АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВИЋ (Београд)

О ИЗДАЊУ „БЕОГРАДСКОГ ПАРИМЕЈНИКА“

У оквиру дугорочног научноистраживачког пројекта „Опис
ћирилских рукописа у бившој Југославији и српских у иностранству“, који се остварује у Археографском одељењу Народне
библиотеке Србије (Београд), појавила се из штампе књига
Београдски паримејник чији је аутор Биљана Јовановић-Стипчевић,
дугогодишњи археограф-саветник поменутог Одељења и данас
познати проучавалац старих српских књижевних дела.1 Ова књига
има 495 страна, великог је формата, и састоји се од следећих делова:
предговор, прилози I, Београдски паримејник и критички апарат и
прилози II.
Рукописна књига Београдски паримејник, настала у првој
четвртини ХIII века, и то свакако у јужној Србији негде на терену
између Косова и Метохије и планине Риле у данашњој западној
Бугарској – једна је од ретких оваквих српских књига чија нам
је ближа историја позната. Заједно са више српских рукописних
књига, које су припадале старој Народној библиотеци, евакуисана
је и она из Београда, приликом повлачења српске војске 1915.
године. Све оне, заједно са другим драгоценостима, нашле су се
тада, у вихору I светског рата, на железничкој станици у Нишу где
су нестале. Међу њима је била и књига Београдски паримејник.
Више деценија, после тога, о овим књигама се ништа није знало.
Захваљујући холандском слависти проф. др Кристијану Алфонсусу
ван ден Берку, десет српских рукописних књига, а међу њима
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и Београдски паримејник, откривене су у Немачкој. Тадашња
Влада Србије откупила је те књиге и вратила их у београдску
Народну библиотеку, где се и данас налазе; у овоме су непосредно
учествовали и наши академици Дејан Медаковић и Димитрије
Богдановић.2
Београдски паримејник, најстарија српска рукописна књига
од оних које се чувају данас у Народној библиотеци Србије, садржи
паримије (грчки: прича, пословица, реч), тј. изабране одломке из
двадесетак њига Старога а само из две књиге Новога завета.
Сматра се да је словенски превод Паримејника са грчког језика
сачинио старији брат Ћирилов, Методије са групом сарадника, и
то за време свога боравка у Моравској (друга половина IX века).
Делови Паримејника, као богослужбене књиге, читали су се
на вечерњој служби уочи свих празника а такође и на јутарњој
служби за време Великопосног циклуса. Словенски превод са
грчког Паримејника узима се да је старији од превода пуног текста
Библије, и врло је важна књига за проучавање њене старословенске
подлоге у појединим словенским срединама.
Београдски паримејник, који је писан српскословенским
језиком, данас има сачуваних 108 рукописних листова „од којих су
многи оштећени и обухватају мање од 40% некадашње целине, али
су на њима ипак сачуване осамдесет две минијатуре (иницијали)
и четири заставице“ (Б. Јовановић-Стипчевић, стр. 9). Издање
ове књиге, које је приредила Биљана Јовановић-Стипчевић и
које је пред нама, сачињено је по строгим научним принципима.
Донет је интегрални текст, и то двостубачно, како је дат у
рукопису, са оригиналном поделом на редове, као и са извршеном
интерпункцијом. Ово издање је добро припремљено и ми њиме
обогаћујемо своја досадашња знања о старој српској рукописној
књижевности, поготово о оној с почетка ХIII века. Ово издање
ће врло корисно служити будућим истраживачима, домаћим и
страним, различитог научног профила: историчарима старе српске
литературе, проучаваоцима старог српског књижевног језика (тј.
српскословенског или српске редакције старословенског језика),
проучаваоцима старих српских богослужбених књига, поготово
Библије, и др. Приређивач овог издања, Биљана ЈовановићСтипчевић, уложила је пуно труда да сачини ову књигу којом је
наша наука и култура добила много.
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