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РЕЧНИК УЗ СРПСКЕ ПРЕПИСЕ ЛЕСТВИЦЕ

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ

У великој и богатој рукописној традицији јужнословенске и руске

Лествице Јована Лествичника издваја се приличан број преписа са кра

ћим речником на крају дела. Иако су кратки речници уз словенску

Лествицу одавно привукли пажњу руске филолошке науке, прва их је

шеловито проучила Људмила Степановна Ковтун у оквиру своје моно

графије о руској лексикографији средњовековног доба.“ Према испити

вањима Љ. С. Ковтун у XIII—XIV веку настају најстарија дела руске

лексикографије: Словари ономастиконе, словари символики (приточ

ники), словари славино-русские и словари-разговорники. На основу

богате рукописне традиције Љ. С. Ковтун је успоставила две редакције

речника уз Лествицу. Прва, која није настала после ХIV века, јавља се

са насловима „Пословки лbствичнвић” или „Протлвкњ лествици о

pЂчехњ покрњBeнихљ”.“ Речници прве редакције имали су практични

значај и служили су за стварно тумачење појединих речи. Од ХV века,

са променама у рукописној традицији саме Лествице, прва редакција у

Русији доживљава знатне промене, те настаје друга редакција. Иако

се обе редакције у највећем броју одредница слажу (45), друга редакција

је пространија (60), са нешто различитијим распоредом материјала и

значењем речи. Наслов друге редакције сведочи о потоњој судбини

речника у Русији: „ТлЋкован1е неудобљ познаваемомљ вљ писанљIхљ

pЂчемљ, понеже положенљи сутњ pЂчи вљ книгахт, отљ началнихњ прib

водникљ ово словБнски и ино срЂбскљI и другаа блтегарскљI, их же не

удоволишаса прђложити на рускљни”.

Речницима уз српске преписе Лествице до сада није посвећена

готово никаква пажња. И иначе, српски преводи, редакције и преписи

Лестивце још нису у целини проучени. Једини до сада преглед само

петнаест јужнословенских, углавном српских преписа Лествице дала је

* Л. С. Ковтун, Русскал лексикографин зтохи средневековин, Москва — Ленин

град 1963. Упор. и друге радове Л. С. КовТун: Лексикографил в Московској Руси

хИI— начала ХVII в., Ленинград 1975; Словари ХV, ХVI вв. в. Верхнетечорском

сборнике конца ХVIII в. (о текстологическоп ценности поздних списков), Русскан исто

рическан лексикологии и лексикографин, 2, Ленинград 1977, стр. 92—100, Древниe

словари как источник русској историческоћ лексиколони, Ленинград 1977.

* Л. С. Ковтун, Русскал лексикографил, стр. 217.



8() Јужнословенски филолог

Мјуриел Хепел.“ Ни Димитрије Богдановић се није бавио рукописном

традицијом српске Лествице. У својој књизи о Јовану Лествичнику у

византијској и старој српској књижевности саставио је само Преглед

ћирилских рукописа Лествице по хронолошком реду (до ХVII века),

који са својих 111 бројева може да буде користан водич у даљем проуча

вању српске Лествице.“

Мјуриел Хепел је пронашла пет српских преписа Лествице са реч

ником на крају: два у Музеју Српске православне цркве у Београду,

један у манастиру Дечани и два у Цетињском манастиру. И поред још

недовољно проучене српске Лествице, сматрамо да треба издати речнике

из српских преписа овог знаменитог дела. Попис преписа речника који

доносимо није потпун, но надамо се да ће и у оваквом обиму подстаћи на

даља трагања за најстаријим појавама српске лексикографије.

1. Манастир Дечани, број 74, Лествица, препис из 1364—1370.

године. На стр. 2125. протака и Кствици, w ykЧехСк) покужванкх. Опис

садржине код М. Хепел, стр. 243. и др.

2. Манастир Хиландар, број 455, Зборник аскетског садржаја

неустаљеног састава, међу којима и изабрана слова Исака Сирина, 360

листова, око 1360—1385. године (скраћеница Хил 455). На стр. 357a

3575: син укчи скоупе же се находе су с(ве)толик исац k, и s akcTRIши.“

3. Манастир Хиландар, број 180, Лествица, 256 листова, око

1370—1380. године (скраћеница Хил 180).“ На стр. 219а речник без

наслова, врло сличан Хил 455.

4. Цетињски манастир, број 59, Лествица, 1400. На стр. 199a:

сiе уkЧи сквекоупих (к) ске находет се ви све)тwлик ислацћ и вк иKствицки.

Опис садржине код М. Хепел, стр. 244—245.

5. Музеј Српске православне цркве, број 97, Лествица (скраћеница

IЦрк 97), припадао некада манастиру Крушедолу“, по жељи деспота

Ђурђа Бранковића преписивање 1434. године завршио познати пре

писивач Давид. На крају рукописа, испред Давидовог записа, на стр.

* М. Нeppel, Some Slavonic Маnuscripts of the ,,Scala Paradisi” („Lestvica“),

Byzantinoslavica, XVIII, 2, Prague 1957, стр. 233—270.

* Д. Богдановић, Јован Лествичник у византијској и старој српској књижевности,

Београд 1968, стр. 205—208. Д. Богдановић каже да „проблем тек чека на једно

темељније истраживање” (29)

“ Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд

1978, број 455

* Д. Богдановић, Каталог, број 180

* Описао Сава Петковић — Опис рукописа манастира Крушедола, Сремски

Карловци 1914, број 68 (Ђ. V. 16). Упор. Владимира Мошина Izvještaj o naučnom

putovanju u Srijemsku Mitrovicu – Beograd — Реć — Dečane — Сavtat — Dubrovnik

1953. godine, Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 60, Zagreb 1955,

број 97 (у збирци Музеја). Речник из Црк 97 издала је М. Хепел (стр. 248), али не

увек са добрим разумевањем текста. О рукопису у целини: С. Душанић, Браничевски

превод Лествице Јована Синаита, Браничево, 2, Пожаревац 1956.
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348a-3485. протаккованије уkЧелак покуванилик. иже ка л'kcтºвици, и вк

инКНиХk.

6. Музеј Српске православне цркве, број 230, Лествица (скраће

ница Црк 230), припадао некада манастиру Крушедолу“; према Сави

Петковићу из ХV, а по Мошиновом датирању уз помоћ водених знакова

из ХVI века. На последњем листу (270a-270б) противкованfе уkЧелик

покуквеннкли иже вZ akcTвици, и ви инких книгаХ, који, иначе, није писала

рука читавог рукописа, али је из истог времена.

7. Цетињски манастир, број 60, Лествица, 1630, На последњем

листу (263): cie peЧи скоупи соут(к) иже увуктaкoтк вк с(ве)толик калцћ и

лићствици. Опис садржине код М. Хепел, стр. 245.

Не рачунајући незнатне разлике, сви преписи припадају редакцији

коју Љ. С. Ковтун означава као прву. У оквиру ове редакције наведени

преписи, према нашој подели, издвајају се у две групе (у издању I и II).

Првој групи припадали би преписи који у наслову упућују и на Исака

— Цет 59, Цет 60, Хил 455 и Хил 180 (иако нема наслова).“ Друга група

обухвата Црк 97 и Црк 230. Преписи прве групе у основи су врло слични

са текстом речника који Љ. С. Ковтун доноси као основни препис прве

редакције (скраћеница Ков А)“, што у нашем издању под I најречитије

показују бројеви 8, 16, 23, 28, 29. Преписи, пак, друге групе врло су

слични са текстом речника који Љ. С. Ковтун доноси у напоменама

испод линије уз основни препис прве редакције (скраћеница Ков Б).

Упоредити, на пример, у нашем издању под II бројеве 4, 5, 23.

Упоредо издање текста прве и друге групе, које доносимо у при

логу, показује велику сличност и често једнакост до 30. броја. То је,

вероватно, био основни опсег првог речника уз Лествицу. Речник није

Схватан као коначни и затворен спис, те рано почиње да се наставља,

као што је то случај у Хил 455 (бројеви 32—34). У Црк 230 (бројеви

31—38) речи из књижевног језика тумаче се народним.

Речник уз српске преписе Лествице свакако је старији од времена

најстаријих наведених преписа. Настао је, вероватно, док се у Србији

читала прва, старија редакција превода Лествице. То у тумачењима

сведоче речи својствене српском књижевном језику, међу којима је и

једна са изразитим особинама народних говора (оузрока, 12). Посебну

пажњу у тумачењима привлачи копиличица или копилици (16). Поста

нак ове речи Петар Скок везује за балканске крајеве, одакле је прешла

Русима и Украјинцима.“ Превод или замена грчког блботац, речју

скcтавк (20), на пример, почиње од ХIV века да преовладава у српским

преписима Апостола.“

* С. Петковић, нав. дело, број 67 (E. V. 23)

* Пошто у рукама нисмо имали рукопис број 74 из манастира Дечана, не мо

жемо рећи да ли припада првој или другој групи.

“ Л. С. Ковтун, Русскан лексикографил, стр. 421—429.

* P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, II, Zagreb 1972,

стр. 147—148.

“ Д. Стефановић, Словенске паралеле грчке речи блботао“; у апостолским тексто

вима, Археографски прилози, 2, Београд 1980, стр. 189—196.
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Иако у првој редакцији своје поделе налази јасне српске особе

ности“, Љ. С. Ковтун занемарује српску рукописну традицију речника.

Садржина, језик и старост српских преписа речника, међутим, иду

управо у прилог схватању о српском пореклу речника, што је налазио

још К. Ширски.“ Прва редакција поделе Љ. С. Ковтун временом се

oдoмaћује у руској писмености, незнатно мења прихваћени речнички

фонд и проширује се. Тако је у Русији, не пре ХV века, настала друга

редакција, у чијем су се наслову већ нашли „српски” и „бугарски” као

језици са којих није било једноставно све речи „преложити”.

У прилог овако схваћене судбине прве и друге редакције иде и

чињеница што међу српским преписима врло ретко срећемо речнике

везане за другу редакцију. У једном, пак, српском рукопису, независно

од Лествице, налазимо речник који у основи садржи фонд из прве

редакције, али има и извесне особености везане за другу редакцију.

У прилогу под III то нарочито показују одреднице 12, 23 и 32.“ Речник

се налази у једном рукопису малог обима (135 х 95 mm, 184 листа),

сад у Архиву Српске академије наука и уметности, број 28. После Но

моканона, у низу од неколико краћих и дужих чланака, преписан је и

речник (стр. 134a-1345), којему данас недостаје почетак пошто је на

овом месту отргнут један лист. Номоканон је описао Љубомир Стојано

вић и доста неодређено га ставио у ХVII век.“ У једном обрасцу за

духовно писмо (лист), међутим, наводи се тачно година и место састав

љања — 1631. у манастиру Грачаници. На крају чланка светог апостола

Томе „како творим пресветују великују панагију” (1375) непознати

преписивач оставио је сведочанство о руском пореклу (чланка или књи

ге?): Ge »ке ут уоушкie зелиане ски изводи овуkтоXк. Можда би за руско

порекло могао да се веже и сам речник који у себи има делимично осо

бености друге редакције. Речник из Академијиног рукописа садржи и

извесне јединице (III, број 34, 35) које се не срећу ни у првој ни у другој

редакцији.“

У прилогу доносимо три преписа речника. Под I — текст из Хил

455, под II — текст из Црк 230 и под III — текст из Академијиног

рукописа. Упоредо штампани текстови I и II и напомене испод њих

указују на основне садржинске, филолошке и друге разлике. Текстове

речника доносимо на начин како смо то чинили и у другим својим изда

њима: надредне знаке изостављамо, слова изнад реда спуштамо у ред,

скраћенице са титлом разрешујемо помоћу полукружне заграде, а без

титле — угластом. Киноварна и мрка иницијална слова преносимо као

верзална. Одреднице смо прегледности ради означили бројевима. Изда

ње речника прати Кључ уз речник, који је сложен белим слогом и по

13 JI. с. Ковтун, Русскан лексикографил, стр. 231.

* К. Ширскић, Очерк древних славано-русских словареа, Филологические за

писки, вљп. 1, Воронеж 1869, стр. 7. и др.

** Упор. Л. С. Ковтун, Русскал лексикографин, стр. 230, 431.

** Љ. Стојановић, Каталог рукописа и старих штампаних књига. Збирка Српске

краљевске академије, Београд 1901, бр. 123 (28)

* Упор. Л. С. Ковтун, Русскан лексикографил, стр. 421—431.
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једностављен: омегу доносимо као О, „ук“ као ОУ, лигатуру „шта“

разрешујемо као ШТ, а прејотовано „е“ као IE. Бројеви уз речи односе

се на бројеве одредница у издању речника. Речи у Кључу штампане

курзивом означавају речничке одреднице које се тумаче.

16.

17.

18.

19.

. скоутанин,

Београд

I

Gине уkЧи скоупе же се находе оY

c(ве)толик исацћ, и 8 akcTEfши...

. посувукзенин, суниленин.

RácНЕ, ЛИНК.

качкство, не(та)ство како ису

њt(тк).

количкство, иkya колико ње(та).

своиство, что илиати кTo wсо

Ено, а ини Га на Илиата.

тризнк, подвиге.

скпућутанин, скура

ННЕНИНЕ.

по строко, по слиотренико

WRaЕИЊНИНЕ, taЕЛН:НИН.

. ашоута, тоунн.

. цrkџа, ради.

. Вина, оузрока.

Хоудожество, Хитрoстa.

стуклик, право, по истин"k.

. непроук, инк.

таилиичицик, копилици, не ут

праве жене.

wТВукнк, wтноYда.

слиучк, пипавица, wБлака кои

ДkЖДk HotИ.

wТодк, и порода, с Клив, исчедина,

уождeнија, чеда, или чеда, Чедомић.

ипостаса, скстаRK,

waиосусиа. нединосоуцина.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

20.

21

Ђорђе Трифуновић

II

Противкокаиiе уšчелик покук

веннкаи иже вz akcTвици.

и вZ инклих книгау.

Посуврkзенit, 84илњенfe.

ВđChНК ЛИНК).

- качкство, еc{та)ство каководиš

ec{тк).

количкство,

своиство что илиата кто усовно,

4 ИНОГО НЕ ИЛИđTI.

тризна подвиге.

скŠтанfе, схПуkтанit, или скура

НHÉNIE.

по 8cтроко, по слиотренio.

oБаваненте, гавањенfe.

dШŠTh ТŠНК.

. цšца, ради.

вина 8зрока.

Х8дожаство, Хитрoс(ти).

стуклић, право, или по истинik.

непцIŠко, инк.

таианичице, что не

ЖЕНА

wТВукнк wТН8Дk.

wтрwди и поуWда. исчеда рожде

на чедв или чеда чедwлик.

слиуzчк павица, или овлака, кои

дzцIжда носит”,

VПОСТАСћ СZСТАВb. -

олиšcia единосŠцинаa.

wт правTE
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

20.

23.

24.

28.

иПотеск, веца. 22. ипотеск керк.

дованстк, куkпос(тк), исужа- 23. довлњстк, куkпос(тк), или лиšжк

СТВО. СТКО.

пронију ство, поукавство. 24. прониустко 18кавство

Талин, проутин финиково. 25. 6алiе, прŠтit bИнтково.

лиилотаук, кожа овчинна. 26. Миилотаук кожа чувча.

жоYпелк, и с'kya, coyainoyyљ, 27. жšп kпћак, с ћуа, сšли поук,

нафта, сликшенк лои, и слиола, и 28. навта слићшен мои мои и слиола

воска, ск соули поуyолик. и воска с2 сšли поули.

накинованfе, лиаганине. 29. накиновенfе лиaанfe.

позиванин, поколkБанине. 30. позиванfa.

кичанине, гиздајније. 31. Iаже кога

даĐесиск, залога. 32. иже кои.

сšиск, илићство. 33. КОЖЕ Коко.

скоупос(т), оузрока.:. 34. Еже кон

35. нагли еда.

36. какочилио прилично.

37. сцегло диалечко.

38. али8же, кован8. —

Само КОВА нема несткство

Црк 230, Црк 97 и КовБ исто

. У КовА что = кто, и нема а ини га не илиатк, КовБ „а инв. га не

има”; Црк 97 исто као Црк 230

. Хил 180 тризна; само ковА иза тризна има неста

. Само Хил 180 скоутанине, скпретанине

. Хил 180 и КовА по строк.

Хил 180 само таилиичицк, копиличицк, КовА само таивкнице. Копи

личицк, Црк 97 исто као Црк 230

. Хил 180, Хил 455, КовА, КовБ исто под бројем 18; Црк 230 и Црк

97 исто под бројем 18

. Хил 180, Хил 455, КовА, КовБ исто под бројем 19, Црк 230 и Црк

97 исто под бројем 19; Хил 180 и КовА само утрод и пород, с Каие

нчедина

КовА став2

Између 21 и 22 КовА има 7 нових јединица.

Хил 180 и КовА само довлњстк, куkпостк, Црк 230, Црк 97 и

КовБ исто

Нема Хил 180

Хил 180 и КовА нема ск соули поуyолик



Речник уз српске преписе Лествице 85

29. Хил 180 и КовА накинованине, ианованин

30. Само Црк 230 без покоakБанине; овде се завршава Црк 97

31. Из Хил 455 у Хил 180 и КовА киченик, високоуkЧине; овде се

завршава Хил 180 и КовБ

32—34. Из Хил 455 само овде

31—38. Из Црк 230 само овде

1().

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.

III

oБаRAЕнie. aвленfe.

дШ8"Th. T8HНЕ.

цћца, ради.

оузрокl. Вина.

Хоудожество. Хитрoстк.

стуклић. Право, по истинћ.

непцIŠко. Линко.

TaилиИЧицик. копилицк, на wТ праве женки.

wТВукнк. ФутнŠдк.

слиукче Павица. wБлака кои дажде носи.

wтрода, и породи. сšaе исчеда, уожденia, чеда, или чеда чедолик.

ИПОСТ.) Св. СZСТđRh.

watošcia. “диносоуци наa.

ипо6еск. вецк.

Доклеста. куkпост, иšжкство.

пронију ство. Лоукавство.

талiе. проутје финиково.

лиилотаун. кожа, wвчина.

жоупрак, и сšра. Соули поук.

навта, сликшенк Лои, и сиола, и воскке ск соули породик.

накинов kнft. aиaанfa.

прозвЈБанте. ПокоakБанit.

киченiе. Гиздaнie.

садиоаквTE. T kao ловити.

ВласкiАија. Х8ла, и лаж“.

ино же њt(тк) прилога, и дуšго скЧетанfе, и ино страста. и ино склога.

прилоге суво нес(тк), енке просто Еквалио от врага вксподиенŠтit. рек'ше

czт(к)оуи се или уно. Такоже при Х(ри)с(т)k и R(o)sk Нашели, уци да

Калиен се ХићRм Боуд(оу)тк, се о уво такоже у (е)че се не ви наск не(та): —

концк себиš: —



86 Јужнословенски филолог

КЉУЧ УЗ РЕЧНИК

ашоуто 10

васно 2

вештљ 22

вина I, II 12

вина III 12

власвимia III 33

увоскљ 28

врагњ III 35

вљспоменоутie III 35

гизданије I, III 31

дia6ecuct, I 32

доблестњ 23

дроуго III 34

двждњ I, III 18, II 19

еда II 35

еже II 34

емyже II 38

ešиct, I 33

жена 16

жоупело 27

залогњ I 32

иосе II 32

имљство I 33

ино iii 34

инљ II н., 5

ипостас, 20

ипотеct, 22

Исaкњ. II н

исчедише I, III 19, II 18

как{ов), 3

КаменЊ III 35

качњство 3

киченице I, III 31

клкочимо II 36

книга II н

коeмоу II 38

кожа 26

кои I, III 18, II 19, II 32

колико 4

количњство 4

концњ III 35

копилишт I, III 16

коро ii 33

кол II 31

коle II 34

крђпостњ 23

КТО 5

лаЖБ III 33

лои 28

лоукавство 24

ЛЂстваца I н, II н

лКобити III 32

малечко II 37

маиниiе 29

милотарњ 26

мнко 2, 15

моужљство 23

мЂра 4

накиновенie 29

нафта 28

находити се I н

негли II 35

непºштoyно 15

носити I, III 18, II 19

обавлeнице 9

облак I, III 18, II 19

ОвчинЊ I, III 26

овљчњ II 26

омооусиа 21

особно 5

отврђнb 17

отноудњ 17

отродњ. I, III 19, II 18

пиивица I, III 18, II 19

подвигњ 6

позибанише I, II 30

по истинb 14

покол Ббание I, III 30

покрњБеннљши II н

породи I, III 19, II 18

по смотренико 8

по строно I 8
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пооуврђзените 1

по оустроко II 8

право 14

прављци 16

прилично II 36

прилоге III 34, III 35

прозибанie III 30

пронирство 24

просто III 35

протлњкованie II н

проутише 25

ради 11

рождeнчи I, III 19, II 18

pЂчњ I н, II н

самолнобе III. 32

светњи I н

своиство 5

скоупе II н

скоупосте I 34

скоутаније 7

смола 28

смрче I, III 18, II 19

смфшенљ 28

страстњ III 34

стремљ 14

соумпоурњ 27, 28

сцејло II 37

свтворити III 35

сbлојb III 34

свпрђтаније 7

свстављ 20

сњхраниениле 7

сbчетанie III 34

сbме I, III 19

сbра 27

таимичиште 16

талице 25

тризна, тризни 6

тоунте 10

ТђЛО III 32

оузрокљ I, II 12, I 34

оузроко III 12

оумилценије 1

финиковљ 25

хитрoстБ 13

ХЛЂбБ III 35

хоудожњство 13

хоула III 33

ц ђшта 11

чедо I, III 19, II 18

что 5, II 16

коже II 33

авлиенје 9

иже II 31

1единосоушт”на 21

1естљство 3

S u m m a r y

f) o r đe T. r i fun o v i ć

A GLOSSARY FOR SERBIAN MEDIEVAL COPIES OF „SCALA PARADISI”

The Serbian medieval translation of „Scala Paradisi” („Lestvica“) by John Klima

kos (Lestvičnik) is known in a large number of copies. Certain Serbian copies are followed

by a glossary in which Greek words and now archaic Slav expressions are explained. The

author quotes seven copies of the Glossary, divides them into two groups and publishes

them of the end at the article (I and II). Нe also publishes a rare version of the Glossary

(III).
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