра фич ку ве зу са грч ким ϊ (Ја гић 1911: та бли ца, 87).55 Ни је не могуће 

1970: 339). Оту да се, по ред про зо диј ске но та ци је, у сло вен ским ру ко пи си ма су сре ћу 
и зна ци из ова два си сте ма, а осо би то ек фо нет ског.

54 Још у Мсти сла вље ву је ван ђе љу, ко је је на ста ло око 1117. го ди не, при ме ра ра ди, 
по сто је не ки од ових об ли ка: л, н, д (уп. цр теж у Со бо љев ски 1908: 52).

55 Мо гу ће је да се ова два зна ка хро но ло шки не по ду да ра ју са свим (уп. Куљ ба кин 
2008: 68–69), па се због то га ја вљао овај про блем у тран сли те ра ци ји. У вре ме на стан-
ка ћи ри ли це мо жда су и у гла го љи ци по сто ја ла са мо два зна ка за [i], на при мер y и 
i, ка ко су се и пре сли ка ла у ћи ри ли цу. У са мој ћи ри ли ци, не ко ли ко ве ко ва ка сни је, 
за све до че ни су ва ри јант ски об ли ци  и .
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да би баш ћи ри лич ко ’де се те рич ко и‘ са две ма тач ка ма, ї, би ло од-
го ва ра ју ћа за ме на гла гољ ском ’дру гом и‘, y. Ово ї у ћи ри ли ци се 
мо же пра ти ти од дав ни на, од X–XI ве ка на да ље, и има упо ри ште у 
грч ко-ви зан тиј ској пи сме но сти (уп. та бли це у Че реп нин 1956: 154, 
244, 249; До брев 1995: 304). Сам пак Ја гић увео је за тран сли те ра ци ју 
с гла го љи це на ћи ри ли цу у сво јим из да њи ма грч ку ’иоту‘ без ика квих 
та ча ка: ι. ’Де се те рич ко и‘ са две ма тач ка ма од XIV ве ка по ста ло је 
уоби ча је но пред во кал ским сло ви ма у ју жно сло вен ским ру ко пи си ма 
(уп. Шчеп кин 1967: 125).

’Де се те рич ко и‘ с јед ном тач ком, і, та ко ђе је за све до че но у ста рим 
ру ко пи си ма, али ре ђе. У но ви јим гра ђан ским азбу ка ма би ло је овог 
сло ва, а бе ло ру ска и укра јин ска азбу ка ко ри сте га и да нас.56 

Код сло ва ’ижи ца‘ (ра ни је, пре ја сни јег раз два ја ња, код ’ик‘) две 
над ред не тач ке на сту па ју као ди стинк тив но сред ство – са њи ма сло во 
има во кал ску вред ност [i] (у ста ро сло вен ском вре ме ну мо жда и [ü]), 
а без њих сло во има со нант ску вред ност [v]. У XVI ве ку ре дов на је 
упо тре ба две ју та ча ка над I и V – J и VÉ (Ђор ђић 1971: 114).

Са ди стинк тив ном уло гом на сту па и ком би но ва ни знак ’пси ли‘ 
и ’пе ри спо ме на‘ /  ×/, као ’знак ус хи ће ња‘, ’ди вље ња‘, за пра во по ди за-
ња ин то на ци је, о че му го во ри и Кон стан тин Фи ло соф у По ве сти о 
сло ви ма (15. гла ва):   × Se /e pakQ es(tq) po hval'no vx oudi vlE ni 32б. 
Уко ли ко не би би ло ова квог зна ка над ’оме гом‘, у не ким слу ча је ви ма, 
мо гло би се по гре шно по ми сли ти да се ра ди о пред ло гу w, а не о уз ви-
ку w×, ко ји у та квој фор ми до ла зи не по сред но из грч ког пра во пи са: ὦ.

Раз гра нат је и бо гат си стем над ред них зна ко ва: ’ок си ја‘ /  Î/, ’двој на 
ок си ја‘ /  Ï/, ’ва ри ја‘ / Ð/, ’двој на ва ри ја‘ /  Ñ/, ’цир кум флекс‘ /   á/, ’пе ри спо-
ме на‘ /   /, ’да си ја‘ / Ù/, ’двој на да си ја‘ / Ú/, ’пси ли‘ /  Ò/, ’двој но пси ли‘ / Ó/, 
’ма кра‘ /  ã/, двој на ма кра /  ä/, ’вра хи ја‘ / ß/, ’над ред на тач ка‘ /  È/, ’ди ја ре за‘ 
/  É/, ’ди ја ли ти ка и ок си ја‘ /    ÊË/, ’ди ја ли ти ка и ва ри ја‘ /  Ì/, итд. (сли ка 3). 
Осим ових зна ко ва у ру ко пи си ма се мо гао сре сти и апо строф, од но-
сно па је рак, за обе ле жа ва ње ре ду ко ва ног во ка ла, углав ном по лу гла-
сни ка (ис пу ште них је ро ва, x и q). Кон стан тин Фи ло соф у По ве сти о 
сло ви ма (10. гла ва) пра ви раз ли ку из ме ђу сло ва ’јер‘ и зна ка ’је рац‘ 
( cq – за пра во ’па јер ка‘), x и / /: si ry;(q) x ve li kQi i  mal Qi 15б.

56 У штам па ном сло гу ова гра фич ка ком би на ци ја мо же ства ра ти про бле ме због 
то га што се јед на тач ка, као и сви над ред ни зна ци, цен три ра на иде ал ном ме сту, на 
за ми шље ној оси из ме ђу два ју пот пор них сту бо ва про сеч но ши ро ких или си ме трич-
них сло ва као што су, на при мер, /и/ или /н/. У ру ко пи си ма су се над ред не тач ке, 
јед на или две, та ко ђе, при ве зи ва ле за ’де се те рич ко и‘ у са ста ву ’је ри ја‘, као и за знак 
за пре јо та ци ју, на при мер: qJ, q, , , . И ова кви слу ча је ви мо гу би ти ’не згод ни‘ 
за штам па ни слог.



168

Па је рак је че сто на лик на спи ри тус, па је те шко пра ви ти раз ли ку 
(уп. раз ли чи те об ли ке па јер ка на та бе ли 4 у Са вић 2006а: 313). У ње го-
вој уло зи мо гу се на ћи и ’над ред на тач ка‘, ’ок си ја‘, ’ва ри ја‘ и удво је ни 
ови зна ци (уп. Са вић 2006б: 174, 177, За гре бин 2006: 30).

                 
                 
                

Сл. 3. Над ред ни зна ци (Са вић 2006а: 312)

Ин тер пунк циј ски зна ци. – У нај ста ри је вре ме ин тер пунк циј ски 
си стем је био јед но ста ван. У раз два ја њу се ман тич ко-син так сич ких 
или рит мич ких це ли на ко ри сти ла се пре све га тач ка, с тим што је 
она има ла уло гу и у озна ча ва њу бро је ва (та ко ђе у њи хо ву из два ја њу). 
Тач ка се мо гла на ла зи ти и на ша ву по лу сло же ни ца, на при мер sth!i. 
lg!o] у Ти пи ку ар хи е пи ско па Ни ко ди ма (86а) и слич но. У пр вом вре-
ме ну тач ка је на сре ди ни ре да, /0/, а ка сни је се спу шта на ње го во дно, 
/./; ра но су се мо гле на ћи и две тач ке, /1/ (уп. Ђор ђић 1971: 183). Осим 
обич не тач ке у не ким ру ко пи си ма се мо гла у ис тој уло зи на ћи и за де-
бља на тач ка57 и ’те ли ја‘, , че сто у об ли ку кр ста. 58 ’Те ли ју‘ за ти че мо, 
на при мер, у из ве сним је ван ђељ ским тек сто ви ма, Ку при ја нов ским 
(Нов го род ским) ли сти ћи ма (X–XI век): нпр. re Ce g!x svo imx ouCe ni komx 
 2г (уп. За гре бин 2006: 116, сни мак на 128), у Остро ми ро ву је ван ђе-
љу (1056–1057): re Ce g åx svo imx ouCe ni komx  12в (уп. За гре бин 2006: 
154, сни мак на 166; 180), али и у Је ван ђе љу Ја ко ва Сер ског (1354):  
se by iskO ni kq bo!u • 229а, у Је ван ђе љу из На ци о нал не би бли о те ке у 
Бе чу (1372), бр. 52:  se by isko ni kq bo!u  (Ђор ђић 1971: 290, сли ка 
77), у Ра до сла вље ву је ван ђе љу (1429):  se by iskO ni kq bo=u  5а и у 
Је ван ђе љу Хо мор ског ма на сти ра (1473): � Se by iskO ni kx bo!u • (Ка-
лу жњац ки–Со бо љев ски 1916: сли ка 99). У Остро ми ро ву је ван ђе љу на 
стра на ма 2а–3б ’те ли ја‘ је пре пра вље на (18х) у кр стић са по сто љем и 
та ла са стом ти тлом, ⲋ, кр стић са та ла са стом ти тлом, �, од но сно та ла-
са стом ти тлом са вер ти кал ном цр ти цом, � (уп. За гре бин 2006: 146). 

57 При мер из Ста ње ви ће ва је ван ђе ља (сре ди на XIV ве ка): • se by isko ni kx bo!u • 1а.
58 Док Јев фи миј Фјо до ро вич Кар ски сма тра да се ов де у на че лу ра ди о кр сту (1928: 

224, 225), Вла ди мир Алек се је вич Мо шин за знак кр ста уну тар ек фо нет ске но та ци је 
ка же да је за пра во ’те ли ја‘ (1983: 45); исто га ми шље ња је и проф. Ђор ђе Три фу но-
вић (по усме ном са оп ште њу). О уло зи и из гле ду ова квог зна ка у са ста ву ек фо нет ске 
но та ци је два ју древ них спо ме ни ка пи сао је Вја че слав Ми хај ло вич За гре бин (2006: 
101–182), а по не што и Ди ми три је Сте фа но вић (1970: 343–345).
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За  пра ви крст ре зер ви са на је ис так ну ти ја по зи ци ја: 59 он је че сто 
оквир ни увод ни знак (сим во лич ка ин во ка ци ја) или из вод ни знак 
и ја вља се у мно го об лич ких ва ри ја ци ја.60 За пе та се у ви зан тиј ским 
ру ко пи си ма сре ће већ у IX ве ку, али у сло вен ским знат но ка сни је, од 
XIV, XV ве ка (уп. Кар ски 1928: 224, Че реп нин 1956: 159).61 И за пе та је 
мо гла ста ја ти уз сло ва у уло зи бро је ва (нпр. /,a=,/). Крaј ве ћих це ли на 
озна ча вао се ве ћим бро јем тач ки, на при мер са три, /4/, /5/, че ти ри, 
/7/, /11/, пет, /9/, // итд. Уз њих се мо гла до пи си ва ти и ка ква цр ти ца, 
на при мер //, // или та ла сић, на при мер //, //.

По ред ових основ них зна ко ва, по сто ја ли су и знак пи та ња, /?/, 
знак за пре но ше ње де ла ре чи из јед ног ре да у сле де ћи, //, зна ци на-
во да, /,,/, ко рек тор ски знак или брух-ци фра // итд. О сви ма њи ма 
пи ше Кон стан тин Фи ло соф у По ве сти о сло ви ма (17. гла ва, 33б–36а).

Ци фре. – Као што је на пред ре че но, си стем бро је ва по чи вао је 
на грч ком мо де лу. Ци фре су обе ле жа ва не слов ним зна ком ко ји је 
окру жен ти тлом и две ма тач ка ма (или за пе та ма), на при мер /0t=0/ 
или /,т=./. Док су у гла го љи ци хи ља де би ле пред ста вље не сло ви ма, 
уну тар азбу ке (~ – }, тј. 1000–9000), до тле се у ћи ри ли ци мо ра ло 
по се за ти за до пун ским гра фич ким ре ше њи ма, као у грч кој пи сме-
но сти.62 Хи ља де су се у ћи ри ли ци из ра жа ва ле као и у грч ком пи сму 
на ро чи тим под ред ним зна ком за хи ља ду, //, ко ји је ста јао ’при ка-
чен‘ за сло во са ле ве стра не: /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, 
/··/. Де се ти не хи ља да (’тме‘) озна ча ва ле су се истим овим сло ви ма 
у кру гу: /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/, /··/. Ве ћи 
бро је ви од ових би ли су пра ва рет кост, а о њи ма пи шу, на при мер, 

59 Кон стан тин Фи ло соф у 17. гла ви сво је По ве сти о сло ви ма ка же сле де ће о кр сту: 
po tryba es(tq) i sJa •  krypko drx/ati vx b(o)/(q)stvnQih%q& pi sa nih%q& . ra di mnwgo 
inQh%q& 33а.

60 За ни мљи во је да по сто ји и кр ста сто сло во ’де се те рич ко и‘. Овај об лик сло ва, , 
рет ко је по све до чен, и то пре све га у епи граф ским спо ме ни ци ма: нај ка сни је кра јем 
XII ве ка у Гр до ву нат пи су и Ми ро сла вље ву нат пи су у Би је лом По љу, као и у Је ри ни ну 
нат пи су на Дој ра ну из дру ге по ло ви не XIV ве ка (То мо вић 1974: 20).

61 Овај знак је сти гао у ру ску пи сме ност по сред ством дру гог ју жно сло вен ског 
ути ца ја (Шчеп кин 1967: 131).

62 У том сми слу гла го љи ца је би ла и еко но мич ни ја и јед но став ни ја јер су сва сло ва 
би ла ујед но ис ко ри шће на и за не ку број ну вред ност.

Сл. 4. Над ред ни и ин тер пунк циј ски зна ци из По ве сти о сло ви ма (1a)



170

Алек сан дар Хри сто фо ро вич Во сто ков (1863: 8–9), Ва тро слав Ја гић, 
Јев фи миј Фјо до ро вич Кар ски (1928: 218–219), Сте пан Ми хај ло вич 
Куљ ба кин (2008: 14). У на че лу, сто ти не хи ља да (’ле ги о ни‘) озна ча ва-
не су ис пре ки да ном кру жни цом око сло ва, Ⲏ, ми ли о ни (’ле о дри‘) 
цр ти ца ма и за пе та ма, , де се ти не ми ли о на (’вра не‘) кр сти ћи ма, ⲏ, 
а сто ти не ми ли о на (’кла де‘) две ма па ра лел ним спој ни ца ма, Ⲑ; по-
сто јао је и по се бан знак за ми ли јар ду (’де сет кла да‘, ’тма тáмā‘) у ви ду 
кр ста на че лу и три ра зно стра на ни за од по три цр те, ⲑ (сли ка 5).

За ма ње, ре ал ни је бро је ве, по сто ји се кун дар на ва ри јан та ко ју 
до но си Бу квар Ки при ја на Ра ча ни на из 1717. го ди не (Ар хив Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, бр. 141). Де се ти не и сто ти не хи ља да 
се гра де на исти на чин као и основ не хи ља де, до да ва њем под ред ног 
зна ка за хи ља ду, //, са ле ве стра не сло ва: /·/ – 10.000, /·/ – 20.000, 
/·/ – 30.000, /·/ – 40.000, /·/ – 50.000, /·/ – 60.000, /·/ – 70.000, /·/ – 
80.000, /·/ – 90.000, сто ји /·r=·/, а тре ба /·/ – 100.000, /·/ – 200.000, /т=·/, 
тј. /·/ – 300.000, / V=·/ – 400.000, /·/ – 500.000 34б (уп. Но ва ко вић 1872: 
72); из о ста вље ни су сле де ћи бро је ви, али их тре ба прет по ста ви ти: /·/ 
– 600.000, /·/ – 700.000, /·/ – 800.000, /·/ – 900.000 (по што по сто је 
/·/, /·/, /·/, /·/ 34б). 

Тај но пис. – Сред њо ве ков ни пи са ри и ауто ри ори ги нал них са ста ва 
ра до су по се за ли за осо бе ним, ши фро ва ним пи смом, тзв. ’тај но пи сом‘ 
(крип то гра фи јом).63 Тај но пис је по чи вао на раз ли чи тим пи сми ма, 

63 По ред ши фро ва не гра фи је, скри ве ну фор му пред ста вља ла су и по чет на сло-
ва не ких књи жев них са ста ва, тзв. ’кра је гра не си је‘ (акро стих). У акро сти ху се че сто 
на ла зи име са ста вља ча тек ста. О тај но пи су ју жно сло вен ских и ру ских спо ме ни ка 
де таљ но пи ше М. Н. Спе ран ски (1929).

Сл. 5. Ве ли ки бро је ви (Во сто ков 1863: 9)



171

на при мер на упо тре би гла го љи це64 и грч ког ал фа бе та, а у ка сни јим 
вре ме ни ма и ла ти ни це (уп. Кар ски 1927: 250–252). Ин те ре сант на су 
из об ли ча ва ња по сто је ћих ћи ри лич ких сло ва,65 до де љи ва ње друк чи је 
вред но сти сло ви ма од нор мал не или њи хов из ме ње ни ред, на при мер 
пи са ње на тра шке. Чи тав азбуч ни си стем мо гао је би ти на мен ски из-
ми шљен; ту тре ба ис та ћи та ко зва ну ’перм ску азбу ку‘, ко ју је из у мео 
ру ски ми си о нар, пре по доб ни Сте фан Перм ски у XIV ве ку, на осно ву 
ћи ри ли це и грч ког кур зи ва. Она је упо тре бље на у не ко ли ци ни ру ко-
пи са и углав ном је огра ни че на на Мо сков ску Ру си ју (Кар ски 1928: 
252, Спе ран ски 1929: 72–78).66 Та ко ђе, и са ми бро је ви мо гли су има ти 
од ре ђе ну гла сов ну вред ност. У Ру си ји је на ро чи то ко ри шће на тзв. 
’ли то ре ја‘,67 још од XI II ве ка (Спе ран ски 1929: 98).68

*
Ста ра ћи ри лич ка ру ко пи сна пи сме ност ни је раз ли ко ва ла ве ли-

ка и ма ла сло ва у да на шњем сми слу ре чи, али је има ла мо гућ но сти 
да из ра зи пра во пи сне и стил ске зах те ве, у скла ду са сво јим за ко ни-
то сти ма, дру га чи јим од на ших да на шњих. Ра на ћи ри ли ца има ла је 
пре све га обич на устав на сло ва, а за тим и на слов на. ’Обич ни устав‘ 
био је сло бод ни ји и про сти ји у од но су на ’на слов ни‘ као све ча ни ји. 
У ’на слов ном уста ву‘ че шће су ко ри шће на ве ћа сло ва, ти по ло шки 
са гла сна са сло ви ма из епи граф ских спо ме ни ка. ’На слов но пи смо‘ 
би за то тре ба ло зва ти ’нат пи сним‘ (Ђор ђић 1971: 47). Ова кво мо-
ну мен тал но пи смо до след ни је се др жи дво ли ниј ског си сте ма, али 
ка ли граф ске цр те у ње му ни су оба ве зне. По себ ну гру пу чи не тзв. 
’ини ци ја ли‘, естет ски об ли ко ва на сло ва на по чет ку ре да, ко ја су раз-
би ја ла уста ље ну (ишпарта ну) слов ну схе му и ишла у ви си ну од не-
ко ли ко, па и ви ше ре до ва. Ва жан фак тор у ис ти ца њу сло ва би ла је 

64 Гла го љи ца је у ве ћи ни сло вен ских сре ди на у по зни јим вре ме ни ма по ста ла не по-
зна та, а у уло зи тај но пи са ко ри сти ла се у ћи ри лич кој сре ди ни до XVI ве ка (Шчеп кин 
1967: 144).

65 По сто јао је раз ра ђен си стем са пи са њем ре ду ко ва них сло ва, тзв. ’по лу сло ви ца‘. 
Овим ’пи смом‘ су на пи са не и це ле књи ге – при мер је је дан Псал тир из Ва ти кан ске 
би бли о те ке, бр. 7 (Со бо љев ски 1908: 109). Од ћи ри ли це је у Бо сни ство рен тај но пис 
ко ји из гле дом пот пу но ли чи на тур ско (арап ско) пи смо (Спе ран ски 1929: 16–18).

66 Азбуч не та бли це овог пи сма в. у Спе ран ски 1929: 74, 75.
67 По сто ја ле су ’про ста‘ и ’му дра ли то ре ја‘. Про ста ли то ре ја по чи ва ла је на ме ђу-

соб ној за ме ни у гла сов ним вред но сти ма су гла снич ких гра фе ма: су гла сни ци би се 
по де ли ли у два ре да, а за тим на ни за ли у су прот ним сме ро ви ма је дан над дру гим, при 
че му би но во до би је ни пар ња ци из су прот ста вље них ре до ва раз ме ни ли вред но сти 
ме ђу со бом (Со бо љев ски 1908: 110). 

68 Би ло би за ни мљи во раз ви ти елек трон ски слог (је дан или ви ше об је ди ње них) 
ко јим би се пред ста ви ли по зна ти тај но пи си.
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и бо ја ма сти ла (цр ве на, пре све га), ко јом су се не ка сло ва из два ја ла 
од окол них, основ них.

Ста ра ћи ри ли ца до по след ње де це ни је XV ве ка већ уве ли ко је 
раз ви ла и по лу у став и бр зо пис у ко ји ма је на ру шен овај иде ал ни од-
нос. Упр кос то ме, нај ста ри је ћи ри лич ко штам пар ство из тог вре-
ме на узе ло је за сво ју ма три цу узор у устав ном пи сму, за раз ли ку од 
ла ти нич ких и грч ких, ко ји су свој ку рент за сно ва ли на ми ну ску ли 
(Пе ши кан 1994: 65). 

Ста ром штам па ном књи гом на сто ја ла се по но ви ти ста ра ру ко-
пи сна књи га у свим ва жним еле мен ти ма. За то су за њу из ра ђи ва ни 
ра зно вр сни сла гач ки еле мен ти, и пи са ни и ли ков ни. У раз ли чи тим 
штам па ри ја ма пра вље ни су раз ли чи ти ка лу пи, та ко да се њи хо ва из да-
ња раз ли ку ју у ви ше ства ри, от при ли ке као што се и ру ко пи сне књи ге 
раз ли ку ју ме ђу со бом. И по ред про мен љи во сти, уоча ва ју се из ве сни 
за јед нич ки еле мен ти. Из ре зи ва на су три ти па пи сма: ’обич но‘, ’на слов но‘ 
и ’ини ци јал но‘. ’Обич на‘ сло ва су ма ла – ’ку рент на‘ у да на шњем сми слу 
ре чи. ’На слов на‘ и ’ини ци јал на‘ сло ва су ве ли ка – њи ма би од го ва ра ла 
’вер зал на‘ у са да шњем, упро шће ном схва та њу пи сма. За не ма ри мо ли 
ор на мен ти ку, ко ја је на ро чи то од ли ко ва ла ини ци ја ле, па и сло ва из 
на сло ва, код сло ва се мо же пра ти ти гра фиј ско-ор то граф ска (и ка ли-
граф ска) ва ри ја бил ност: по ред основ ног фон да, по сто ја ла су и сло ва 
мо ди фи ко ва ног об ли ка (на при мер ши ро ка сло ва са по себ ним уло га ма) 
и сло ва са над ред ним зна ци ма или нат пи са ним дру гим сло ви ма. Сло-
же не а функ ци о нал не фор ме (ком по зи те) осо би то су упо тре бља ва не 
код обич них сло ва, у основ ном тек сту, али их је би ло и у на сло ви ма.

Ста ра штам па ипак је до ве ла до ти по ло ги за ци је и сво ђе ња ва-
ри ја ци ја у од но су на уни кат ност ру ко пи сних књи га. Но во ве ков на 
штам па ста рих тек сто ва у на уч не и бо го слу жбе не свр хе (XIX–XX век) 
дра стич но је по јед но ста ви ла сла гач ке еле мен те. Де ко ра ци ја је из о ста-
вље на или вид но упро шће на. Текст се углав ном сво ди на опо зи ци ју 
’ма ла‘ : ’ве ли ка сло ва‘, уз рет ку упо тре бу ини ци ја ла. По из у зет ку ра де 

Сл. 6. Штам пар ска сло ва ис ко ри шће на у Цвет ном триоду 
из Ска дра, 1563. го ди не (Пе ши кан 1994б: 200)
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се ис црп на из да ња, ко ја су вер не гра фиј ске ре пли ке сред њо ве ков них 
тек сто ва.69 По тре ба за ме ха нич ким опо на ша њем ори ги на ла до дат но 
се сма њи ла у на шем вре ме ну, ка да по сто ји мо гућ ност за пот пу ном, 
фо то граф ском ре про дук ци јом и фо то ти пи јом ста рог ру ко пи са. 

И по ред ши ро ких фо то граф ских мо гућ но сти, елек трон ска об ра да 
тек ста и ње го ва елек трон ска из да ња за др жа ва ју, па чак и уве ћа ва ју 
не ке зах те ве за ста ро сло вен ском ћи ри ли цом у од но су на но во ве ков но 
штам пар ство. Ов де тре ба да ва же два зах те ва: ис тан ча ност и еко но-
мич ност. Сав слов ни и зна ков ни са став тре ба да је функ ци о нал но 
оправ дан и упо треб но из ни јан си ран у скла ду с на шим по зна ва њем 
пр во бит не ћи ри ли це и свих по себ них тра ди ци ја ко је су се из ро ди ле 
из ње. У исто вре ме не сме се за па сти у ме то до ло шку гре шку при ме не 
са вре ме них гра фиј ско-ор то граф ских про јек ци ја на ста ње у ћи ри лич-
ком пи сму из про шло сти. Не сме се ни не се лек тив но пре у зи ма ти све 
што се на ђе у ста рој ру ко пи сној или ста рој штам па ној књи зи. Пре 
све га тре ба се кре та ти уну тар јед ног ти па пи сма, за са да са мо устав-
ног у ње го вом основ ном ли ку. Бр зо пи сне и тзв. ’по лу у став не‘ фор ме, 
ма кар до ла зи ле и из штам па не књи ге, тре ба из бе га ва ти. По себ но је 
пи та ње по лу у став ног или бр зо пи сног обра сца и оно се ви ше ти че 
по јав ног ли ка пи сма, а ма ње ње го ва ин вен та ра.70 

Елек трон ска ста ро сло вен ска ћи ри ли ца тре ба да об у хва та сле де ће 
кла се сло ва: ’ред на‘, тј. ку рент на, ’над ред на‘, ’из ван-ред на‘, тј. вер зал на 
и ини ци јал на. ’Из ван-ред на‘ сло ва за пра во су ве ли ка: вер зал на тре ба 
да се сво јим под нож јем опи ру о дно ре да (ка го ре), а ини ци јал на да 
ви се из ре да (ка до ле). Из гле дом се вер зал на и ини ци јал на сло ва не 
мо ра ју раз ли ко ва ти, али мо ра ју по зи ци јом јер она сиг на ли зи ра раз-
ли ку у њи хо вим уло га ма на ни воу тек ста као це ли не (пре све га на 
стра ни). Ов де се та ко ђе мо ра ју укљу чи ти и ци фре у кла си ку рен та и 
на слов ног вер за ла.

69 Чу вен је при мер из да ња Алек сан дра Хри сто фо ро ви ча Во сто ко ва: Остро ми-
ро во Еван ге ліе 1056–1057 го да. Съ при ло же ні е мъ гре че ска го тек ста Еван ге лій и съ 
грам ма ти че ски ми объ я сне ні я ми, Санкт-Пе тер бур гъ, 1843.

70 До бро би би ло пред ви де ти елек трон ска пи сма по лу у ста ва и бр зо пи са, али ту 
се у осно ви мо ра ра чу на ти на знат но ве ћу про мен љи вост и за ви сност од ло кал них 
тра ди ци ја.

Сл. 7. Ку рентнa, над реднa, вер залнa и ини ци јалнa словa
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У основ ни гра фиј ски фонд елек трон ске ста ро сло вен ске ћи ри ли це 
још тре ба да ула зе сви пра во пи сни и ин тер пунк циј ски зна ци, ва жни 
сим во ли (нпр. кр сто ви , ,  или мо но гра ми  итд.), основ ни над-
ред ни71 и уз њих про зо диј ски зна ци. Ек фо нет ски, не ум ски и дру ги 
срод ни зна ков ни са ста ви тре ба, та ко ђе, да бу ду до ступ ни у ова квом 
фон ду.72 На кра ју, функ ци о нал но оправ да ни еле мен ти не ких гра фиј-
ских је ди ни ца исто тре ба да бу ду укљу че ни у овај збир (нпр., знак 
јо та ци је, нор ма лан и ро ти ран // и //, под ред ни знак за хи ља ду // 
итд.). Реч је, да кле, о јед ном ве ли ком и раз ра ђе ном гра фиј ско-орто-
граф ском си сте му.73
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THE INVENTORY OF OLD CYRILLIC AND ITS 
IMPORTATION INTO THE TYPOGRAPHIC 

AND ELECTRONIC TYPEFACE

S u m m a r y
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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Гојко Суботић
Београд

НАТПИСИ У ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ

Зна чај ну област ста ре срп ске пи сме но сти чи не тек сто ви за бе ле же ни ка-
пи тал ним пи смом. Уз нат пи се на ка ме ну, ве о ма су вред ни па жње тек сто ви 
ис пи си ва ни у окви ру сли ка ног укра са у цр ква ма. Ме ђу њи ма су нај број ни ји 
би ли „кти тор ски нат пи си“. За исто ри ју умет но сти у ужем сми слу из у зет но су 
вред ни по ме ни сли ка ра. У сло вен ским зе мља ма, тек сто ви на фре ска ма ни-
су од мах би ли на до ма ћем је зи ку. Мај сто ри ко ји су сти за ли из ви зан тиј ских 
умет нич ких сре ди шта сво ја об ја шње ња и по ру ке ис пи си ва ли су грч ки. У на-
шој сре ди ни, за по ја ву срп ско сло вен ског је зи ка и од го ва ра ју ћег пи сма би ло је 
по треб но не што ви ше: од ре ђе на во ља и про грам ски циљ. На са мом по чет ку 
је, као и у дру гим обла сти ма ду хов ног жи во та, пре суд на би ла уло га све тог Са-
ве. Пи та ње у ка квом се од но су на ла зи ло мо ну мен тал но пи смо нат пи са на зи-
до ви ма пре ма оном у ру ко пи си ма ве о ма је сло же но. Сли ка епи граф ске гра ђе 
на срп ским спо ме ни ци ма је ра зно ли ка и зах те ва ши ре ис тра жи ва ње из во ра, 
и ли ков них и пи са них, као и ана ло ги ја у грч кој епи гра фи ци. На том пла-
ну, пр ви за да так је да се са бе ру нат пи си исто риј ске са др жи не са сви ме што, 
упо ре до, све до чи о је зи ку, ор то гра фи ји и ка рак те ру пи сма. За да ље и ду бље 
про у ча ва ње тек сто ва на зид ним сли ка ма тре ба ло би то ура ди ти и са гра ђом 
са крал не са др жи не, ко ја би све стра ни је и у гу шћем ре до сле ду спо ме ни ка по-
ка за ла ви до ве про ме на. Ис тра жи ва ње пи сма ко је је на на шем под руч ју пре ко 
шест сто ле ћа пра ти ло ли ков ни го вор тек је на по чет ку. Ме ђу њи ма су по себ-
но вред ни па жње при ме ри ко ји ка зу ју о не по сред ној са рад њи сли ка ра и пи-
са ра/пре пи си ва ча на зид ном укра су. 

Кључ не ре чи: нат пи си, зид но сли кар ство, мо ну мен тал но пи смо, ру ко пи си, 
сли ка ри, пи са ри, сли кар ске ра ди о ни це, скрип то ри је.

У про у ча ва њу ста рог ћи рил ског пи сма, за сно ва ном у нај ве ћој 
ме ри на ру ко пи сном на сле ђу, ве ли ка сло ва су сра змер но ма лим бро-
јем при ме ра за сту пље на у си сте мат ски из ло же ним и углав ном до бро 
илу стро ва ним пре гле ди ма њи хо вих ва ри ја на та. Тре ба се, ме ђу тим, 
под се ти ти да зна чај ну област на ше ста ре пи сме но сти чи не тек сто ви 
за бе ле же ни ка пи тал ним пи смом. Нат пи си ма на ка ме ну вр ло вред не 
ра до ве по све ти ла је ко ле ги ни ца Гор да на То мо вић, њи хов не сум њи-
во нај бо љи по зна ва лац, ко ја је гра ђу са бра ла и ис тра жи ла на ве о ма 
ши ро ком про сто ру.
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Ма ње па жње је по све ће но под руч ју сред њо ве ков не епи гра фи ке 
ко ју чи не нат пи си у окви ру сли ка ног укра са у цр ква ма. Њи хо ва са-
др жи на је би ла раз ли чи та. На ши ро ким по вр ши на ма зи до ва они су 
озна ча ва ли ли ко ве и сце не, ту ма чи ли их из во ди ма из све тих спи са 
и жи ви ли ков ни го вор чи ни ли бо га ти јим. Оби ље ко је тек сто ви ове 
вр сте пру жа ју од зна ча ја је за раз у ме ва ње сли ка ног про гра ма и иде-
ја на ко ји ма је по чи ва ла за ми сао це ли не, а по себ но ико но гра фи је, 
вре ме ном све сло же ни је, уз ко ју су, упо ре до, све ра зно вр сни ји би ли 
и тек сто ви. Ста ро за вет не осо бе др жа ле су свит ке са по ру ка ма про-
ро чан ског ка рак те ра, ар хи је ре ји из во де из ли тур гиј ских тек сто ва, 
пред став ни ци мо на штва и осни ва чи ве ли ких за јед ни ца из ла га ли су 
по у ке, а ар хан ђе ли Ми ха и ло и Га ври ло из ри ца ли прет њу не до стој-
ним ко ји би по ку ша ли да уђу у храм. Пред ста ве сло же не са др жи не 
пра ти ла су об ја шње ња, чак са ис ка зи ма у ви ду управ ног го во ра, док 
су пе сни ци до но си ли де ло ве из сво јих хим нич них са ста ва, пред ста-
вље ни и са ми у окви ру ком по зи ци ја или на по вр ши на ма не по сред-
но уз њих. Не по треб но је, раз у ме се, ис ти ца ти ва жност ове гра ђе за 
пра ће ње про шло сти хри шћан ства и раз у ме ва ње сли ка као из ра за 
те о ло шких док три на, а по себ но за исто ри ју цр кве не књи жев но сти 
и на у ку о је зи ку.

Упо ре до, у окви ру зид ног укра са, по себ ну област чи ни ли су нат-
пи си ла ич ке са др жи не, дра го це ни као исто риј ски из вор. Ме ђу њи ма 
сва ка ко је нај зна чај ни је би ло све до че ње ис пи са но по на ло гу или уз 
са гла сност са мих кти то ра, на по себ ним по љи ма и увек вид ном ме-
сту, ко је је по пра ви лу ре дов но пра ти ло ди за ње и укра ша ва ње за ду-
жби не. Раз ли чи ти, кат кад са же ти, али у мно гим при ли ка ма и вр ло 
оп шир ни, кти тор ски нат пи си су вер ни ке оба ве шта ва ли о по све ти 
хра ма, лич но сти ма осни ва ча и чла но ви ма по ро ди це, о но си о ци ма 
нај ви ше све тов не и ду хов не вла сти и ло кал ној вла сте ли, а на кра ју 
и о вре ме ну гра ђе ња и жи во пи са ња цр кве. Ве о ма че сто, уве ћа ва ју ћи 
рас кош уну тра шњег укра са, вер ни ци ма су се у ре пре зен та тив ном ви ду 
при ка зи ва ли са ми кти то ри, у дру штву све тов них и ду хов них ли ца из 
раз ли чи тих ка те го ри ја дру штва и цр кве не хи је рар хи је. Сви су би ли 
озна че ни нат пи си ма ко ји су на во ди ли њи хо ва име на и зва ња, вер но 
пра те ћи про ме не у ти ту ла ма и епи те ти ма ко ји су им од го ва ра ли. У 
ни зу при ли ка, до след ност ове вр сте омо гу ћи ла је исто ри ча ри ма да 
из ве ду од го ва ра ју ће за кључ ке ка ко о по ли тич ким и дру штве ним кре-
та њи ма та ко и о лич но сти ма у од ре ђе ном вре ме ну. 

За исто ри ју умет но сти у ужем сми слу по себ но су вред ни по ме ни 
сли ка ра, уз ко је су по не кад, по ред име на, би ли и по да ци о њи хо вом 
по ре клу. У мно гим слу ча је ви ма, они се и ни су на ла зи ли у кти тор ским 
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нат пи си ма. Као лич на бе ле шка умет ни ка сре та ли су се на ра зним ме-
сти ма, че сто ма ње ви дљи вим, кат кад и скро ви тим у хра му. Њи хо ва 
по ја ва је за то не рет ко оста ја ла нео па же на све док је ру ка сли ка ра/
кон зер ва то ра ни је уочи ла ис под там них на сла га ча ђи. При ме ри ове 
вр сте пру жа ју за ни мљи ву и жи во пи сну сли ку оби ча ја и схва та ња о 
ме сту и уло зи умет ни ка у ства ра њу све те пред ста ве. 

У на шој сре ди ни, у пр вом раз до бљу скром на по оби му, пи са на 
реч крај сли ке се вре ме ном мно жи ла. Но, иако је пи сме ност ове вр сте 
жи ве ла упо ре до са уме ћем зид ног сли кар ства, пу те ви им ни су би ли 
по ду дар ни, при че му у сло вен ским зе мља ма тек сто ви ни су ни би ли 
од мах на до ма ћем је зи ку. Мај сто ри ко ји су сти за ли из ви зан тиј ских 
умет нич ких сре ди шта сво ја об ја шње ња и по ру ке ис пи си ва ли су грч ки.

У на шој сре ди ни, за по ја ву срп ско сло вен ског је зи ка и од го ва-
ра ју ћег пи сма би ло је по треб но не што ви ше: од ре ђе на во ља и про-
грам ски циљ. Као и у мно гим дру гим обла сти ма ду хов ног жи во та, 
пре суд на је у то ме би ла уло га са мог све тог Са ве. У Бо го ро ди чи ном 
хра му у Сту де ни ци уну тра шњост су зид ним укра сом опле ме ни ли 
грч ки мај сто ри ко је је Са ва, по по врат ку у зе мљу 1207. го ди не, по-
звао, ве ру је мо, из са ме пре сто ни це Цар ства, али су сли ке пр ви пут у 
сло вен ском све ту озна че не нат пи си ма на до ма ћем је зи ку. До бро је 
при том по зна то да је по свет ни текст у пр сте ну ку по ле, са смер ним 
по ме ном Са ве гре шног на кра ју, са ста вио сам Са ва. Тај пр ви спо ме ник 
сло вен ске пи сме но сти у мо ну мен тал ном сли кар ству, о ко јем је по-
себ но пи сао про фе сор Ђор ђе Три фу но вић, те мељ ни је ка мен прак се 
ко ја се за тим сто ле ћи ма по на вља ла. 

Пи та ње ко је нас ов де на ро чи то за ни ма – у ка квом се од но су на-
ла зи ло то мо ну мен тал но пи смо пре ма оном у ру ко пи си ма истог до ба 
– ве о ма је сло же но и зах те ва по себ но из у ча ва ње. Још у Сту де ни ци, 
мо же се ре ћи, ње гов ка рак тер от кри ва сво је вр сно тра га ње за но вим 
ви дом пи сма. Уз др жа ћу се ов де од ту ма че ња оно га што ни је мо ја стру-
ка. Циљ из да ва ња збир ке нат пи са исто риј ске са др жи не у на шем зид-
ном сли кар ству, чи ја је при пре ма у то ку, је сте да их ко пи ра, про ве ри 
и из ло жи на по у здан на чин. За тај део по сла спрем ни су и од го вор ни 
исто ри ча ри умет но сти, ваљ да и је ди но они, јер по зна ју ка рак тер и 
тех ни ку зид не сли ке и нат пи са на њој. Без број пу та се по ка за ло да 
је не до ста так та квог ис ку ства у про шло сти до во дио до по гре шног 
раз у ме ва ња са др жи не. Раз у ме се, с об зи ром на гра ни це сво јих зна ња, 
исто ри ча ри умет но сти у об ра ди епи граф ске гра ђе не иду да ље. Ши ре 
за кључ ке ко ји се од но се на ка рак тер и ме сто од ре ђе ног спо ме ни ка 
у раз во ју је зи ка и пи сма тре ба да до но се дру ги струч ња ци, спрем ни 
да се овом гра ђом ба ве. 
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Огра ни че ни ка рак те ром и оби мом, тек сто ви исто риј ске са др жи-
не са ми не пру жа ју до вољ ну гра ђу за ши ре пра ће ње ове вр сте пи сма. 
По је ди ни хра мо ви, иако чу ве ни по сво јим фре ска ма, ни су их са чу ва ли, 
због че га су у пре гле ди ма не ми нов не пра зни не. Спо ме ни ци, с дру ге 
стра не, са др же са крал не тек сто ве ко ји сво јим је зич ким, ор то граф-
ским и па ле о граф ским осо би на ма по ма жу да се тај не до ста так гра ђе 
пре мо сти. Раз у ме се, на сто ја ње да се по у зда но утвр ди ли ни ја раз во ја 
из и ску је и опре зност: њен ток ни је био ујед на чен.

Не скром но ћу ов де из ло жи ти са мо не ке на по ме не у ве зи са пи-
смом у окви ру по је ди них це ли на – тач ни је, у окви ру од ре ђе них ра-
ди о ни ца и ре ги о на. 

Те сна ве за ви зан тиј ског и срп ског сли кар ства ни је се од но си ла 
са мо на те о ло шку и про грам ску исто вет ност, на уче шће грч ких мај-
сто ра у укра ша ва њу срп ских цр ка ва и њи хо ву не по сред ну са рад њу 
са на шим, на про жи ма ње ли ков ног го во ра и пре у зи ма ње стил ских 
од ли ка, не го и на све што је под ра зу ме ва ло и пра ти ло по ја ву и ка-
рак тер зид ног укра са. У окви ру сли ке то се сва ка ко од но си ло и на све 
по ме ну те вр сте тек сто ва. Због то га се опа ске ко је се мо гу учи ни ти 
нај ве ћим де лом осла ња ју на ши ру гра ђу, а не са мо на ону ко ја је са-
чу ва на у на шој сре ди ни.

Ако се у том сми слу вра ти мо пи сму ко јим су грч ки умет ни ци 
озна ча ва ли све те пред ста ве и по ру ке на њи ма, у вре ме ну пре не го што 
су се оне по ја ви ле и на срп ско сло вен ском, на по је ди ним спо ме ни ци ма 
су уоч љи ве знат не па ле о граф ске раз ли ке, чи ни се, чак сна жни је не го 
из ме ђу стил ских од ли ка у сли кар ству истог вре ме на. Не ма сум ње да 
је у по је ди ним ра ди о ни ца ма или сре ди на ма по сто ја ла од ре ђе на пи-
сар ска прак са и да је она не го ва на упо ре до са од ре ђе ном тра ди ци јом 
у ли ков ном из ра жа ва њу. То се на за ни мљив на чин опа жа у ства ра њу 
ко је је пре жи ве ло пад Ца ри гра да 1204. го ди не, ка да је за стао бли ста ви 
ход ка сно ком нин ског сли кар ства. Не тре ба под се ћа ти да је у но вим 
по ли тич ким при ли ка ма ве ли ки број грч ких умет ни ка при хва тио по-
сло ве на стра ни, што је у умет нич ки жи вот За па да, по себ но Ита ли је 
на че лу са Ве не ци јом, уне ло про ме не од огром ног зна ча ја. С дру ге 
стра не, и на тлу рас пар ча ног Цар ства, као и у су сед ним пра во слав ним 
зе мља ма, жи вот се на ста вио, па се он у раз ли чи тим стру ја ма мо же 
пра ти ти и у ка рак те ру зид них сли ка и у нат пи си ма. Ме ђу њи ма по-
себ ну за ни мљи вост пред ста вља из ве стан број спо ме ни ка ХIII ве ка у 
цен трал ним обла сти ма Бал ка на.

Осо бе ни на чин пи са ња у њи ма, са до ста де ко ра тив но уоб ли че-
них зна ко ва, у ка рак те ри стич ним спре га ма ко је, на оп шти на чин, чак 
под се ћа ју на жи ву об ра ду сли ка не ма те ри је, гра фи ци стич ки раз у ђе не, 
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са кра ја прет ход ног ве ка – да кле, тај осо бе ни на чин пи са ња се ду го, 
го то во чи та во сто ле ће за др жао у ате ље и ма ко ји су у не ким кра је ви ма 
у уну тра шњо сти, чак по сле об но ве Цар ства 1261. го ди не, на ста ви ли да 
ства ра ју са вид ним од ли ка ма ста рог ли ков ног је зи ка. У свом укуп ном 
из гле ду, и сли ке и нат пи си та ко су ар ха ич но де ло ва ли да су ис тра жи-
ва че на во ди ли на ми сао да је реч о сли ка ма да ле ко, да ле ко ста ри јим. 
С дру ге стра не, го то во у су сед ству, у исто вре ме се не го вао дру га чи ји 
ка рак тер пи сма, знат но јед но став ни ји, ко ји је био при вр жен јед ној 
дру гој тра ди ци ји. Те шко је, да кле, јед но став но ус по ста ви ти ли ни ју 
мор фо ло шких про ме на и од ре ди ти је дин стве ну пу та њу раз во ја, али 
ши ре по сма тра но, ана ли зом стил ских и дру гих еле ме на та на ко ји ма 
по чи ва про це на ли ков них пред ста ва и нат пи са на њој, мо же се до ћи 
до за ни мљи вих и, ве ру је мо, си гур них за кљу ча ка. То је још увек не-
по кри ве но под руч је, ко је че ка сво је ис тра жи ва че. 

Ако се вра ти мо на шем на сле ђу, сли ка епи граф ске гра ђе на срп-
ским спо ме ни ци ма та ко ђе је ра зно ли ка и зах те ва ши ре ис тра жи ва ње 
из во ра, и ли ков них и пи са них, као и ана ло ги ја у грч кој епи гра фи ци. 
У начелу, од струч ња ка се оче ку је у два сме ра упу ћен по глед и зах те ва 
се осо би та сен зи бил ност. Сма трао сам да је на том пла ну наш пр-
ви за да так да се са бе ру нат пи си исто риј ске са др жи не са сви ме што, 
упо ре до, све до чи о је зи ку, ор то гра фи ји и ка рак те ру пи сма. Обим ове 
гра ђе је ма њи, али је за низ исто риј ских ди сци пли на из у зет но ва жан. 
За да ље и ду бље про у ча ва ње тек сто ва на зид ним сли ка ма тре ба ло би 
то, у ши рем из бо ру, ура ди ти и са гра ђом са крал не са др жи не, ко ја би 
све стра ни је и у гу шћем ре до сле ду по ка за ла ка рак тер и ви до ве про ме на.

Ис тра жи ва ње пи сма ко је је на на шем под руч ју пре ко шест сто ле ћа 
пра ти ло ли ков ни го вор у уну тра шњо сти хра мо ва тек је на по чет ку. 
Оно при па да ра зним обла сти ма и по кре ће пи та ња ко ја се тек на слу ћу-
ју. Са за хвал но шћу се се ћам ре чи ко ји ма ме је Ди ми три је Бог да но вић 
при ја тељ ски под сти цао да се ба вим гра ђом ове вр сте, ука зу ју ћи на њен 
ви ше стру ки зна чај и, по себ но, од нос пре ма пи сму ко је се не го ва ло у 
књи га ма. У том сми слу вред ни су па жње при ме ри ко ји го во ре о не-
по сред ној са рад њи сли ка ра и пи са ра/пре пи си ва ча на зид ном укра су, 
слу ча је ви ка да је ис пи си ва ње тек сто ва би ло по ве ре но осо ба ма чи је 
је то би ло за ни ма ње. Раз ло ге за то би у пр вом ре ду тре ба ло ви де ти у 
те шко ћа ма ко је је умет ни ку при чи ња вао тај део по сла – не до вољ но 
по зна ва ње је зи ка или од го ва ра ју ћих тек сто ва ко је је на пред ста ва-
ма тре ба ло на ве сти. У на шој сре ди ни то је мо гао би ти слу чај ка да 
су фре ске из во ди ли грч ки мај сто ри. У Мар ко вом ма на сти ру на то 
упу ћу је име Ма ни ша, ко је је оста вио нај ве ро ват ни је по зна ти пре пи-
си вач ру ко пи са из вре ме на ка да је уну тра шњост цр кве жи во пи са на.  
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Ње го ва по ја ва под сти че ис тра жи ва ње у ви ше пра ва ца – нај пре, с 
об зи ром на то да жи во пис ни је у це ли ни био де ло јед ног умет ни ка, 
пи та ње је на ко је се ње го ве де ло ве уче шће Ма ни ше мо гло од но си ти, 
а за тим у ка квом је од но су би ло пи смо у књи га ма ко је је Ма ни ша 
оста вио пре ма оном у нат пи си ма на зи ду. 

Мно го те шње ве зе су мо гле да бу ду оства ри ва не у сре ди на ма у 
ко ји ма су упо ре до и трај но де ло ва ли јед ни по ред дру гих сли ка ри и 
пи са ри. Кра јем ХV ве ка се, на кон не ко ли ко де це ни ја за сто ја под но-
вом вла шћу, на ра зним стра на ма осе ти ла об но ва умет нич ког жи во та. 
Ви ше вред них це ли на зид ног укра са ко ји спо ме ни ци ни су до би ли у 
вре ме са мо стал но сти би ла су де ло мај сто ра из сли кар ских ра ди о ни-
ца на ју гу у ко ји ма де лат ност ни је пре ки да на. Упо ре до, у град ским и 
ма на стир ским сре ди на ма не го ва ло се пре пи си ва ње ру ко пи са и њи-
хо во укра ша ва ње ко је је – до вољ но је се ти ти се по ја ве Вла ди сла ва 
Гра ма ти ка – оства ри ва ло ре мек-де ла. Ме ђу њи ма се по себ но ис ти ца ло 
Кра то во, ко је је у по след њим де це ни ја ма ХV и пр вој по ло ви ни ХVI 
ве ка би ло нај зна чај ни ји ру дар ски цен тар, до бро по знат и по мај стор-
ским ра ди о ни ца ма и скрип то ри ји ма. Са ма ва рош је из гу би ла ста ре 
спо ме ни ке, али из во ри, ра су та умет нич ка де ла и ру ко пи си го во ре о 
бо гат ству не ка да шњег жи во та, у ко јем су сво је ме сто има ли и сли-
кар ски ате љеи. Је дан при мер по сред но, али, ве ру је мо, до ста по у зда но 
све до чи да се уз пре пи си вач ку де лат ност у гра ду не го ва ла и ве шти-
на сли ка ња. У пи та њу је че тво ро је ван ђе ље по ре клом из ма на сти ра 
Слеп ча, ко је се да нас чу ва у Цр кве но-исто риј ском му зе ју у Со фи ји, 
са ми ни ја ту ра ма на ко ји ма су пор тре ти ауто ра. Њи хо во по ре ђе ње са 
фре ска ма у Све том Про хо ру Пчињ ском, где је об но вљен жи во пис из 
вре ме на кра ља Ми лу ти на, у цр кви Све тог Пе тра и Па вла у Ор ли ци и 
ис по сни ци Све тог Гри го ри ја у Гор ња ку по ка зу је да је сли ке из вео исти 
мај стор око 1490. го ди не. По себ но је за ни мљи во да су на зи до ви ма 
по след ња два спо ме ни ка пред ста ве ве о ма ма ле, из ве де не го то во на 
на чин ко ји је мај стор по ка зао на ли сто ви ма слеп чан ског ру ко пи са. 
Не бих се на то ме по себ но за др жа вао да нат пи си на фре ска ма овог 
мај сто ра не по ка зу ју од ли ке ко је су осо бе не за пи смо у ру ко пи си ма 
(по ред оста лог, са вид но наг ну тим вер ти кал ним по те зи ма ко ји под-
се ћа ју на пи са ње пе ром). Те шко је, раз у ме се, ре ћи да ли је мај стор 
ми ни ја ту ра и зид них сли ка био и пре пи си вач тек ста у слеп чан ском 
ру ко пи су. То би је дан од са рад ни ка на шег углед ног Ар хе о граф ског 
оде ље ња у На род ној би бли о те ци без сум ње мо гао да по твр ди или 
оспо ри. Не по сре дан ути цај ми ну скул ног пи сма на на чин пи са ња на 
зи до ви ма, ме ђу тим, ов де је не сум њив и сва ка ко је био из раз прак се 
не го ва не у ис тој ра ди о ни ци.
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И три де се так го ди на ка сни је се на за ни мљив на чин, у ис тој сре-
ди ни, по ка зу је ве за ру ко пи сног са, на зо ви мо га, мо ну мен тал ним пи-
смом. Ма на стир Све тог Јо ва на Пре те че у Ја шу њи, ко ји је по ди гао је дан 
од по след њих из да на ка чу ве не ви зан тиј ске по ро ди це Кан та ку зи на 
у Ср би ји, до био је жи во пис за ко ји с раз ло гом тре ба узе ти да га је 
из вео мај стор из истог кру га. Не ким оп штим цр та ма он под се ћа на 
фре ске ста ри јих спо ме ни ка у обла сти Кра то ва, ко је је умет ник мо гао 
по зна ва ти, а ка рак тер пи сма упу ћу је на лич ност ве шту у пре пи си ва-
њу књи га. До вољ но је ба ци ти по глед на та на но ис пи са но сло во М, са 
ли ни ја ма ко је иска чу из основ ног по ља и пре пли ћу се, да му се по ре-
кло пре по зна у ру ко пи си ма где је оно на исти на чин, де ко ра тив но, 
из во ђе но, на при мер, на за че љи ма је ван ђе ља по Мар ку или Ма те ју. 
Упо ре до, о прак си не го ва ној у скрип то ри ји ма, ов де све до че и ор на-
мен ти осо би тог ка рак те ра на сло бод ним по љи ма зи до ва – укра си ко ји 
су у ру ко пи сној тра ди ци ји Ви зан ти је и за тим у на шој сре ди ни има ли 
по себ но ме сто, а њи хов стил с раз ло гом био на зи ван „рас ко шним“. 

Си сте мат ско по ре ђе ње па ле о граф ске гра ђе ко ју пру жа ју исто риј-
ски и са крал ни нат пи си у зид ном сли кар ству са ру ко пи сним на сле ђем, 
ко је је да ле ко ви ше про у че но, пру жа струч ња ци ма мо гућ ност ра зно-
вр сних ис тра жи ва ња. У том сми слу, по др жа ва ју ћи иде ју да про је кат 
ко ји нам је пред ста вљен на ђе сво је ме сто у са вре ме ној ди ги тал ној 
ко му ни ка ци ји, упу ћу јем и ср дач ну мол бу ње го вим ауто ри ма да се 
при ли ком де фи ни тив ног уоб ли ча ва ња пи сма ко је ће, ве ру јем, бр зо 
на и ћи на ши ро ку при ме ну, узму у об зир и при ме ри – на зо ви мо их 
ов де ти по граф ски – вер за ла. 

Gojko Subotić
Belgrade

WALL PAINTING INSCRIPTIONS

S u m m a r y
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 es-
pecially 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 com-
posed 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 mas-
ters, 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 manu-
scripts? 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 histori-
ans, 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, signifi-
cant 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 profession-
als; 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. Com-
parison 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.

Манастир Никоље, храм Светог Николе, ктиторски натпис, 8. април 1637.

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)



189

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, потпис сликара, 1208/1209.

Студеница, Богородичина црква, Нерукотворени образ  
са потписом сликара, 1208/1209.

Манастир Светог Прохора Пчињског,  
потпис сликара Михаила, око 1517.
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ПРОГРАМ ЗА ОБРАДУ СТАРОСЛОВЕНСКИХ 
ЋИРИЛИЧНИХ РУКОПИСА

Про грам „Пре пис“ је про јек то ван да омо гу ћи об ра ду ста ро сло вен ских 
ћи ри лич них ру ко пи са, њи хо во ар хи ви ра ње, раш чи та ва ње, пре во ђе ње и про у-
ча ва ње. У под ло зи овог про гра ма је ба за по да та ка, чи ја струк ту ра је за сно ва на 
на сли ци стра не ру ко пи са. Јед на стра на, јед на сли ка, је дан за пис у ба зи. Сва ка 
стра на се об ра ђу је (раш чи та ва) не за ви сно. Ка да су све стра не раш чи та не, спа-
ја ју се у је дин ствен текст ру ко пи са, ко ји се мо же екс пор то ва ти у по се бан фајл. 
Струк ту ра са ме ба зе је и на кон овог спа ја ња очу ва на, што је чи ни по год ном за 
ар хи ви ра ње, јер увек мо же мо до да ва ти но ве ру ко пи се.

Кључ не ре чи: ба за по да та ка, про грам, ста ро сло вен ски ру ко пи си, ар хи ви-
ра ње, дигитализација културне баштине.

Про грам „Пре пис“ про јек то ван је за по тре бе ар хи ви ра ња, пре-
пи си ва ња, на уч не об ра де и из да ва ња ста ро сло вен ских ћи ри лич них 
ру ко пи са у ши рем кон тек сту очу ва ња и за шти те оп ште сло вен ског 
кул тур ног на сле ђа. По ред тек сто ло шких, је зич ких и ар хе о граф ских 
про у ча ва ња овај про грам по сво јим ка рак те ри сти ка ма омо гу ћа ва рад 
на по љу мул ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња ко ја об у хва та ју обла сти 
исто ри је је зи ка и књи жев но сти, исто ри о гра фи је, исто ри је умет но-
сти, исто ри је пра ва, те о ло ги је итд. У осно ви овог про гра ма је ба за 
по да та ка чи ја струк ту ра је за сно ва на на ске ну – фо то гра фи ји стра не 
ру ко пи са, зид ног, епи граф ског за пи са и сл. Про грам по др жа ва елек-
трон ско пи смо ко је за до во ља ва раз ли ков не, ор то граф ско-гра фич ке, 
фо но ло шке и тран сли те ра ци о не кри те ри ју ме. 

Оп ште ка рак те ри сти ке ба зе

– по сто ја ње ске ни ра них сли ка ви со ког ква ли те та, као са став ног 
де ла уне тих по да та ка ба зе, што омо гу ћа ва про у ча ва ња де та ља 
ру ко пи са;

– рад при пре пи су са фон том ко ји са др жи ве ли ки сет зна ко ва ста-
ро сло вен ског пи сма (4.000 зна ко ва) за та чан пре пис ру ко пи са;
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– пре тра жи ва ње по сва кој ре чи, де лу ре чи или гру пи ре чи (са над-
ред ним зна ци ма или без њих);

– ге не ри са ње уни кат них ре чи це ло куп ног об ра ђе ног тек ста;
– екран ска та ста ту ра, ко ја олак ша ва унос пу ног се та зна ко ва ста-

ро сло вен ског пи сма; 
– унос пре во да ру ко пи са;
– из воз тек сто ва у про гра ме за об ра ду тек ста;
– из воз по да та ка у Ин тер нет ба зе.

Сви ови еле мен ти омо гу ћу ју да се јед ном об ра ђе ни спо ме ник вр ло 
ла ко мо же при пре ми ти за пу бли ко ва ње у ви ду штам па не пу бли ка ци је, 
у елек трон ском об ли ку или на Ин тер не ту. У свом елек трон ском об ли ку 
ова ба за мо же да по слу жи за раз ме ну ин фор ма ци ја ме ђу ис тра жи ва-
чи ма. По ред мул ти ди сци пли нар них про у ча ва ња мо же да по слу жи и 
за екс церп ци ју реч нич ке гра ђе и фор ми ра ње пот пу ног во ка бу ла ра об-
ра ђе них спо ме ни ка. Ка па ци тет ба зе прак тич но ни је огра ни чен, а ње на 
струк ту ра до зво ља ва кон ти ну и ра но до да ва ње но ве гра ђе за об ра ду. 

Ба за је кон ци пи ра на та ко да јед на стра на ру ко пи са пред ста вља 
је дан за пис. Сва ка стра на се об ра ђу је не за ви сно. Ка да се све стра не 
об ра де, оне се мо гу јед но став но спо ји ти у је дин ствен текст це лог ру-
ко пи са, а да се при том не ква ри пр во бит на ор га ни за ци ја ба зи ра на 
на по је ди нач ној стра ни.

О уно су тек ста

Унос тек ста се вр ши на основ ном екра ну – таб „Pre pis“ (сл. 1). Као 
што се ви ди на сним ку екра на, са ле ве стра не је фо то гра фи ја стра не 
ру ко пи са, ко ја по по тре би мо же би ти уве ћа на. Текст се мо же уно си ти 
са ра чу на ро ве та ста ту ре или са та ста ту ре на екра ну. На де сној стра ни је 
екран ска та ста ту ра. На пр вом па не лу та сте ра екран ске та ста ту ре (а тих 
па не ла има ко ли ко и основ них сло ва) су основ на ста ро сло вен ска сло ва 
и ин тер пунк ци ја. Ко ри сте ћи та стер ALT, кли ком на основ но сло во на 
пр вом па не лу, до ла зи се на па нел ко ји са др жи све ва ри јан те тог основ-
ног сло ва. На кон уно са же ље ног зна ка, про грам се вра ћа на основ ни 
па нел та ста ту ре. Нај згод ни ји на чин уно са је, ве ро ват но, да се основ на 
сло ва ку ца ју обич ном та ста ту ром а ва ри јан те та ста ту ром на екра ну.

По сто ји још не ко ли ко функ ци ја ко је олак ша ва ју унос:
Са де сне стра не глав ног по ља за унос на ла зе се ме мо риј ска по ља 

у ко ји ма пам ти мо че сто ко ри шће на сло ва са над ред ним зна ци ма и 
ак цен ти ма. По ред то га на дну екра на по сто је по ља ко ја слу же за ме-
мо ри са ње ре чи или гру пе ре чи. Кли ком на не ко од ових по ља, њи хов 
са др жај се уба цу је на по зи ци ју кур со ра у тек сту. Про грам са др жи и 
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функ ци ју ге не ри са ња уни кат них ре чи тек ста ко ји је унет до мо мен та 
ак ти ви ра ња ове функ ци је. Ове ре чи су сор ти ра не и при ка за не у ли сти 
уз де сну иви цу екра на. Из над ли сте ре чи је и по ље за из бор по чет ног 
сло ва ре чи овог „ин дексa“. Кли ком на реч, ко пи ра мо је („copy“), а по-
том се мо же сместити командом „pa ste“ на же ље но ме сто у тек сту. То 
олак ша ва унос ре чи ко је се че сто по на вља ју у тек сту.

Сл. 1. Пре пис

Сл. 2. Пре вод
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Пре вод

Уне се ни текст мо же мо пре ве сти и пре вод упи са ти у за то пред-
ви ђе но по ље, ко је се на ла зи под табом „Pre vod“ (сл. 2). Рад на пре во ду 
је ба зи ран та ко ђе на мо гућ но сти да се исто вре ме но на ле вој стра ни 
ви ди фо то гра фи ја ори ги на ла и пре пис у до њем де лу де сног екра на 
док се пре вод упи су је у по ље из над ста ро сло вен ског тек ста.

О ко ри шће њу уне тог ма те ри ја ла

Ка да су у ба зу уне ти текст пре пи са и пре вод, на рас по ла га њу су 
два основ на на чи на ко ри шће ња.

Пре тра жи ва ње

Под табом „Pretraživanje“ (сл. 3) уно се се кри те ри ју ми за пре тра-
жи ва ње. Мо же се пре тра жи ва ти:

1. ста ро сло вен ски текст укљу чу ју ћи и сва сло ва са над ред ним 
зна ци ма, тј. из вор ни текст ка ко је дат у ру ко пи су;

2. по јед но ста вље ни ста ро сло вен ски текст, ко ји се са сто ји са мо од 
основ них сло ва и бро је ва (сва сло же на сло ва су све де на на основ ни 
об лик, за не ма ру ју ћи све над ред не зна ке и ак цен те); 

3. текст пре во да.
Ре зул тат пре тра жи ва ња је гру па стра на ру ко пи са на ко ји ма се 

на ла зи тра же ни тер мин. У гор њем ле вом углу екра на при ка зу је се 

Сл. 3. Пре тра жи ва ње
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број про на ђе них стра ни ца. За пр ве две вр сте ре зул тат се при ка зу је 
под табом „Sim plex“ (сл. 4), где су у два по ља па ра лел но при ка за ни 
из вор ни и по јед но ста вље ни текст. Ре зул тат пре тра жи ва ња пре во да 
се при ка зу је под табом „Pre vod“ (сл. 2). 

Про на ђе не ре чи су у тек сту це ле стра не обо је не (у пла во) ра ди 
лак шег уоча ва ња.

Екс порт тек ста

Текст се мо же пре ба ци ти у не ки дру ги про грам, текст про це сор, 
про грам за пре лом и сл. Ако же ли мо да ру ко пис до би је мо у це ли ни, 
то по сти же мо та ко што ак ти ви ра мо функ ци ју ко ја ин ди ви ду ал не 
стра не спа ја у је дан текст. Ова ко до би је ни текст мо же се са „copy/pa ste“ 
пре ба ци ти у дру ги про грам или екс пор то ва ти у текст фајл (UTF-8).

У при ка за ној вер зи ји про гра ма „Пре пис“ да ти су основ ни прин-
ци пи ра да ове ба зе. Она је отво рен про је кат, ко ји се мо же при ла го ди ти 
спе ци фич ним зах те ви ма ко ри сни ка.

Сл. 4. Ре зул тат пре тра жи ва ња
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Branislav Tomić
Belgrade

A DATABASE FOR MANAGEMENT OF 
MEDIEVAL CYRILLIC TEXTS

S u m m a r y
This software, PrePis, was designed to manage Old Church Slavonic manu-

scripts: 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 independ-
ently. 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	da-

tabase 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

Нор ми ра ње об ра де и об ја вљи ва ња ста ро срп ских нат пи са пре ма прин ци-
пи ма при ме ње ним у ан тич кој и сред њо ве ков ној ла тин ској епи гра фи ци тре ба 
да об у хва та: функ ци ју нат пи са; ме сто на ла за и чу ва ња; ма те ри јал, очу ва ност 
и ди мен зи је; тран скрип ци ју; па ле о граф ска опа жа ња; лин гви стич ка опа жа ња; 
из во ре за са др жај тек ста; исто риј ски ко мен тар; да то ва ње и би бли о гра фи ју. 

Пред ло же ни слов ни об ли ци за ре ги стра ци ју ста ро сло вен ске ћи ри ли це у 
Уни ко ду углав ном по кри ва ју основ не мор фо ло шке по ја ве ста ро срп ске епи-
гра фи ке. Ме ђу тим, три сло ва има ју и об лик свој ствен срп ској сред њо ве ков ној 
епи гра фи ци и мо гли би да се свр ста ју ме ђу гли фо ве. То је пр во сло во А (аз) 
чи ја го ре отво ре на ом ча ви си на за ко ше ној де сној цр ти; дру го, сло во В (вје ди) 
из срп ског кан це ла риј ског бр зо пи са са две ва ри јан те: као за о бље ни ква драт и 
дво по те зно, као по ло же но сло во А са кра ци ма уде сно; тре ће је јед но по те зно 
сло во Д (до бро) са но жи ца ма у об ли ку тро у гла.

Кључ не ре чи: ћи ри ли ца, ста ро срп ски нат пи си, Уни код.

Ова, 2007. го ди на, за исто ри ју бе ле же ња, про у ча ва ња и об ја-
вљи ва ња ста ро срп ских нат пи са има по се бан зна чај – пре 105 го ди на 
об ја вље на је пр ва књи га ве ли ког ше сто том ног кор пу са Љу бо ми ра 
Сто ја но ви ћа, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си. Вред ност овог мо ну-
мен тал ног де ла оста ла је и да нас не мер љи ва, а у вре ме ну ка да је оно 
за че то и до вр ше но, пре ма ре чи ма ака де ми ка Си ме Ћир ко ви ћа, при-
ре ђи ва ча пр ве књи ге по но вље ног из да ња, из гле да ло је не за ми сли во 
и нео ствар љи во (Ћир ко вић 1982: 4).1 И ка сни је је знат на па жња ис-
тра жи ва ча би ла усме ре на ка об ја вљи ва њу ста ро срп ских нат пи са, пре 
све га оних но во про на ђе них и не по зна тих, али и оних чи ја је ре ви зи ја 
ста ри јих из да ња би ла по треб на, би ло по је ди нач но или у ви ду збир ки 

1 У овој пре глед ној и оп шир ној сту ди ји на гла шен је зна чај це ло куп не збир ке, 
из дво је ни су прин ци пи са ку пља ња и об ра де, по де ле и вред но ва ња тек сто ва, ме тод 
из да ва ња са ре ви зи јом и ис пра вља њем у то ку об ја вљи ва ња по је ди них књи га кор пу са, 
круг са рад ни ка, основ на по де ла за пи са и нат пи са на да то ва не и не да то ва не. По себ на 
па жња по све ће на је при је му књи ге од стра не са вре ме ни ка и са др жај ном пре гле ду 
ра да на об ја вљи ва њу срп ских за пи са и нат пи са по сле де ла Љуб. Сто ја но ви ћа.
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раз ли чи тог оби ма. Ме ђу тим, и по ред зна чај них оства ре ња на по љу 
ћи ри лич ке епи гра фи ке и ве ли ких про је ка та ко ји су у то ку, да нас, у 
све ту вр то гла вих ино ва ци ја ком пју тер ске тех но ло ги је, не ма пра вих 
на след ни ка Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа и ње го вог де ла, иако упра во за 
та кве по ду хва те по сто је из ван ред не мо гућ но сти. 

Тре ба ре ћи да не по сто је оп ште при хва ће на пра ви ла на ко ји на-
чин тре ба об ра ђи ва ти и об ја вљи ва ти ста ро сло вен ске, ста ро бу гар ске, 
ста ро ру ске, као ни ста ро срп ске нат пи се. Об ја вљи ва ње нат пи са ни је 
би ло нор ми ра но, ни ти је то са да, и че сто не са др жи све еле мен те 
ко ји су нео п ход ни за оце ну нат пи са као ва жних из во ра за ви ше стру-
ка из у ча ва ња, на пр вом ме сту је зи ка и пи сма, исто ри је, дру штва и 
умет но сти. Упо ре до са раз во јем ћи ри лич ке епи гра фи ке, све се ви ше 
очи то вао зна чај ва ља не до ку мен та ци је: цр те жа – кал ка, фо то гра фи-
је, усло ва на ла за и опи са спо ме ни ка. При то ме сам из глед нат пи са, 
су прот но оно ме што се обич но при хва та, не за ви си са мо од сти ла 
и на чи на пи са ња вре ме на у ко ме је на стао, већ го то во јед на ко то-
ли ко и од ма те ри ја ла на че му је пи сан или из ве ден, па се у скла ду с 
тим вр ши раз ли чи та об ра да нат пи са и њи хо во вред но ва ње, би ло у 
окви ру дру гих ар хе о ло шких на ла за, обје ка та при ме ње не и ли ков не 
умет но сти, кул тур них спо ме ни ка, исто риј ских и књи жев них из во ра. 
Раз ли ку је се спо ља шња и уну тра шња об ра да, од но сно из глед и ста ње 
очу ва но сти нат пи са и ње го вог са др жа ја. Прин ци пи об ра де и об ја-
вљи ва ња нат пи са, ко ји се мо гу при ме ни ти и на ста ро срп ске нат пи се, 
уста но вље ни су то ком ду го трај не прак се ра да углав ном на ан тич кој 
и сред њо ве ков ној ла тин ској епи граф ској гра ђи код нас и у све ту, а 
у нај ши рем ви ду, по ред оба ве зне ли ков не до ку мен та ци је, њи ма су 
об у хва ће ни (Cor pus 1982: 8):2

1. Функ ци ја нат пи са (кти тор ски, над гроб ни, обе леж је сво ји не, 
но вац, пе чат)

2. Ме сто на ла за и чу ва ња (усло ви на ла за и да на шње ме сто где 
се чу ва)

3. Ма те ри јал, очу ва ност и ди мен зи је (ме тал, ка мен, др во; ди мен-
зи је очу ва ног де ла и прет по ста вље не ди мен зи је пр во бит ног пред ме та)

4. Тран скрип ци ја и тран сли те ра ци ја (чи та ње тек ста са пре но-
ше њем сва ког сло ва и зна ка и ту ма че њем скра ће них и пред ло гом 
оште ће них де ло ва тек ста уз пре вод на са вре ме ни је зик)

2 Об ра да нат пи са вр ши се по ше ми ко ја об у хва та де сет та ча ка: А – функ ци ја нат пи са; 
B – ме сто чу ва ња; C – очу ва ност и ди мен зи је; D – тран скрип ци ја; E – пре вод; F – па ле-
о граф ске при мед бе; G – лин гви стич ка опа жа ња; H – из во ри (би блиј ски, ли тур гиј ски 
или про фа ни) и фор му ле; I – исто риј ски ко мен тар и да ти ра ње; K – би бли о гра фи ја.
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5. Па ле о граф ска опа жа ња (епи граф ска ана ли за нат пи са у це ли ни, 
по је ди них об ли ка сло ва, ди мен зи је ре до ва и сло ва)

6. Лин гви стич ка опа жа ња (је зич ке осо бе но сти тек ста и евен ту-
ал ни узо ри)

7. Из во ри за са др жај тек ста (би блиј ски, ли тур гиј ски или про фа ни)
8. Исто риј ски ко мен тар (име на лич но сти, до га ђа ји)
9. Да то ва ње (ди рект но – где је за бе ле жен да тум, опи сно – по мен 

вла да ра, до га ђа ја или по сред но – мор фо ло шком ана ли зом об ли ка 
сло ва и епи граф ског сти ла)

10. Би бли о гра фи ја (на во ди се де таљ но или се лек тив но ли те ра-
ту ра о нат пи су).

Ко ли ко је мо гу ће при ме ни ти све ове прин ци пе об ра де нат пи са 
за ви си од раз ли чи тих чи ни ла ца, пре све га од са др жа ја и очу ва но сти 
нат пи са. За те му ко јој је по све ћен скуп од ва жно сти је став ка 4, ко ја 
под ра зу ме ва тран скрип ци ју и тран сли те ра ци ју ста ро срп ских нат пи са. 
При то ме се под тран скрип ци јом не под ра зу ме ва фо нет ски пре пис 
на са вре ме ну ћи ри ли цу, већ је тран скрипт чи та ње, од но сно ту ма че ње 
тек ста пре по зна ва њем ре чи и раз ре ше њем скра ће них или оште ће-
них сми са о них це ли на, док је тран сли те ра ци ја про сто пре по зна ва ње 
сва ког по је ди ног сло ва, бро је ва, зна ко ва за скра ће ни це и ин тер пунк-
ци ју, а не са др жи раз ре ше ње скра ће них ре чи, сло го ва и оште ће ња. 
У прак си се, ме ђу тим, по ка за ло при об ра ди и об ја вљи ва њу нат пи са 
уоп ште, па та ко и ста ро срп ских нат пи са, да је нај по де сни је спа ја ње 
тран скрип ци је и тран сли те ра ци је, од но сно да се до но си исто вре ме-
но и оно што се ви ди и оно што се по у зда но мо же раз ре ши ти, а то 
би био са чу ва ни део тек ста са раз ре ше њем скра ће ни ца и оште ће ња.

За па жа се да не по сто ји пот пу на са гла сност, стан дард или нор ма, 
у при ме ни раз ли чи тих зна ко ва при ли ком об ја вљи ва ња ка ко ста рих 
ћи ри лич ких књи жев них, цр кве них и ди пло ма тич ких ру ко пи са, та ко 
ни ста ро срп ских нат пи са, та ко да при ре ђи ва чи тек сто ва ства ра ју свој 
од бир по моћ них зна ко ва и због то га осе ћа ју оба ве зу да об ја сне ко јим 
су се прин ци пи ма ру ко во ди ли (Син дик 1978: 185; Три фу но вић 1979: 
239; Ми шић/Су бо тин-Го лу бо вић 2003: 160; ССА 2002: 207).3 У епи-

3 Ду шан Син дик у нав. ра ду раз ре ше не скра ће ни це ста вља у обле за гра де; оште-
ће ни текст у угла сте за гра де, до пу ну тек ста због гре шке пи са ра ста вља у из ло мље не 
за гра де. Ђор ђе Три фу но вић (1979: 239) на во ди прин ци пе ко ји ма се ру ко во дио и у 
сво јим прет ход ним из да њи ма срп ско сло вен ских тек сто ва: из о ста вље ни су над ред ни 
зна ци, из вор ни зна ци у ре до ви ма су за др жа ни, по лу кру жне за гра де су за раз ре ше-
ње скра ће ни ца са ти тлом, а угла сте за гра де за скра ће ни це без ти тле. Иста функ ци ја 
об лих и угла стих за гра да при ме ње на је код по но вље ног из да ња хри со ву ље ца ра Ду-
ша на за ма на стир Све тих Ар хан ђе ла код При зре на (Ми шић/Су бо тин-Го лу бо вић 
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гра фи ци је при хва ће но да се раз ре ше ња скра ће ни ца, са ти тлом или 
без ње, ста вља ју у по лу кру жне за гра де, оште ће ни део тек ста у угла-
сте за гра де, код ан тич ких нат пи са на мер но оште ће ње де ла нат пи са, 
по ни ште ње или бри са ње тек ста, озна ча ва се дво стру ком угла стом 
за гра дом, док тач ка под сло вом обе ле жа ва оно ко је је оште ће но, ако 
је по у зда но пре по зна то. У пре ло мље не или стре ла сте за гра де ста вља ју 
се сло ва гре шком из о ста вље на, а у ви ју га ве за гра де она ко ја је кле сар 
по гре шно уре зао (Petrović 1995: 62). Све те прин ци пе би ло би ко ри-
сно при ме ни ти и при об ја вљи ва њу ста ро срп ских нат пи са. По тре бан 
је и пре вод на са вре ме ни је зик, на ро чи то у оним слу ча је ви ма где је 
да на шњем чи та о цу текст нат пи са по стао не до вољ но ја сан, од но сно 
где су по је ди не ре чи да нас за бо ра вље не или су про ме ни ле сми сао. 
Тран скрип ци ја тре ба да сле ди ток из ла га ња нат пи са, та ко да по себ-
ним ре до ви ма, без ну ме ра ци је, пра ти ре до ве нат пи са, али ло гич ко 
ту ма че ње са др жа ја тре ба да се огле да у при ме ни пи са ња ве ли ког сло-
ва пре ма пра ви ли ма са вре ме ног пра во пи са. На тај на чин ин тер вен-
ци ја при ре ђи ва ча омо гу ћу је ко ри шће ње нат пи са као из во ра, а све 
не до у ми це и евен ту ал на дру га чи ја ту ма че ња мо ра ју би ти омо гу ће на 
до бром ли ков ном до ку мен та ци јом, цр те жом и фо то гра фи јом нат-
пи са. Уво ђе ње истих стан дар да об ра де и об ја вљи ва ња до при не ло би 
по ве зи ва њу ста ре ћи ри лич ке епи гра фи ке не са мо на срп ском већ и 
на оп ште сло вен ском про сто ру.

Ста ро срп ско епи граф ско пи смо има ло је дру га чи ји раз вој у од-
но су на са вре ме ну ру ко пи сну ћи ри ли цу. Све де ни текст и про стор, 
а на ро чи то дру га чи ја тех но ло ги ја из во ђе ња ство ри ли су фонд ве-
о ма ра зно вр сних об ли ка сло ва и њи хо вих нео бич них спо је ва, че-
сто те шко ра зу мљи вих и чи тљи вих. При све му то ме, ста ро срп ско 
епи граф ско пи смо је у сво ме раз во ју ка сни ло за па ле о граф ским 
про ме на ма ру ко пи сног пи сма. Из ру ко пи са су би ра ни об ли ци сло ва, 
ка ли граф ски, укра ше ни и уоби ча је ни, кон вен ци о нал не скра ће ни це 
и ли га ту ре, али се у нат пи си ма по ја вљу ју и са свим осо бе ни спо је ви 
сло ва. При све му то ме, ка ко је пи смо ста ро срп ских нат пи са си ро ма-
шни је од ру ко пи сног по раз ли чи тим ва ри јан та ма об ли ка по је ди них 
сло ва, пред ло же ни слов ни об ли ци за ре ги стра ци ју у Уни ко ду углав-
ном по кри ва ју основ не мор фо ло шке по ја ве ко је се сре ћу у ста рим 
срп ским нат пи си ма. 

2003: 160). Дру га чи ја пра ви ла про пи са на су за из да ва ње ис пра ва у ССА (2002: 207): 
скра ће ни це са ти тлом раз ре ша ва ју се у об лим за гра да ма, оне без ти тли у угла стим 
за гра да ма, оште ће не пра зни не раз ре ша ва ју се у стре ла стим за гра да ма, а пи сар ске 
гре шке на гла ша ва ју се ус клич ни ком.
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Има, ме ђу тим, по је ди них нео бич них об ли ка сло ва ко ји се по-
ја вљу ју у ста ро срп ским нат пи си ма и тре ба ло би раз мо три ти це лис-
ход ност њи хо вог свр ста ва ње ме ђу ва ри јан те сло ва – гли фо ве. На 
пр вом ме сту то је об лик сло ва А (аз) чи ја ду га го ре отво ре на ом ча 
ви си на за ко ше ној де сној цр ти. По ја вљу је се у дру гој по ло ви ни XIV 
ве ка на над гроб ном спо ме ни ку Дра го са ва Бо ле са ли ћа, ко ји је пи сао 
поп Бо ге ла. Про на ђен је са ве ли ким бро јем дру гих ста ро срп ских 
нат пи са ко ји су, фраг мен то ва ни и у се кун дар ној упо тре би, не дав но 
от кри ве ни у те ме љи ма џа ми је у Би је љи ни (Ба бић/То мо вић 2004: 
88–89, сл. 4). Ка ко је нат пис пи сао поп, по ја ва ова квог сло ва А, иако 
без ана ло ги ја, до каз је о јед ном осо бе ном об ли ку, ко ји је по свој 
при ли ци био у ши рој упо тре би, па би мо жда и та кав об лик тре ба ло 
ста ви ти ме ђу гли фо ве.

У Уни ко ду ни је ре ги стро ван об лик сло ва В (вје ди) из срп ског 
кан це ла риј ског бр зо пи са ко ји се по ја вљу је у две ва ри јан те у дру гој 
по ло ви ни XIV ве ка у нат пи си ма са про сто ра Бо сне и Хер це го ви не. 
Пр ва ва ри јан та је слич на за о бље ном ква дра ту, а дру га је дво по те зна, 
у ви ду ши ро ког по ло же ног сло ва А са кра ци ма уде сно.

Сл. 1. Надгробни натпис Драгосава Болесалића из 
Бијељине (крај XIV века, отворено омчасто А)
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Оба об ли ка по ја вљу ју се у над гроб ном нат пи су При би сла ва Пе-
то и ви ћа (1353–1377), кне за Па вла Ко мље но ви ћа (1423–1434) и Ље ша 
Цр но је ви ћа (по сле 1435); са мо пр ва ва ри јан та, у об ли ку за о бље ног 
ква дра та, за сту пље на је у над гроб ном нат пи су Ву ка ши на До бра ши но-
ви ћа (по сле 1433), го то во истог об ли ка као сло во О, али не што ши ре, 
по ја вљу је се у над гроб ном нат пи су Ра до ја, си на вој во де Сти па на (пре 
1475) и у нат пи су на ка ме ној сто ли ци вој во де Пе тра (1477–1490), а са-
мо дру га ва ри јан та у над гроб ном нат пи су кне за Ра ди во ја Влат ко ви ћа 
(1464–1465) (То мо вић 1974: 17, 81, 109, 111, 118, 120–121). 

Ме ђу ва ри јан та ма основ ног об ли ка сло ва мо гло би се на ћи и јед-
но по те зно Д (до бро), са но жи ца ма у об ли ку тро у гла, ко је се у старо-
срп ским да то ва ним нат пи си ма на ка ме ну мо же пра ти ти од дру ге 
по ло ви не XIV до сре ди не XV ве ка.

Сл. 2. Кти тор ско-над гроб ни нат пис Бе ло са ва Лу чи ћа из Би је љи не  
(трећа/че твр та де це ни ја XV ве ка, кур зив но по ло же но дво по те зно В)
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По ја вљу је се у кру жном над гроб ном нат пи су не по зна тог вој во де 
из Ре ча на код При зре на 1370. го ди не, у над гроб ном нат пи су Бог да на 
Ха те ље ви ћа из Да бра по ља (1398–1404), на над гроб ном спо ме ни ку 
Влат ка Вла ђе ви ћа код Ро га ти це, ко ји је из у зе тан по обр ну то укле са-
ном нат пи су (1399–1409); у над гроб ном нат пи су вој во де Ми о то ша 
(1399–1415), ко ји се на ла зи на ис тој не кро по ли у Вла ђе ви ни код Ро-
га ти це; у над гроб ном нат пи су кне за Па вла Ко мље но ви ћа (1423–1443) 
са не кро по ле у Ба кри ма код Чи тлу ка и у над гроб ном нат пи су Пет ка 
кр стја ни на, ко ји је свој жи вот окон чао у гра ду Со ко лу на дво ру вој-
во де Стје па на Вук чи ћа Ко са че на ста ва ма Пи ве и Та ре (1435–1448) 
(То мо вић 1974: 76, 91–92, 97–99, 108–109; То мо вић 2007). 

У Уни ко ду ни је за сту пљен вр ло ка рак те ри стич ни об лик сло ва Ж 
(жи вје те), ко ји се сма тра од ли ком ста ро срп ског бр зо пи са кан це ла-
риј ског ти па. Из ве де но је дво по те зно – јед ном цр том ко ја фор ми ра 
по ло же ну ом чу на де сној стра ни и за вр ша ва се отво ре ним и не јед на-
ким кра је ви ма на ле вој. По ја ва ово га об ли ка сло ва Ж хро но ло шки је 
до бро до ку мен то ва на и мо же би ти ко ри сна за од ре ђи ва ње вре ме на 
на стан ка спо ме ни ка у ко ме се ја вља, би ло да се ра ди о ру ко пи су или 
о нат пи су. По ја вљу је се у срп ском кан це ла риј ском бр зо пи су од кра ја 
XIV ве ка (Ђор ђић 1971: 122).4

4 Сре ће се у по ве љи Ко ста ди на Де ја но ви ћа Хи лан да ру 1381. го ди не, сл. 146.

Сл. 3. Над гроб ни нат пис Ге ор ги ја До брих ни ћа из Би је љи не (тре ћа/че тврта 
деце ни ја XV ве ка, јед но по те зно Д и кур зив но по ло же но дво по те зно В)
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О ње го вој ши рој упо тре би у XVI ве ку све до чи та кав об лик сло ва Ж 
у апо тро пеј ском нат пи су ко ји је угре бан у олов ну пло чи цу про на ђе ну 
то ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња цр кве у се лу Бу ди мљу код Бе ра на.5

Раз ре ше ње скра ће ни ца и спо је ва сло ва у нат пи си ма мо же пред-
ста вља ти про блем за пра вил но ту ма че ње тек ста, на ро чи то ка да ни су 
кон вен ци о нал ног ти па, ка кав је слу чај са кти тор ским нат пи сом ка-
зна ца Дра го сла ва из 1315. го ди не из цр кве Бо го ро ди це Оди ги три је 
у Му шу ти шту (То мо вић 1974: 48), ко ји је да нас уни штен. У та квим 
и слич ним при ме ри ма раз ви је не фор ме склад ног и ве штог уме та ња 
ма њих сло ва у ве ћа и спа ја ња слов них гра фич ких еле ме на та не мо гу 
се вер но при ка за ти слов ним зна ци ма пред ло же ним за стан дар ди-

5 Пло чи це су ми усту пље не на об ра ду за хва љу ју ћи љу ба зно сти ди рек то ра По-
лим ског му зе ја у Бе ра ну. Об ра да нат пи са и при пре ма за штам пу је у то ку.

Сл. 4. По ве ља го спо ди на Ко ста ди на ко јом по тврђује 
манастир Све тих Ар ханђела у Ле сно ву Хи лан дару 

15. августа 1381. го ди не (бр зо пи сно дво по те зно Ж)
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за ци ју у Уни ко ду, већ та кви при ме ри ли га ту ра тре ба да се на гла се 
ко мен та ром и при ка жу из дво је но, цр те жом.

Ре ги о нал не ва ри јан те ста ро срп ског епи граф ског пи сма и двор-
ски мај сто ри не гу ју осо бе ни стил и об ли ке по је ди них сло ва, као што 
су укра сне тач ке и цр ти це дуж слов них цр та и у окру гли на ма сло ва у 
мо рач ким нат пи си ма из 1252. го ди не, у кти тор ском нат пи су зет ског 
епи ско па Нео фи та из Бог да ши ћа из 1269. го ди не и у нат пи су кра-
ља Ми лу ти на из цр кве Јо а ки ма и Ане у Сту де ни ци из 1314. го ди не. 
Укра сно ви ју га во за вр ша ва ње слов них об ли ка за па жа се у нат пи си-
ма из При зре на, на над гроб ном нат пи су мо на ха Да мја на Ра до сла ва 
из 1357. го ди не, Ма ри не Стру је из 1371. го ди не, у из ван ред но ве што 
ком по но ва ном и ис кле са ном нат пи су кра ља Мар ка из исте го ди не, у 
над гроб ном нат пи су Стра ци ми ра Бал ши ћа из 1372. го ди не и у над-
гроб ном нат пи су То до ра, си на Же гра но ми ка из 1387. го ди не. Ка рак-
те ри стич на отво ре на пе тљи ца из ви је на на го ре на сло ву Р по ја вљу је се 
и на кти тор ском нат пи су де спо та Сте фа на о об но ви ми тро по лит ске 
цр кве у Бе о гра ду по чет ком XV ве ка (То мо вић 1974: 43, 44, 69–70, 76–78, 
86–87, 96). Тре ба ло би раз мо три ти мо гућ ност да та кав об лик сло ва 
Р (рци) бу де за сту пљен ме ђу ва ри јан та ма основ ног ти па у Уни ко ду.

Тач ке, кру жи ћи, па и фло рал ни укра си у сло ви ма по ја вљу ју се на 
гра дач ким над гроб ним спо ме ни ци ма (XIV–XV век) (По по вић 1992: 
51–62). Иако су ве о ма упа дљи ви, та кви ли ков ни еле мен ти у об ли ко-
ва њу сло ва не пру жа ју до вољ но осно ва за ства ра ње по себ ног зна ка, 

Сл. 5. Кти тор ски нат пис де спо та Сте фа на о оснивању Београд ске митрополије 
(1403–1415, сло во Р са отвореном пе тљом са за ви јут ком на го ре)
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бу ду ћи да су огра ни че ни са мо на по је ди на сло ва и да ва ри ра ју чак и 
у окви ру јед ног нат пи са. 

Увид у епи граф ску гра ђу ста рих срп ских спо ме ни ка по ред до 
са да из не тих пред ло га за ва ри јан те сло ва А, В, Д, Ж и Р, оба ве зу је 
нас да по ме не мо и оно што сма тра мо да не би тре ба ло да из о ста не 
из ре ги стра ци је у Уни ко ду. Пре све га то је знак кр ста и кр ста на Гол-
го ти, ко ји је го то во оба ве з ни по че так ве ли ког бро ја нат пи са и има 
вред ност сим бо лич не ин во ка ци је: У име Бо га. Нат пи си по др жа ва ју 
и упо тре бу тро тач ке у вер ти кал ном ни зу или уде сно, че тво ро тач ке и 
че тво ро тач ке око пу та че или ве ли ког сло ва Х, ко је мо же има ти, по ред 
укра сне и ин тер пунк циј ске, и сим бо лич ну вред ност Хри сто вог име на.

Ни је по треб но по себ но на гла ша ва ти ко ли ко би уво ђе ње истих 
стан дар да об ра де и об ја вљи ва ња у штам па ној или елек трон ској фор ми 
ујед на че ним оп ште при зна тим фон том до при не ло по ве зи ва њу ста рих 
ћи ри лич ких спо ме ни ка не са мо на срп ском, већ и на оп ште сло вен ском 
про сто ру, па и ши ре. Но во и пот пу ни је ре ги стро ва ње ста ро сло вен ске 
ћи ри ли це омо гу ћи ло би пра во ожи вља ва ње јед ног ста рог и ши ро ко 
рас про стра ње ног пи сма ко је је ван ма тич них сре ди на ве ко ви ма би ло 
у зва нич ној упо тре би у Ду бро вач кој ре пу бли ци, на дво ру ар ба на шких 
и вла шких го спо да ра и у про стра ном Тур ском цар ству.
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A NORMATIVE TRANSCRIPTION AND 
TRANSLITERATION OF OLD SERBIAN INSCRIPTIONS

S u m m a r y
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 ра ду се ука зу је на ва жност јед ног срп ског ћи рил ског спо ме ни ка из ма-
на сти ра Кру ше до ла ко ји са др жи сло ва: по ло же но б, ква драт но в, тро но го т и 
дру ге па ле о граф ске ка рак те ри сти ке, те га тре ба по гле да ти при ода би ру сло ва 
за Уни код.

Кључ не ре чи: срп ска ћи ри ли ца, тзв. бо сан чи ца, ру ко пи си, спе ци фич на сло ва.

Дра го це ни из вор за про у ча ва ње срп ског на род ног и срп ског цр-
кве ног и књи жев ног је зи ка је су срп ски ћи рил ски спо ме ни ци, чи ја 
ста ри на се же од XI ве ка до пр вих де це ни ја XVI II ве ка, ка да у срп ску 
кул ту ру под но вим исто риј ско-по ли тич ким и дру штве ним окол но-
сти ма при сти жу ути ца ји пра во слав не Ру си је са но вом, ру ском ћи ри-
ли цом (цр кве ном и гра ђан ском, на ста лом ре фор мом Пе тра Ве ли ког). 
Суд би на овог пи сма у на шој на у ци, до бро по зна та и ра све тље на, на-
ро чи то у мно го број ним ра до ви ма Алек сан дра Мла де но ви ћа, ни је 
те ма о ко јој бих овом при ли ком го во ри ла.

По зна то је да је нај ста ри ји ћи ри лич ки спо ме ник са срп ског је-
зич ког под руч ја Тем нић ки нат пис (XI век), за пра во нат пис у ка ме ну, 
не да ти ран и ко ме је пре ма об ли ку ћи ри лич ких сло ва вре ме на стан ка 
од ре дио ње гов пр ви про у ча ва лац Љу бо мир Сто ја но вић. У том, нај-
ста ри јем, пе ри о ду пи сме но сти код Ср ба X, XI и XII ве ку Тем нић ки 
нат пис је је дин ствен по то ме што је пр ви, је ди ни са чу ва ни спо ме ник 
срп ске ћи рил ске пи сме но сти из пр ва два ве ка пи сме но сти. У та два 
ве ка срп ске пи сме но сти по ли тич ко-исто риј ске окол но сти ути ца ле су 
на то да мно ги ру ко пи си не ста ну у ви хо ру ми ну лих ра то ва, што су се 
на овим про сто ри ма до га ђа ли (Мо шин 2000). Дру ги са чу ва ни ћи ри-
лич ки спо ме ни ци на пер га мен ту по ти чу из дру ге по ло ви не XII ве ка: 
пот пи си ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње и кне за Ми ро сла ва на ла-
тин ском уго во ру о ми ру са Ду бров ни ком (27. 9. 1186. го ди не), По ве ља 
Ку ли на ба на (на ла тин ском) и на шем на род ном је зи ку у три вер зи је 
(29. 8. 1189. го ди не), ћи ри лич ки пот пис кне за Ми ро сла ва на ла тин ском 
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пи са ној по ве љи од 17. 6. 1190. го ди не. Осим на ве де них, по сто ји и гру па 
спо ме ни ка (не да ти ра них) ко ји ма се да тум на стан ка са мо при бли жно 
мо же од ре ди ти, а то су: Ми ро сла вље во је ван ђе ље из 1190–1191. го ди не, 
Хи лан дар ска Не ма њи на по ве ља (1199), Ву ка но во је ван ђе ље (око 1200); 
Нат пи си у ка ме ну (кти тор ски и над гроб ни): Ми ро сла вљев нат пис на 
цр кви Св. Пе тра у Би је лом По љу, Бла гај ски нат пис из око ли не Мо ста ра, 
Нат пис тре бињ ског жу па на Гр да, По ваљ ски нат пис, Ку ли нов нат пис, 
сви из дру ге по ло ви не XII ве ка (Ђор ђић 1987: 65–66).

Сви ови на ве де ни спо ме ни ци има ју ви ше струк зна чај с об зи ром 
на ста ри ну из ко је по ти чу и с об зи ром на њи хо во жан ров ско бо гат-
ство, ко јим по твр ђу ју не ми нов но по сто ја ње ду ге тра ди ци је пи сме-
но сти ко ја им прет хо ди (а ни је се са чу ва ла). У на шој на у ци је још од 
вре ме на Ђу ре Да ни чи ћа и Сто ја на Но ва ко ви ћа ука зи ва но на чи ње-
ни цу да сви ови спо ме ни ци ни су мо гли на ста ти ни из че га. Мо ра ла 
им је прет хо ди ти бо га та пи са на тра ди ци ја. Та ко ђе, од овог вре ме на, 
да кле, од XII ве ка на да ље са чу ва но је мно го ви ше ћи ри лич ких срп-
ских спо ме ни ка у раз ли чи том ма те ри ја лу (ка ме ну, др ве ту, ме та лу, 
пер га мен ту, па пи ру), ко ји су се из ра жај но је зич ки раз ли ко ва ли с об-
зи ром на раз ли чи те функ ци је ко је су има ли у упо тре би у фе у дал ном 
сред њо ве ков ном дру штву. Ве ли ки број ли тур гиј ских де ла са чу ван 
је на цр кве ном и књи жев ном срп ско сло вен ском је зи ку, као и мно-
га ори ги нал на би о граф ска де ла (жи тиј на и ха ги о граф ска, са ста ви и 
би о гра фи је срп ских вла да ра), де ла пре вод не књи жев но сти (ро ма ни, 
при по вет ке, апо кри фи) у ко ји ма је је зик бли жи на род ном је зи ку. Од 
са мих по че та ка пи сме но сти за по тре бе др жав не ад ми ни стра ци је и 
слу жбе пи шу се ћи ри ли цом и на на род ном је зи ку и по ве ље и пи сма.

Сва та жан ров ски ра зно ли ка, по је зич ком из ра зу (срп ско сло вен-
ски и на род ни) ра зно род на, те мат ски и функ ци о нал но раз ли чи та де ла 
пред ста вља ју пра ва све до чан ства срп ске сред њо ве ков не ћи ри лич ке 
пи сме но сти и тра ди ци је, ко ја је ве ко ви ма по сто ја ла. Као та ква, та 
де ла су и из вор за па ле о граф ско са гле да ва ње раз во ја ћи ри ли це од нај-
ста ри јег ста ро сло вен ског до ба све до но ви јих вре ме на. У том ду гом, 
ви ше ве ков ном раз во ју срп ска ћи ри ли ца има свој ду ги кон ти ну и тет, 
а мо же се и хро но ло шки са гле да ва ти њен по ступ ни раз вој, са ло кал-
ним спе ци фич но сти ма пи сар ских цен та ра и под руч ја.

Раз ви так об ли ка ћи ри лич ких сло ва (у раз ли чи тим вр ста ма ма те-
ри ја ла и у ра зно вр сним спо ме ни ци ма) у срп ској сред њо ве ков ној пи-
сме но сти нај пот пу ни је до са да дао је Пе тар Ђор ђић у сво јој Исто ри ји 
срп ске ћи ри ли це (Ђор ђић 1987), бо га то илу стро ва ној фак си ми ли ма 
ста рих ру ко пи са. Ве о ма ве ли ки до при нос из у ча ва њу срп ске ћи ри ли-
це у ка ме ним нат пи си ма (епи граф ским и кти тор ским) 80-их го ди на 
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XX ве ка да ла је ар хе о лог Гор да на То мо вић у сво јој ве ле леп ној књи-
зи Мор фо ло ги ја ћи ри лич ких нат пи са на Бал ка ну (То мо вић 1974), са 
пре глед ном та бе лом, ко ја пру жа увид у по ја ву но вих об ли ка сло ва 
и це ло ви ту хро но ло ги ју ћи ри лич ког пи сма на Бал ка ну на ка ме ну. У 
хро но ло шком са гле да ва њу по ја ва но вих об ли ка сло ва ова два де ла 
мо гу се сма тра ти основ ним, ко ји ма се још мо же до да ти и у но ви је 
вре ме штам па на Сло вен ска па ле о гра фи ја Вла ди ми ра Мо ши на (Мо-
шин 2000), ко ју је при ре дио Со тир Го ла бов ски. Та ко ђе, ту спа да ју и 
Сла вян ская па ле о гра фия Стје па на Куљ ба ки на (Куљ ба кин 2008), као 
и мно ги при ло зи па ле о гра фи ји срп ских ћи рил ских спо ме ни ка Ве ре 
Јер ко вић. На сто ти не ћи рил ских сред њо ве ков них ру ко пи са, ко је су 
из у ча ва ли фи ло ло зи, са ци љем да ис пи та ју раз вој цр кве ног и књи жев-
ног, и на род ног је зи ка, зах те вао је да се они нај пре и па ле о граф ски 
опи шу. Та ко ђе, усле ди ле су мно ге сту ди је о раз во ју пра во пи са срп ске 
сред њо ве ков не ћи ри ли це. Још одав но је утвр ђе но да су до ми ни ра ли у 
срп ској кул ту ри сред њег ве ка: зет ско-хум ски, ста ри ји и мла ђи ра шки 
пра во пис, као и од XIV ве ка ре сав ски пра во пис. Че сто се по ми њу 
пи сар ски цен три у ко ји ма су пре пи си ва не и укра ша ва не ћи ри лич ке 
књи ге. Та ћи ри лич ка пи сме ност по кри ва ла је под руч ја срп ске сред-
њо ве ков не др жа ве (са про мен љи вим гра ни ца ма уну тар Бал ка на) и 
ши ро ко је за хва та ла и под руч ја ван гра ни ца срп ске др жа ве, про сто ре 
где је де ло ва ла Срп ска пра во слав на цр ква и где је жи вео срп ски на род.

Ва ри јан та бр зо пи сне ћи ри ли це, ка ко је у на шој на у ци утвр ђе но, 
ши ри се и на под руч је Бо сне, ка да 1376. го ди не ло го тет Вла до је на по-
зив кра ља Тврт ка од ла зи из Ср би је у Бо сну. Сма тра се да је упра во овај 
пи сар за слу жан за уво ђе ње срп ске ди пло мат ске ми ну ску ле у бо сан ској 
др жав ној кан це ла ри ји. Ова фор ма срп ске ћи ри ли це упо тре бља ва ла се 
у кан це ла ри ја ма бо сан ских ве ли ка ша, а ка сни је и тур ских фе у да ла ца, 
ко ји су др жа ли хри шћан ске пи са ре у сво јој слу жби. Та ћи ри ли ца ко ја 
се упо тре бља ва ла у Бо сни, за тим у Ху му, Ду бров ни ку и Дал ма ци ји (у 
Ма кар ском при мор ју и По љи ца ма), тј. у за пад ним кра је ви ма срп ско-
хр ват ског је зич ког под руч ја, у вре ме анек си је Бо сне, у зло до ба Ка ла-
је ве кул тур не по ли ти ке, до би ла је на зив бо са ни ца, тј. бо сан чи ца. Овај 
на зив је у тим спе ци фич ним по ли тич ко-исто риј ским окол но сти ма 
имао за циљ да ис так не ка ко се ра ди о за себ ном ћи ри лич ком пи сму 
(као и за себ ном бо сан ском је зи ку), ко ји је тре ба ло одво ји ти од це ли не 
срп ско хр ват ског је зи ка (што кав ског на реч ја) и ћи ри ли це ко ја се упо-
тре бља ва ла на оста лим под руч ји ма срп ско хр ват ске је зич ке те ри то ри је. 
На рав но, у ср би сти ци и са мој сла ви сти ци мно ги па ле о гра фи, стра ни 
и до ма ћи фи ло ло зи, за ин те ре со ва ли су се за то пи та ње и да ли сво је 
па ле о граф ске оце не (Чи го ја 1999: 56–59). Утвр ђе но је да су сло ва ове 
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ћи ри ли це ко ја су ис ти ца на као раз ли чи та за пра во при сут на на мно-
гим спо ме ни ци ма на оста лим под руч ји ма Бал ка на. Ту се ра ди нпр. 
о по ло же ном б, тзв. тро но гом т, ква драт ном в, спе ци фич ном об ли ку 
д, спе ци фич ној упо тре би ђер ва и сл. У том прав цу зна чај на су ис тра-
жи ва ња Гре го ра Чре мо шни ка, Б. М. Не дељ ко ви ћа, Пе тра Ђор ђи ћа и 
Алек сан дра Мла де но ви ћа, ко ја при су ство на ве де них сло ва илу стру ју 
на мно гим срп ским ћи рил ским ру ко пи си ма.

Та ко ђе, из у ча ва ња фра ње вач ке ли те ра ту ре у Бо сни, чи ји је ро-
до на чел ник пи сац фра ње вац Ма ти ја Див ко вић, по ка за ла су да се у 
кул тур ној про шло сти Хр ва та, по ред гла го љи це и ла ти ни це јед но вре-
ме (XVII и пр ва по ло ви на XVI II ве ка) упо тре бља ва ла и ћи ри ли ца, 
ко ја се у па ле о граф ском и ор то граф ском сми слу осла ња на пи са ну 
тра ди ци ју ра ни јег ћи ри лич ког тзв. зет ско-хум ског пра во пи са. Она у 
де ли ма ових пи са ца (у њи хо вим ру ко пи си ма и у штам па ном ви ду) 
раз ви ја пра во пис по узо ру на ита ли јан ски, али са чвр стим ослон ци ма 
на зет ско-хум ску пи сар ску тра ди ци ју. Ме ђу та кве пи сце спа да ју Па вао 
Па пић, Па вао По си ло вић, Сти пан Мар ко вац Мар ги тић, Стје пан Ма-
ти је вић и др. До бре при ме ре и на чин раз во ја овог пра во пи са на во ди 
Слав ко Ву ко ма но вић у сво јој мо но гра фи ји Је зик Сти па на Мар ков ца 
Мар ги ти ћа (Ву ко ма но вић 1971: 13–32). Са ста но ви шта па ле о гра фи-
је и ор то гра фи је за ни мљи во је ћи рил ско де ло Стје па на Ма ти је ви ћа 
Ис по ви е да о ник са бра ни из пра во слав них на у чи те ља по П. О. ме штру 
Је ро ни му Па нор ми та ну, штам па но у Ри му 1630. го ди не (уп. фо то-
гра фи ју на слов не стра ни це, на ко јој се ви ди упо тре ба пре јо то ва них 
сло ва , ѥ: Kovačić 1991: 245, 285).

Ме ђу тим, об ли ци ћи рил ских сло ва за сту пље ни у књи га ма ових 
пи са ца, ако се упо ре де са ћи рил ским спо ме ни ци ма са оста лих под руч ја 
Бал ка на не пру жа ју ар гу мен те да се ра ди о за себ ном ћи ри лич ком пи-
сму. На про тив, та кве об ли ке сло ва мо же мо на ћи и на крај њем ис то ку. 
У но ви је вре ме об ја вљен је је дан епи граф ски спо ме ник из око ли не 
Ско пља (28. 9. 1373. године), ко ји се на ла зи у по ду цр кве Св. Бо го ро-
ди це ма на сти ра Мат ке код Ско пља. Тај спо ме ник са др жи у ре чи „поч-
то“ сло во ч об ли ко ва но слич но ла ти нич ном ма лом штам па ном в (v).

Овом при ли ком же ли мо ука за ти на је дан ста ри срп ски ћи ри лич ки 
ру ко пис из дру ге по ло ви не XVI ве ка, ко ји је при па дао ма на сти ру Кру-
ше до лу, а да нас се на ла зи у ар хи ви Му зе ја срп ске пра во слав не цр кве 
под сиг на ту ром МСПЦ 240, а то је По ме ник ма на сти ра Кру ше до ла. 
Ка да се ли ста ова књи га, че сто се на ње ним стра ни ца ма мо же на и ћи 
на тзв. тро но го т, по ло же но б, ква драт но в и њи хо ве раз ли чи те ва ри-
јан те, ко је ће мо ов де илу стро ва ти на су мич но ода бра ним при ме ри ма 
ре чи у ко ји ма су за бе ле же ни.
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При мер за тро но го т на стр. 2р у ре чи ма: 

По ло же но б (у за пи су на стр. 4р: до брич ки): 

Ква драт но в (за пис на стр. 8: звор нич ки): 

На стр. 10р Ко биљ (по ло же но б): 

У до њем при ме ру Хо по во – ви ди се ква драт но в.
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Нај че шћи су при ме ри са тро но гим т:

ма да има и при ме ра са устав ном ва ри јан том т слич но да на шњем 
ве ли ком пи са ном г:

До ле се ви де у ис тој ре чи упо тре бље на два раз ли чи та об ли ка сло ва т. 

На ис тој стра ни у оста лом де лу ру ко пи са ја вља ју се ва ри јан те 
сло ва т (14р или 76р):1

1 За хва љу јем Дра га ни Но ва ков, ко ја ми је за ове на по ме не не се бич но усту пи-
ла илу стра ци је, ко је при па да ју ње ном нео бја вље ном ру ко пи су По ме ник ма на сти ра 
Кру ше до ла.
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У ру ко пи су По ме ник ма на сти ра Кру ше до ла са др жа ни су и дру-
ги за ни мљи ви об ли ци сло ва. Та ко се, нпр., по ја вљу је и ђерв у лич ном 
име ну Ђур ђа (стр. 76р):

Ових не ко ли ко на су мич них при ме ра исто вре ме но да ју осно ву 
за прет по став ку да су По ме ник ис пи си ва ле раз ли чи те ру ке, или да 
су основ ни текст и за пи си с ле ве и де сне стра не сит ни јим сло ви ма 
на ста ли у раз ли чи то вре ме. 

У сва ком слу ча ју же ле ла сам да ука жем на још је дан ру ко пис, 
ко ји мо же би ти за ни мљив са аспек та об ли ко ва ња сло ва: по ло же но б, 
ква драт но в, тро но го т, ко је као ва ри јан те ових сло ва тре ба сва ка ко 
укљу чи ти у Уни код.
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Brankica Čigoja
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EINE KURZE ANMERKUNG ZUR SERBISCHEN 
HANDSCHRIFTLICHEN KYRILLIZA

(Ein Beitrag zur Paleographie)

Z u s a m m e n f a s s u n g
In der Arbeit wird auf die Bedeutung eines serbischen kyrillischen Denkmals 

aus dem Kloster Krušedol hingewiesen (XVI. Jahrhundert), das folgende Buch-
staben 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.
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Новка Шокица-Шуваковић 
Нови Сад

ИСКУСТВА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 
У КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈИ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ 

СТАРИХ ЋИРИЛИЧНИХ КЊИГА

Ком пју те ри за ци ја би бли о граф ско-ка та ло шке об ра де у Би бли о те ци Ма-
ти це срп ске за по че та је 1989. го ди не, у вре ме ка да ни је би ло стан дар да ко ји 
би обез бе ди ли би бли о граф ско-ка та ло шку об ра ду пу бли ка ци ја на ста ро сло-
вен ском пи сму. Ре ше ње ко је је на пра вље но 1991. го ди не у софт ве ру CO BISS и 
са да обез бе ђу је унос би бли о граф ско-ка та ло шких опи са у елек трон ски ка та лог 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, на осно ву че га су штам па на 4 то ма ка та ло га срп-
ских књи га 18. и 19. ве ка. Пре пис UNI CO DE за пи са на ста рој ћи ри ли ци био 
би мо гућ је ди но укљу чи ва њем ста ро сло вен ског пи сма у стан дард UNI CO DE.

Кључ не ре чи: ком пју те ри за ци ја, би бли о граф ско-ка та ло шка об ра да ста ре 
књи ге и ра ри те та, ISBD (A), UNI MARC, про ши ре на ћи ри ли ца, UNI CO DE, ка-
та ло зи Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

Ком пју те ри за ци ја би бли о граф ско-ка та ло шке об ра де у Би бли о те-
ци Ма ти це срп ске1 за по че та је 1989. го ди не. Пе ри од уво ђе ња тра јао је 
око го ди ну да на и већ 1990. ре зул тат ком пју те ри за ци је био је уки да ње 
ли сних ка та ло га за при но вље не књи ге. По сло ви на ком пју те ри за ци-
ји ста ре и рет ке књи ге за по че ти су та ко ђе 1990. го ди не. Ко ри шће ње 
ра чу на ра тре ба ло је, из ме ђу оста лог, да на док на ди не до ста так од го-
ва ра ју ћих пи са ћих ма ши на за ку ца ње ка та ло шких ли сти ћа. Ка та ло зи 
ста рих срп ских књи га су до 1990. го ди не из ра ђи ва ни руч но и ни је 
би ло на чи на за њи хо во пре ку ца ва ње. Да би смо на пи са ћим ма ши на ма 
ку ца ли ка та ло шке ли сти ће, би ло је по треб но на ба ви ти од го ва ра ју ће 
ле пе зе за зна ке цр кве не и гра ђан ске ћи ри ли це. Про бле ми су се усло-
жи ли због то га што су се ко ри сти ле ауто мат ске елек трич не пи са ће 
ма ши не, за ко је су не стан дард не ћи ри лич не ле пе зе би ле ве о ма ску пе, 
из ра ђи ва не су у ино стран ству. Ка да је у БМС по че ла ком пју те ри за-
ци ја, од у ста ло се од на бав ке ле пе за за пи са ће ма ши не и од лу че но је 
да се прин та ње ра ди ко ри шће њем ра чу на ра. 

1 Да ље БМС.
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По сло ви ком пју те ри за ци је уно са ка та ло шких опи са и штам па-
ња ка та ло га ни су би ли јед но став ни, по себ но због то га што ни је би ло 
од го ва ра ју ћих стан дар да. Ни је по сто ја ла ASCII та бли ца ко ја об у хва та 
све по треб не ћи ри лич не зна ке, ни је по сто јао од го ва ра ју ћи фонт за 
штам па че. Ана ли зом мо гућ но сти укљу че ња ћи ри ли це у UNI MARC2 
фор мат утвр ђе но је да је по треб но уве сти по јам про ши ре на ћи ри ли ца, 
ко јим се на зи ва ју сви зна ци са вре ме не и гра ђан ске ћи ри ли це. Кре-
ну ло се од по сто је ћих стан дард них та бли ца за про ши ре ну ћи ри ли цу 
ISO DIS 5427,3 ко ја је пред ви ђе на у фор ма ту UNI MARC. Про у че ни су 
стан дар ди и код не та бли це ко је се при ме њу ју у UNI MARC фор ма ту,4 
пре ма ко ји ма се за про ши ре ну ћи ри ли цу уно се 8-бит ни ASCII зна-
ци. За ста ро сло вен ску ћи ри ли цу5 ни је би ло ни ка квих мо гућ но сти 
за де фи ни са ње стан дар ди зо ва ног ре ше ња уно са зна ко ва. Ни је би ло 
ни ка квих узо ра ни ти упут ста ва за унос и при ме ну.6 У на ме ри да се 
дâ про грам ско ре ше ње прет по став ке за уво ђе ње ком пју тер ске об-
ра де ста ре срп ске књи ге од ре ди ли су ин фор ма ти чар, би бли о те ка ри 
са рад ни ци из БМС и про гра ме ри из ИЗУМ-а.7 Осно ве тог ре ше ња су:

– у ка та ло шкој об ра ди при ме њу је се ISBD (A),8

– ко ри сти се про ши ре на струк ту ра фор ма та UNI MARC,
– ре ше ње се при ме њу је на опис ста ре срп ске штам па не књи ге,
– об ра да ста ре и рет ке стра не књи ге ра ди се у ис тој струк ту ри, го-

ти ка се тран сли те ру је,
– ста ри срп ски ру ко пи си опи су ју се са мо ка та ло шки на са вре ме-

ној ћи ри ли ци.
На ме на софт вер ског ре ше ња:

– ка та ло шка об ра да књи га,

2 UNI MARC: UNI ver sal MAc hi ne-Re a da ble Ca ta lo gu ing, у пре во ду: Уни вер зал ни 
фор мат за ма шин ски чи тљи ву ка та ло ги за ци ју. UNI MARC је 1986. при хва ћен као 
на ци о нал ни фор мат за ма шин ску ка та ло ги за ци ју.

3 ISO 5427: 1984 Ex ten si on of the Cyril lic alp ha bet co ded cha rac ter set for bi bli o grap-
hic in for ma tion in ter chan ge.

4 ISO DIS 5427: 1984 Ex ten si on of the Cyril lic alp ha bet co ded cha rac ter set for bi bli-
o grap hic in for ma tion in ter chan ge.

5 Ко ри сти се и тер мин ста ра ћи ри ли ца.
6 На осно ву та да до ступ не ли те ра ту ре и стан дар да ко ји се при ме њу ју у MARC 

фор ма ти ма мо гло се за кљу чи ти да се у ка та ло шкој об ра ди књи га на ста ро сло вен ској 
ћи ри ли ци по сту па на исти на чин као и код опи са књи га на го ти ци, а то је тран сли-
те ра ци ја на ла ти ни цу, што је за нас би ло не при хва тљи во. Слич не пре по ру ке да те су 
и у стан дар ди ма ISBD, ма да се у ISBD (A) до зво ља ва упо тре ба ори ги нал ног пи сма у 
слу ча је ви ма ка да су она ста ра и ви ше ни су ак ту ел на.

7 Ин сти тут Ин фор ма циј ских зна но сти, Ма ри бор.
8 ISBD (A): In ter na ti o nal Stan dard Bi bli o grap hic De scrip tion for Ol der Mo no grap hic 

Pu bli ca ti ons (An ti qu a ri an).
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– пре тра жи ва ње ка та ло га ста ре и рет ке књи ге оба вља ће се пре ко 
ра чу на ра на исти на чин и у ис тој ба зи као и оста ли фонд БМС,

– штам па ње ка та ло га са ре ги стри ма ра ди уз по моћ ра чу на ра из 
елек трон ске ба зе,

– на чин при пре ме и прин та ња ка та ло га ста рих ру ко пи са се не ме-
ња, ра ди се и да ље руч но,

– ре ше ње је при вре ме но и пред ви ђе но је ње го во ускла ђи ва ње са 
свим ре ле вант ним стан дар ди ма ко ји се у тој обла сти бу ду при-
ме њи ва ли,

– софт вер, због не по сто ја ња стан дар да, са др жи ре ше ња уно са ста ре 
ћи ри ли це ко ја ће при ме њи ва ти са мо БМС.
ИЗУМ је направио софт вер и 1991. го ди не ура ђе на је ин ста ла ци ја 

на ра чу на ру9 у БМС. Ре ше ње је угра ђе но у фор мат UNI MARC и ин-
те гри са но је у си стем уза јам не ка та ло ги за ци је. У при пре ми ре ше ња 
уно са у це ло сти је пре у зе та та бли ца из основ не би бли о теч ке ли те ра-
ту ре то га вре ме на (Ve ro na 1970). Том ску пу зна ко ва до да та су и сло ва 
ста ре ћи ри ли це ко ја су струч ња ци из БМС оче ки ва ли у об ра ди ста ре 
срп ске штам па не књи ге.10 

9 Mic ro VAX 3900 про из во ђа ча Di gi tal са VMS опе ра тив ним си сте мом.
10 Би бли о те ка ри из БМС ни су има ли пот пу ни ин вен тар сло ва, а фонд ко ји је тре-

ба ло да уне су ни су у пот пу но сти по зна ва ли, ин вен та ру сло ва су до да ти и зна ци ко ји 
су се по ја вљи ва ли у ра ни је штам па ним ка та ло зи ма.

Но ва та бли ца са пра ви лом за унос
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Сем та бли ца за унос зна ко ва ста ре ћи ри ли це у струк ту ру фор ма та 
UNI MARC до да ти су кôд oc11 (ста ра ћи ри ли ца) за пи смо пу бли ка-
ци је; кôд r12 (при вре ме ни за пис за ра ри те те) за вр сту за пи са и по ља 
за на по ме не о при мер ку.13 За ко ди ра ње је зи ка пред ви ђен је кôд chu 
(ста ро сло вен ски),14 ко ји је ускла ђен са стан дар дом ISO 639-1.15 Ску пу 
зна ко ва за унос при дру жен је кон трол ни знак са АSCII вред но шћу 
22,16 за озна ча ва ње про ме не пи са ма на ста ру ћи ри ли цу. 

11 Блок за иден ти фи ка ци ју, пот по ље 7. 
12 Блок за иден ти фи ка ци ју, пот по ље а.
13 По ља у бло ку 3 са озна ка ма 370-379.
14 У Кон гре сној би бли о те ци у фор ма ту MARC21 ко ри сти се на зив Church Sla vic 

за кôд chu.
15 ISO 639-1: Co des for the re pre sen ta tion of na mes of lan gu a ges – Part 1: Alp ha-2 co de.
16 За прелазак на ћирилицу користи се знак са АSCII вредношћу 28, за ла ти ни цу 

29, а за грчки 1.
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За по тре бе штам па ња ИЗУМ је за ла сер ски прин тер Kyoce ra 1200 
на пра вио фон то ве ста ре ћи ри ли це она ко ка ко је би ло пред ви ђе но у 
та бли ца ма у ко ло ни Print out put. На кон ин ста ла ци је софт ве ра, већ 
1992. го ди не, за по чет је унос опи са ста рих и рет ких књи га из фон да 
БМС у елек трон ску ба зу. Ка та лог Срп ске књи ге и пе ри о ди ка 18. ве ка 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске (Бр ко вић 1996) из ра ђен је из елек трон ске 
ба зе уз по моћ про гра ма за сла га ње ка та ло га са ре ги стри ма. Штам па ње 
на па у су је ура ђе но на ла сер ском штам па чу у БМС уз по моћ фон то ва 
ко је је на пра вио ИЗУМ.

Та да на пра вље но ре ше ње уно са зна ко ва ко ри сти се и са да у БМС. 
Сви ка та ло зи ко је је БМС из да ла по сле 1995. го ди не сла га ни су из 
елек трон ске ба зе. Ка та лог Срп ска књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
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1801–1867 у три то ма, са 5213 ка та ло шких је ди ни ца, сла ган је про грам-
ски из елек трон ског ка та ло га БМС. Пре лом и при пре ма за штам пу 
ура ђе на је на пер со нал ном ра чу на ру у про гра му Word. Код из ра де 
штам па них ка та ло га са пре ло мом на пер со нал ном ра чу на ру опет се 
по ка за ло да не до ста је це ло вит фонт ста ре и гра ђан ске ћи ри ли це. За то 
се у по ступ ку при пре ме ко ри сти не ко ли ко раз ли чи тих фон то ва ко ји 
се мо гу на ћи код нас као што су Lo go tet, WP Cyri lic, Ol dCi ri lic и Stu de-
ni ca за ста ру ћи ри ли цу и Ti tus Cyberbyt Ba sic за гра ђан ску ћи ри ли цу. 

У бу дућ но сти БМС тре ба да, из ме ђу оста лих, ре ши про блем ко-
ди ра ња ка та ло шких опи са штам па них књи га на ста ро сло вен ском 
је зи ку и њи хо во пре зен то ва ње у елек трон ском ка та ло гу. По што се у 
би бли о теч ким ба за ма ко је по шту ју MARC фор мат сва ста ра пи сма 
тран сли те ру ју на са вре ме на пи сма, и БМС би ка та ло шку об ра ду за 
елек трон ски ка та лог на ста ро сло вен ском тре ба ло да пре пи ше у са-
вре ме ну ћи ри ли цу, од но сно у UNI CO DE. Си стем CO BISS мо же да 
ко ри сти UNI CO DE, али због не по сто ја ња UNI CO DE зна ко ва за ста ру 
ћи ри ли цу БМС ни је за ин те ре со ва на да се кон вер зи ја зна ко ва за и ста 
и ура ди. Раз лог то ме је то што се на кон тран сли те ра ци је на са вре-
ме ну ћи ри ли цу гу бе опи си на ста ро сло вен ском пи сму. Има ју ћи на 
уму то да елек трон ски ка та лог са да са др жи ко ди ра не зна ке у ста рој 
ћи ри ли ци, БМС би код кон вер зи је у UNI CO DE тре ба ло да офор ми 
и ка та лог ра ри те та ко ји би са др жа вао опи се ста ре и рет ке књи ге пре-
ма ISBD (A), на ста ро сло вен ском пи сму. На ста ро сло вен ском и на 
ста рој ћи ри ли ци опи са но је 2.409 књи га а ка та лог ра ри те та би сем 
ста ре срп ске књи ге са др жа вао опи се ру ко пи са, ста ре пе ри о ди ке, ста ре 
стра не књи ге и ле га те ко је у сво јим фон до ви ма чу ва БМС. Уко ли ко 
би се обез бе дио UNI CO DE за ста ру ћи ри ли цу, овај ка та лог са пре ко 
30.000 ка та ло шких за пи са био би пре зен то ван на ори ги нал ним пи-
сми ма свим ко ри сни ци ма Ин тер не та.

Елек трон ском ка та ло шком об ра дом штам па них књи га у БМС 
об у хва ће на је збир ка штам па них срп ских књи га 18. и 19. ве ка. У че ти-
ри то ма ка та ло га се ри је Ка та лог ста рих и рет ких књи га Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске упи са них је 5.678 ка та ло шких је ди ни ца. Раз ма тра ју ћи 
ура ђе ни по сао на уно су и штам па њу ових ка та ло га са аспек та уно са 
ћи ри ли це, и то пр вен стве но ста ре ћи ри ли це, за кљу чак је да је стан дар-
ди за ци ја ћи ри ли це нео п ход на и да је пред лог ма те ри ја ла за овај скуп 
дра го цен у том сми слу. У БМС је за унос ста ре ћи ри ли це ко ри шће на 
та бли ца ко ја је пр е свега ра ђе на за по тре бе и по по руџ би ни БМС, али 
по што је за до во љи ла опис штам па них књи га на ста ро сло вен ском, 
тре ба ло би да сви зна ци ко ји се по ја вљу ју у њој бу ду у UNI CO DE.
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EXPERIENCE OF THE MATICA SRPSKA 
LIBRARY IN CREATING THE ELECTRONIC 

CATALOGUE OF OLD CYRILLIC BOOKS 

S u m m a r y
The Matica Srpska Library initiated its computer catalogue in 1989, before 

the existence of library science standards for recording Old Church Slavonic texts. 
First introduced in 1991, the COBISS software application continues to enable 
electronic catalogue uploads, allowing the Matica Srpska Library to publish four 
volumes to date of the catalogue of 18th- and 19th-century Serbian books. Regis-
tration of Unicode entries in Old Cyrillic would require the inclusion of the Old 
Church Slavonic alphabet in the Unicode standard.
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УВОД

Сми сао стан дар ди за ци је ста ро сло вен ског ћи ри лич ког пи сма 
са др жан је у ње го вом екс пли цит ном нор ми ра њу. Ти ме се по сти же:

а) мак си мал на оп штост и са др жај ност у ин вен та ру ко ји за до во-
ља ва по тре бе свих ре дак ци ја то ком вре ме на;

б) прак тич на функ ци о нал ност и јед но став на упо тре ба си сте ма 
у сми слу да је сва ка је ди ни ца ја сно де фи ни са на и фор мал но и функ-
ци о нал но.

Ти ме објек тив на вред ност си сте ма ле жи у ње го вој ком па ра тив но-
сти и ком па ти бил но сти, без остат ка, у свим сла ви стич ким сре ди на ма.

I. ТА БЕ ЛЕ СТАН ДАР ДА
Овај Стан дард ста ро сло вен ског ћи ри лич ког пи сма на стао је 

као ре зул тат до пу не По бољ ша ног пред ло га од стра не ауто ра Ко нач ног 
пред ло га, у скла ду са пре по ру ка ма Бе о град ске кон фе рен ци је (ви ди 
За кључ ци: http://www.sa nu.ac.rs/Ci ri li ca/Ci ri li ca.aspx). Пред лог се за-
сни ва на сле де ћим прин ци пи ма:

1. Сло ва и спе ци јал ни сим бо ли кла си фи ко ва ни су као основ не 
и функ ци о нал не је ди ни це. Њи ма и дру гим је ди ни ца ма (над ред ним 
и ред ним зна ци ма и зна ци ма на мар ги на ма) до да те су па ле о граф ске 
ва ри јан те ко је се од ре ђу ју као гли фо ви. Гли фо ви не пред ста вља ју 
стан дард не је ди ни це и не тре ба да се ре ги стру ју као по себ не је ди ни це. 
Они ће слу жи ти за по себ не на ме не, на при мер па ле о граф ске опи се, 
и чи не осно ву за фор ми ра ње по себ не ба зе по да та ка о гли фо ви ма.

2. Основ ни ин вен тар са сто ји се из свих је ди ни ца са ја сним и 
по себ ним фор мал ним и функ ци о нал ним свој стви ма. Ве ћи на ових 
је ди ни ца тра је кроз чи та ву пи сме ност, чи не ћи над на ци о нал ну кон-
стан ту у окви ру ста ро сло вен ске пи са не тра ди ци је.

3. Функ ци о нал ни ин вен тар је сте онај ко ји пред ста вља нео п ход ну 
до пу ну основ ном ин вен та ру, без ко је би упо тре ба пи сма би ла те-
шка или чак не мо гу ћа за све на уч не по тре бе. У овом де лу на ла зе се 
еле мен ти ко ји су се ко ри сти ли у од ре ђе ном пе ри о ду и/или на од ре-
ђе ној те ри то ри ји (нпр. кон со нант ска сло ва са одво је ним зна ком за 
умек ша ва ње), раз ли ку ју се фор мал но јед но функ ци о нал не (у слу ча ју 
сло ва: хо мо фо не) је ди ни це ви со ке фре квен ци је, ко је се мо гу по ја-
вљи ва ти за јед но са сво јим основ ним об ли ком у истом тек сту (нпр. 
јест ши ро ко [№ 9] и он ши ро ко [№ 35] vs. јест [№ 8], он [№ 34], и као 
из у зе так – ди граф оник [№ 45] vs. ук „ру ско“ [№ 48] или шт [№ 64] 
пре ма шта [№ 65] и де бе ло је ри 4 [№ 70, 75] пре ма де бе ло јер 3 [№ 
67–69, 73–74]), и дру ги еле мен ти нео п ход ни за по себ не по тре бе – на 
при мер тран сли те ра ци ја гла гољ ског пи сма или про у ча ва ње гра фе ма. 
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Ве ћи на функ ци о нал них је ди ни ца мо гу се сма тра ти спе ци фич ним 
ало гра фи ма њи хо вих основ них гра фе ма.

4. Сва ко сло во – основ но и функ ци о нал но – има сво је над мет-
ну то сло во без ти тле и над мет ну то сло во са ти тлом.

5. Та бе ла ди ја кри тич ких зна ко ва са др жи над ред не зна ко ве и ти тле.
6. Та бе ла зна ко ва ин тер пунк ци је и сим бо ла са др жи ред не зна-

ко ве, де ло ве ли га ту ра и по себ не еле мен те ко ји се обич но по ја вљу ју 
на мар ги на ма.

7. Утвр ђе на је по себ на та бе ла бро је ва за ну ме рич ке еле мен те.
II. ОСТА ЛО
1. Утвр ђе но је да је по треб но ре ги стро ва ти цео стан дард ста ро-

сло вен ског пи сма са про ши ре њи ма нео п ход ним да се на пра ви елек-
трон ско пи смо (фонт), ко ји би функ ци о нал но мо гао ре про ду ко ва ти 
ста ро сло вен ско пи са ње и елек трон ску раз ме ну до ку ме на та.

2. Утвр ђе но је да ре ги стра ци ја тре ба да се из вр ши одво је но и 
не за ви сно од са да шњег ста ња, из раз ло га на бро ја них у: http://www.
sa nu.ac.rs/Ci ri li ca/Pri lo zi/Uni co de-Ex pla na ti on.pdf.

3. Ко нач ни пред лог тре ба пред ста ви ти на Ме ђу на род ном кон гре-
су сла ви ста у Охри ду (сеп тем бар 2008. го ди не) ра ди сти ца ња оп ште 
по др шке за ње го во усва ја ње у Уни ко ду.

4. Без об зи ра на ко ји на чин ће Уни код из вр ши ти ре ги стра ци ју (у 
пот пу но сти или де ли мич но), сла ви сти тре ба да ра де у окви ру овог 
стан дар да. По усва ја њу при мед би на Стан дард и Пред лог, Бе о град ски 
тим ће пред ло жи ти Уни код-ко до ве из де ла Уни ко да ко ји је пред ви-
ђен за при ват ну упо тре бу (Pri va te Use Area) и тај пред лог ће та ко ђе 
из ло жи ти јав ној рас пра ви.

III. ОТВО РЕ НА ПИ ТА ЊА
У не до стат ку вре ме на у то ку Бе о град ске кон фе рен ци је не ка пи-

та ња су оста ла отво ре на, а не ка ни су ни до так ну та. У јав ној рас пра ви 
тре ба по себ но обра ти ти па жњу на сле де ће:

1. Тач ка 1. 3 у За кључ ку пред ви ђа „да сва ко сло во (основ но и 
функ ци о нал но) има сво је над мет ну то сло во без ти тле и над мет ну то 
сло во са ти тлом“. То под ра зу ме ва од ре ђе не ре кон струк ци је. Скре ће-
мо па жњу на нео бич на ре ше ња (са тех нич ке, ло гич ке и исто риј ске 
тач ке гле ди шта), ко ја, иако су до след на у од но су на си стем, мо жда 
тре ба из о ста ви ти из пред ло га: он мно го о ко [№ 39], оме га уз вич на [№ 
53], оме га гла гољ ска [№ 55], а мо жда и све ме ке/умек ша не об ли ке [№ 
5, 7, 27, 29, 31, 33, 51].

2. Оста ло је отво ре но пи та ње ли га ту ра. Ми шље ња су би ла по-
де ље на. Са вре ме ни си сте ми пи са ња уоби ча је но зах те ва ју ма ли број 
ли га ту ра ко је су ре ги стро ва не у Уни ко ду и при сут не су у сва ком фонту. 
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У слу ча ју ста ро сло вен ског пи сма, пре ма пр во бит ном пред ло гу на 
Бе о град ској кон фе рен ци ји, има пре ко 200 ли га ту ра, и то ни је њи хов 
ко на чан број, ко ји се мо же на ћи у исто риј ским до ку мен ти ма. Иако 
је ја сно да су по треб на из ве сна огра ни че ња, да ли за не ма ри ти то бо-
гат ство овог пи сма?

3. Пи та ње име на сло ва, осим у глав ним цр та ма, ни је де таљ но рас-
пра вља но. Бу ду ћа рас пра ва мо ра да раз ја сни да ли се име на ко ри сте у 
скла ду са сво јом ре дак ци јом и сла ви стич ком тра ди ци јом или се и ту 
мо же по сти ћи је дин стве ни стан дард. По се бан про блем су име на ди-
ја кри тич ких зна ко ва, ти тли, ин тер пунк ци је и сим бо ла. За то су име на 
сло ва да та углав ном опи сно.

Оче ку је мо од сла ви ста на по љу па ле о сла ви сти ке да пру же пун 
до при нос у раз ре ша ва њу не до у ми ца у ова ко ва жној ства ри као што 
је ус по ста вља ње ме ђу на род ног стан дар да ста ро сло вен ског пи сма.

Зо ран Ко стић
За ду жби на Све тог ма на сти ра Хи лан да ра

Хајнц Ми клас
Ин сти тут за сла ви сти ку, Уни вер зи тет у Бе чу
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ВВЕДЕНИЕ

Основной причиной стандартизации Старославянского кирил-
лического письма явилась необходимость осуществить его норма-
лизацию. Результатом является:

(а) максимальная полнота и достаточность инвентаря, удовлет-
ворение 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 �ункциональные единицы. К этим и всем остальным 
единицам (надстрочным, строчным и маргинальным знакам) может 
быть добавлен ряд палеографических вариантов, определяемые как гли�
�ы. Гли�ы не являются стандартными элементами и не должны реги-
стрироваться 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 само-
стоятельными и устойчивыми формальными и функциональными 
свойствами. Большая часть из них существовала на протяжении всей 
истории кирилловского алфавита, являясь наднациональной кон-
стантой церковнославянской письменной традиции.

3. Инвентарь �ункциональных знаков включает в себя необ-
ходимые дополнительные символы, без которых было бы сложно 
или даже невозможно использовать алфавит для решения всех на-
учных 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) еди-
ницы 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 исклю-
чения – 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 диа-
критические знаки и титла.

6. Таблица знаков пунктуации и символов содержит строчные 
знаки, части лигатур и специальные элементы, обычно использую-
щиеся на полях.

7. Для числовых знаков была создана специальная таблица чис-
ловых букв и символов.

II. ДРУГИЕ СОГЛАШЕНИЯ
1. Для того чтобы функционально точно воспроизвести церков-

нославянские тексты в электронном виде и в Интернете, участники 
Белградской конференции договорились о необходимости зареги-
стрировать полный старославянский Стандарт с такими дополне-
ниями, которые требуются для полноценного обмена электронными 
документами.

2. Участники конференции пришли к соглашению о том, что 
регистрация данного Стандарта должна быть независимой от реги-
страции 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, сен-
тябрь 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 во-

просов 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 странно-
сти – технические, логические и исторические, даже если они соответ-
ствуют 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 старо-
славянского 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 по-
зволит понять, должны ли имена даваться в соответствии с привычным 
использованием и традициями славистики, или вместо этого необхо-
димо 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 не-
ясными 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 char-
acterized 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 fu-
ture 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 consid-
ered 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 ele-
ments.

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 ex-
tensions as are required for electronic document exchange.

2. It was agreed that this registration should be independent of cur-
rent 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 Con-
gress 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 con-
sortium may eventually agree on, scholars in the field of Slavonic Studies 
ought to conform to the proposed Standard. If inadequacies in the Stand-
ard 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 re-

mained 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 cer-
tain amount of reconstruction. The resulting (technical, logical, and his-
torical) 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 un-
resolved. 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 pro-
posed 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 Stand-
ard for the Old Slavonic scripts.

Zoran Kostić
Foundation of Holy Monastery Hilandar, Belgrade

Heinz Miklas
Institute of Slavonic Studies, University of Vienna



СЛОВА И НАДМЕТНУТА СЛОВА
буквы и выносные буквы • letters and superscript letters

СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

Основна и функционална слова Основна и функционална слова

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

:

€

ĩ

‚

ƒ

2
C

¶

D

¡

:
J
f

F

G

›

†

‡

‡

K
ˆ

ˆ

∏

∫

Õ

œ

Аз

Буки

Веде

Глаголи

Глаголи палатално

Добро

Добро меко

Јест

Јест широко

Јест обрнуто

Живете

Зело старо

Зело

Зело обрнуто

Земља

Земља 2

Иже

И кратко

И 

И са тачком

И са две тачке

Јота

Ђерв (Ђеена)

Ђерв 2

Ђерв 3

¥

¦

§

¨

3
r

ß

s

Ä

;
p
g

u

v

fi

«

¬

·

q
˜

−

π

ª

Œ

–

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

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

b
‹

®

Œ

™

ł

¨

L
K

·

æ

‰

Ù

ń

‘

’

—

  N

Q

”

•

n

—

˜

Како

Како палатално

Људије

Људије меко

Мислите

Мислите меко

Наш

Наш меко

Он

Он широко

Он окато

Он двооко

Он двооко 2

Он многооко

Покој

Рци

Слово

Слово широко

Тврдо

Оник

Ук

Ук 2

Ук „руско“

Фрт

Хер

¯

c
°

©

±

´

³

≠

r
z

‚

ø

Â

ı

µ

¶

·

“

}

Å

¹

º

û

¼

½

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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СЛОВА И НАДМЕТНУТА СЛОВА
буквы и выносные буквы • letters and superscript letters

СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

Основна и функционална слова 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

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

ê
w
å

Y
ä
W
î

c
>

;
C
N
[
ú 

{
x
X
ú
ñ 
o
q
Q
®
¨
Å
_

y
∏
}
b
ò
]
¸

E
A
B
@
ô
\
e
j
~
f
‹
|
‡
P
T
u
≠
a

ë
w

ã

e

∞

W

D

c

?

C

;

N

[

õ

{

x

X

ù
ï

w

q

Q

©
≠
H

y

y

π
}

Ñ

^

]

˝

E

A

B

@

ã

\

ä

î

~

å

›
|

·
P

T

u

V

V

í
c

Ú

L

Ï

¤

Ÿ

™

ˆ

V

U

X

›

¬

œ

ŗ

Z

û
Ê

 ƒ

Ř

]

™
Æ
∆

^

Ÿ

∫
`

:

À

i

˛

j

£

d

∆
¥

a

f

Ù

g

h

fi
b

‚
l

¤

n

m

Ë

ì
ì

Ú

{

Ì

‹

⁄

¾

˜

Ü

Ö

à

À

√

Á

Â

ä

ü
Á

 ≈

Ã

ç

´
Ø
«

é

–

ª
ê

;

Ã

ô

ˇ

ö

Æ

î

«
µ

ë

ñ

ı

ó

ò

fl
í

„
ú

Ç

û

ù

È

Хер палатално

Омега

Омега узвична

Омега затворена

Омега глагољска

От

Од

Ци

Ци обрнуто

Чрв

Чрв 2

Џерв

Ша

Шт

Шта

Дебело јер

Дебело јери

Дебело јери 2

Дебело јери 3

Дебело јери 4

Танко јер

Танко јери

Танко јери 2

Танко јери 3

Танко јери 4

Средње јер

Јат

Јат јотовано

Ју

Ју обрнуто

Јук

Ја

Ја 2

Је

Мало јус

Мало јус 2

Мало јус 3

Ја ново

Велико јус

Средње јус

Ин

Мало јус јотовано

Мало јус 2 јот.

Мало јус 3 јот.

Велико јус јот.

Кси

Пси

Тита

Ик

Ижица

Ижица са две тачке
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ДИЈАКРИТИЧКИ ЗНАКОВИ
диакритические знаки • diacritical marks

СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

Знак Знак Знак

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

Апостроф редни

Пајерак редни

Палатализација

Пајерак

Пајерак оксија

Пајерак варија

Тачка

Дијалитика

Тачка оксија

Тачка варија

Дијалитика оксија

Дијалитика варија

Оксија

Оксија двојна

Варија

Варија двојна

Псили

Псили двојни

Псили оксија

Псили варија

Псили периспомени

Псили дасија

Псили камора

Дасија

Дасија двојна

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

1Û
1Ü
1i
1E
1G
1§
1•
1á
1F
1H
1I

1Ò
1!
1=
1#

1≥1
1!1 
1=1
1+1
1$1

Дасија оксија

Дасија варија

Дасија периспомени

Врахија

Кремасти

Кремасти обрнути 1

Кремасти обрнути 2

Периспомени

Камора

Лонга

Лонга двојна

Титле (офсет улево)

Титла 1

Титла 2

Титла 3

Покритије

Титле (између слова)

Титла 1 средња

Титла 2 средња

Титла 3 средња

Титла дуга средња

Покритије средње

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1!1
1"1
1#1
1$1
1%1
1&1

Знакови (између слова)

Тачка средња

Дијалитика средња

Оксија средња

Оксија двојна средња

Варија средња

Варија двојна средња

46

47

48

49

50

51
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ИНТЕРПУНКЦИЈА И СИМБОЛИ
знаки пунктуации и символы • punctuation marks and symbols

СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

Знак Симболи за бројеве

0
*
p
1
?
Å
A
D
3
Ä
r
4
5

6
{
7
9
R
S
1I
H1
Ö
Ü
~ 
€
1Ñ

Тачка средња

Запета средња

Тачка дебела

Две тачке

Тачка запета

Телија

Копље

Копље 2

Копље са тачкама

Копље са тачкама 2

Три тачке

Три тачке 2

Три тачке 3

Три тачке са копљем

 Четири тачке

Четири тачке 2

Пет тачака

Јотација лева

Јотација десна

Исправак горњи

Исправак доњи

Маргина лева

Маргина десна

Црта

Крст

Звезда

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

 /  /
++
' '
" "
,,
- -
––

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

СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

Основни и функц. Бројна вредност Основни и функц. Бројна вредност

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

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
0 0
7 7
8 8
9 9
! !
@ @
# #
$ $
% %
^ ^
& &
* *
‰ ‰
) )
r r
s s
t t
u u
f f

h h
y y
w w
c c
Á Á
Ë Ë
È È
Í Í
a a
b b
g g
d d
e e
q q
p p
z z
i i
o o
AA
¨ A
BB
≠ B
GG
Æ G
DD

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

90

100

200

300

400

500

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

СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

Основни и функц. Бројна вредност Основни и функц. Бројна вредност

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

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Ø D
EE
∞ E
QQ
PP
± Q
ZZ
≤ Z
II
≥ I
OO
µ Ê
jj
∂ j
kk
∑ k
ll
∏ l
mm
∫ m
nn
ª n
xx
vv
º X

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

40.000

50.000

50.000

60.000

60.000

60.000

70.000

70.000

80.000

80.000

90.000

90.000

100.000

100.000

200.000

200.000

300.000

300.000

400.000

400.000

500.000

500.000

600.000

600.000

600.000

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

СТАНДАРД СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА

Основни и функц. Бројна вредност Основни и функц. Бројна вредност

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

¿ ¿
¡ ¡
¬ ¬
√ √
ƒ ƒ
≈ ≈
∆ ∆
« «
» »
——

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
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