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У раду се даје кратак историјат Пројекта: његово оснивање, са- 
радници, рад на српскословенском речнику и издавачка делатност.

Кључне речи: Институт за српски језик САНУ, Старословени- 
стички (Старословенски) одсек, старословенистика, речник српске ре- 
дакције старословенског језика, Српскословенски речник јеванђеља

Из историје Одсека

Рад на Речнику старословенског (црквенословенског) језика срп- 
ске редакције почео је  према упутствима и смерницама донетим на 
Четвртом међународном конгресу слависта одржаном у Москви 1958. 
године. Исте године у Прагу је  изишла прва свеска 81оутк-а јагука  
51агоз1оуешкеко, који на свеобухватан и темељан начин обрађује гра- 
ђу из канонских старословенских извора и из каснијих архаичних ре- 
дакцијских споменика (од краја X до краја XVI века). Првобитна за- 
мисао је  била да се припреми израда једног општег црквенословен- 
ског речника свих националних редакција, који би се надовезао на 
Прашки речник. У том циљу — и на том конгресу — основана је  међу- 
народна комисија, у чијем саставу су били представници словенских 
земаља које су хтеле да се укључе у тај подухват. Формиране су по-

* Овај чланак представља скраћен и прерађен текст [из:] Српскословенски 
речник јеваиђеља. Огледна свеска. Саставио Виктор Савић. Уредник Огледне свеске 
Гордана Јовановић, Библиотека Јужнословенског филолога, н. с., књ. 23, Београд 
2007, 97-124. Чланак је резултат рада на пројекту бр. 148003 „Обрада старих српских 
писаних споменика и израда Речника црквенословенског језика српске редакције и 
Српскословенског јеванђељског речника", који у целини финансира Министарство 
науке Републике Србије.
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себне националне комисије и њима је препуштено да одреде корпусе 
рукописа који ће се ексцерпирати. Првобитна замисао о изради једин- 
ственог црквенословенског речника ипак се морала сместити у реал- 
није оквире, па уместо да се израђује јединствен редакцијски речник, 
приступило се изради речника појединих редакција, у складу с разли- 
читим могућностима појединих средина. Прашки речник старосло- 
венског језика послужио је као узор у изради свих каснијих посебних 
редакцијских речника, а рад великог броја угледних стручњака и на- 
учника омогућио је да се последња, 52. свеска овога речника, појави 
1997. године.

У Југославији је  1961. године одржан састанак угледних старо- 
словениста и историчара језика. Одлучено је  да се оснује савезни про- 
јекат под називом Речник општесловенског (црквенословенског) књи- 
ж евног језика. У Београду је покренут пројекат овога типа 1969. го- 
дине у Институту за српскохрватски (сада српски) језик САНУ, у 
оквиру кога је  касније основан Старословенистички (Старословен- 
ски) одсек. Примљен је први стални сарадник, Димитрије Е. Стефано- 
вић, а руководилац пројекта постао је Димитрије Богдановић.1 Све 
време постојала је врло развијена и добра сарадња са Старославен- 
ским институтом у Загребу, који је  био носилац савезног пројекта. У 
набављању грађе (фотокопија рукописа) помогло је  Археографско 
одељење Народне библиотеке Србије. Почетком седамдесетих година 
примљени су за сталне сараднике Гордана Јовановић и Никола Родић, 
затим Радмила Ковачевић, а крајем те деценије и Љиљана ЈТамбић-Бо- 
жовић; средином осамдесетих година примљен је Андреј Пешикан. У 
оквиру САНУ основан је  Старословенски одбор, који је  замишљен 
као нека врста подршке и потпоре раду на овом пројекту. Академик 
Митар Пешикан, као председник Одбора, укључује се у рад Старосло- 
венистичког одсека, између осталог и на његовом основном пројекту 
— изради Речника црквенословенског језика српске редакције. Митар 
Пешикан се пре свега старао око обликовања основне лексикографске 
концепције, и после више година сачинио је  упутства за израду 
Речника ( Упут за Српскословенски јеванђељ ски речник). Током 
1990-их година Никола Родић остао је готово усамљен на Одсеку. 
Митар Пешикан је умро 1996. године, што је озбиљно угрозило рад 
на Речнику. Никола Родић је  умро почетком 2003. године и претила је 
опасност да се Одсек угаси. Да се то не би десило, професор Ђорђе 
Трифуновић волонтерски се прихватио места управника Старослове-

1 У време покретања пројекта преговарано је и с Петром Ђорђићем и са Свето- 
заром Николићем о могућности да се прихвате руковођења.
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нистичког одсека, а за његовог сарадника постављен је  у октобру 
2003. године Виктор Савић. Почетком 2005. године нови управник 
Одсека постала је  професор Гордана Јовановић, а за стално је  запо- 
слена и Биљана Савић.

Лексикографски рад на Одсеку

Рад је  започет потпуном ексцерпцијом Мирослављевог јеванђе- 
ља, најстарије сачуване ћириличке књиге писане српском редакцијом 
старословенскогјезика (око 1180. године).2 Главни ослонац у раду 
било је  класично старословенско Маријино јеванђеље, које је најбли- 
же матичном тексту старословенског четворојеванђеља (тј. хипоте- 
тичкој прототетри — То). На српском тлу овом јеванђељу су од проу- 
чених јеванђеља најближа Рашко-хиландарско и Мокропољско, упра- 
во две најстарије тетре. Године 1973. завршена је  ексцерпција Миро- 
слављевог јеванђеља. Потом је  ексцерпирано Вуканово, друго по ста- 
рини сачувано српско јеванђеље (писано на прелазу имеђу XII и XIII 
века), а затим и друга важна српска рукописна јеванђеља. Тада је об- 
рађено 25 јеванђеља од краја XII до средине XVI века, што чини пре- 
ко сто хиљада листића.

Крајем 1976. године приступило се, на исти начин, основној и 
паралелној ексцерпцији српских апостола, а за носећи текст одабран 
је  Матичин апостол, један од најстаријих пуних апостола (трећа че- 
твртина XIII века). Обрађено је  10 апостола из XIII и XIV века, што је 
чинило педесет хиљада листића. Тако је настао корпус од преко сто 
педесет хиљада листића који су садржали новозаветну лексику. Апо- 
столска грађа је, нажалост, нестала приликом реновирања Академији- 
не зграде, када се већи део Института за српски језик преселио у нову 
зграду. Ако се до тада и постављало питање какав речник писати — да 
ли општи редакцијски или ће то бити парцијални речници одређених 
жанрова — те дилеме у том часу више није могло бити. Постало је  са- 
свим јасно да је  због недостатка и грађе и сарадника тренутно могуће 
израдити само јеванђељски речник српскословенског језика. Као до- 
датна аргументација послужило је и то што је  јеванђељска лексика 
најбоље посведочена у старословенским канонским споменицима,3 а 
истовремено постоје и критички обрађене одговарајуће грчке парале- 
ле. Указала се јединствена прилика да се што је могуће јасније оцрта

2 За ексцерпцију Мирослављевог јеванђеља и других извора ангажовани су 
спољни (хонорарни) сарадници.

3 Уз то, јеванђеља су најбоље сачуван род у целокупном старом словенском 
рукописном фонду.
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основни лик српске редакције јеванђељског текста у односу на старо- 
словенски извор и на друге националне редакције. Уследило је  кон- 
цепцијско усаглашавање јеванђељског речника, па се на основу поме- 
нутих упутстава Митра Пешикана приступило његовој изради. Сам 
Митар Пешикан радио је  на слову л, дајући основни модел сарадни- 
цима, а Никола Родић на слову е . Димитрије Е. Стефановић радио је 
на слову г, а Никола Родић још на слову д. Концепт се у току рада ви- 
ше пута мењао. После смрти Митра Пешикана, Никола Родић је изно- 
ва ревидирао концепт и у складу са својим новим виђењима, али без 
поновног састављања упутства, почео је  прерађивати слова д и е . Н и- 
кола Родић је  изненада умро почетком 2003. године, а иза њега је 
остала недовршена и необјављена грађа у његовом рачунару.4

Српскословенски речник јеванђеља

Са доласком професора Ђорђа Трифуновића на чело Одсека до- 
вршен је  и објављен рад Николе Родића на обједињеном издању де- 
латности Љубомира Стојановића у вези с Мирослављевим јеванђе- 
љем. Након тога кренуло се са сређивањем затечене грађе и њеним 
допуњавањем новом. Започет је  и припремни рад на будућем Српско- 
словенском речнику јеванђеља.

Из претходног периода остао је веома обиман и ваљан, али неу- 
једначен рад на првој књизи Речника; најмање уједначена била је об- 
рада слова д. У новим околностима, без старих сарадника који су по- 
сао зачели, природно је  било урадити пробну свеску тог речника како 
би се исказале могућности и замисли новог састава који ће тај посао 
довести до краја. Стога су, према Јагићевом индексу уз издање Мари- 
јиног јеванђеља, пробране одреднице из слова д; ту нису укључене 
оне које је  неко од сарадника већ исцрпно обрадио и објавио у неком 
часопису или су те одреднице веома фреквентне и заузимају велики 
простор у грађи. У исто време укључени су неки од синонима из 
оквира других слова са циљем да се научној и стручној јавности при-

4 О историји Старословенистичког одсека, о обради старог српског рукопи- 
сног наслеђа и о лексикографском раду на њему в. [у:] Д. Стефановић, Десет година 
Старословенистичког одсека Института за српскохрватски језик у Београду, Јужно- 
словенски филолог XXXVI, Београд 1980, 213-219; Н. Родић, Јеванђељски речник 
српске редакције — рго е(. соп!га, Јужнословенски филолог 1.1 V, Београд 1998 
250-251 и Црквенословенски речник српске редакције, Славистика, III, Београд, 
1999, 242-248; Д. Ђупић, Лексикографски програми у САНУ данас, Сто година лек- 
сикографског рада у САНУ, Београд 1993, 16-18, Монографија о Институту за срп- 
ски језик САНУ, Београд, април 2001, 8-9, 22, 85-86; сумарни извештај Н. Родића 
Министарству науке Републике Србије за период 1996-2000 (поднет 19. марта 2001).
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каже целовити лик и суштина будућег речника. Узете су и неке мање 
одреднице из наредних слова. Огледну свеску саставио је Виктор Са- 
вић, а уредила ју  је професор Гордана Јовановић. Све време помагао 
је  и професор Ђорђе Трифуновић, нарочито у обликовању ове књиге.

У раду се данас користи 35 српских јеванђеља (са фрагментима 
из других јеванђеља — 42) од XII до XVI века. Она се упоређују са 
пет старословенских јеванђеља, са шест превода Новог завета на са- 
времени српски језик, и са два критичка издања грчког Новог завета.

Циљ сарадника Старословенистичког одсека садржан је првен- 
ствено у намери да се оживи и ојача рад на изучавању старог српског 
писаног наслеђа као изузетно важног сегмента у оквиру националних 
хуманистичких наука. Изучавање наше националне писане баштине 
биће наш допринос развоју старословенистике као научне дисципли- 
не у Срба и тај удео нашег старог писаног наслеђа у контексту опште- 
словенског ћирилометодијевског наслеђа нико неће моћи оспорити.

На иницијативу Старословенистичког одсека у Српској акаде- 
мији наука и уметности одржан је  (15-17. октобра 2007) међународни 
научни скуп посвећен питањима стандардизације старословенске ћи- 
рилице и њене регистрације у Уникоду. То питање веома је  актуелно 
у светској старословенистици и на скупу су учествовали водећи срп- 
ски и инострани старословенисти.

На Одсеку се тренутно припрема досад необјављена Словенска 
палеографија Степана М. Куљбакина, похрањена као рукопис у Архи- 
ву САНУ (бр. 14482), што представља озбиљан издавачки подухват.

Издавачка делатност Одсека

Ексцерпција рукописа на основу њихових фотографија и ретких 
издања сама по себи није довољна, већ је  за озбиљну обраду старог 
српског писаног наслеђа неопходан рад шири и темељнији; то се на- 
рочито односи на текстолошка, језичка и археографска истраживања 
и проучавања. Митар Пешикан, Гордана Јовановић и Никола Родић 
специјализовали су се у питањима јеванђељске лексике, а Димитрије 
Е. Стефановић и Радмила Ковачевић у апостолској грађи.

Пројекат је, стога, пред надлежним министарством измењен, па 
је  на прво место стављена обрада старих српских споменика, што је 
не само у сагласности са тренутним могућностима Одсека, него је  и 
од изузетне важности за шире и свеобухватније сагледавање наше 
средњовековне књижевне и језичке ситуације, а на друго место изра- 
да редакцијског речника, будући да данас речнике оваквог типа раде 
велики тимови стручњака, а не мале групе или појединци.
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У оквиру Одсека је, најпре, објављено дипломатичко издање 
Матичиног апостола, једног од најстаријих пуних апостолских тек- 
стова (XIII век), према рукопису из Библиотеке Матице српске (РР 
184). Нешто касније, исти рукопис је фототипски издат. Најзапажени- 
ји резултат рада у Старословенистичком одсеку јесте критичко изда- 
ње Мирослављевог јеванђеља, које је  кроз критички апарат сравњено 
са шест других старих и значајних јеванђеља. Затим, приређено је 
рашчитано издање Шишатовачког апостола, изборног апостола које 
је 1324. године преписао јеромонах Дамјан у Пећи за архиепископа 
Никодима, из Патријаршијске библиотеке (бр. 322). Гордана Јовано- 
вић је  приредила Повест о словима и Житије деспота Стефана Ла- 
заревића од Константина Филозофа, а Никола Родић Сврљишке од- 
ломке јеванђеља из 1279. године, који се чувају у Архиву САНУ (бр. 
63). Иза Николе Родића остао је започет рад на обједињеном издању 
делатности Љубомира Стојановића у вези с Мирослављевим јеванђе- 
љем. Издање су до краја довели проф. Ђорђе Трифуновић и Виктор 
Савић. Приређен је Месецослов Јерусалимскога типика цариградско- 
га типа на основу рукописа Ковинског типика из XIV века, који се чу- 
ва у Архиву САНУ (бр. 294). Коначно, објављена је и Огледна свеска 
Српскословенског речника јеванђеља.5

Научној јавности представљамо монографије које су резултат 
рада чланова Одсека. Њихове појединачне библиографије биће обја- 
вљене на сајту Института за српски језик САНУ.
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Резшме

Гордана Иованович, Виктор Савич

Н А У Ч Н Б Ш  П Р О Е К Т  А Н А Л И З Д Р Е Б Н И Х  С Е Р Б С К И Х  Н А М Л Т Н И К О Б  
Н И С Б М Е Н Н О С Т И  И  С О З Д А Н И Е  СЛО ВАРН  Ц Е РК О В Н О С Л А В Л Н С К О Г О  ЛЗБ1КА  

С Е Р Б С К О И  Р Е Д А К Ц И И  И  С Е Р БС К О С Л А В Л Н С К О ГО  С Л О В А РЛ  Е В А Н ГЕ Л И И

Предметом настохгцеи работм авллетсл научнвш проект Анализ древних сербских 
писвменнмх памлтников и составление Словарл церковнославлнского лзнка сербскоп ре- 
дакции и Сербскославннского словарн евангелип. Даннвш проект Института сербского 
хзБша Сербскои академии наук и искусств утвержден в 1969 году на основании решении и 
рекомендации Четвертого международного конгресса славистов, состолвшсгосл в Москве 
в 1958 году. В рамках данного проекта в Институте сербского лзмка ведетсл работа над 
Сербскославннским словарем евангелип, и до сих пор удалосв ивдатв его Пробнип випуск. 
Кроме луксико-графическои работм в рамках проекта исследовалисв и издавалисв наибо- 
лее важнвш сербские средневековвш рукописи. Самвш значителвннм изданием лвллетсл 
критическое издание Мирославова евангелш, древнеишеи сохранившеисл сербскои книги 
(около 1180 г.).


