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Најстарији споменици  
јужнословенске културе

Са му и лов нат пис – натпис на над
гробној плочи коју је цар Самуило по
дигао својим родитељима 993. године; 
најстарији старословенски споменик 
писан ћирилицом. 

Башчанска плоча – један од нај
познатијих и најдревнијих  глагољских 
споменика, настао око 1100. године; 
пронађен је у цркви у Јурандвору код 
Башке, на острву Крку.

Брижински споменици – три ру
кописа црквеног карактера, писана 
латиницом (писмо грчког порекла при
лагођено потребама латинског језика), 
пронађена у граду Брижину (Баварска, 
Немачка). Потичу с краја X или почетка 
XI века.

На стећ ци ма, ка ме ним над гроб ним 
спо ме ни ци ма из сред њег ве ка, уре за
ни су са же ти и пе снич ки об ли ко ва ни 
тек сто ви по све ће ни мр тви ма – епи та
фи. Та кав је и овај нат пис у ком чо век 
у тре нут ку смр ти са гле да ва цео свој 
жи вот. 

Стах
Бо га мо лећ

u зла нe ми слећ.
Oвдeн уби ме гром.

Нај ве ћи број сте ћа ка на ла зи се на 
гро бљи ма у Бо сни и Херце го ви ни, има 
их и у Ра шкој обла сти, на Зла ти бо ру и 
дру где.

ЗАНИМЉИВОСТ

Је зик срп ске књи жев но сти сред њег 
ве ка ни је био на род ни је зик. Мо гло би се 
чак по ста ви ти пи та ње ко ли ко је сам ста ро
сло вен ски, де ло Кон стан ти на и Ме то ди ја, 
гра ђен на го во ру со лун ских Сло ве на, био 
бли зак и ра зу мљив сло вен ским на ро ди
ма. Пра вљен та ко да мо же пре не ти би
блиј ску реч хри шћан ске, пр вен стве но 
грч ке књи жев но сти, а не да бу де је зик 
сва ки да шњи це, ста ро сло вен ски је, иа ко 
ге ни јал но при ла го ђен сло вен ској је зич
кој осно ви, био на не ки на чин ве штач
ки је зик, увек на из ве сном ра сто ја њу од 
на род ног го во ра, по го то ву у син так си и 
лек си ци. Та ко на ста је из ве сна ди гло си
ја као из раз ду б љег ра сло ја ва ња срп ске 
кул ту ре: јед на чу ва не до ступ ност тај не 

ре ли ги о зног „уз ви ше ног зна ња“; док је 
дру га, „ни жа“, „те ле сна“, тај ду хов ни са
др жај има ла да пре то чи у свест на ро да 
и опле ме ни га хри шћан ским иде а ли ма. 
Ипак, овај је зик ни је био ни туђ, као грч
ки и ла тин ски, не го свој у услов ном сми
слу ре чи, свој иде ал ни је зик за јед нич ких 
ко ре на са оста лим Сло ве ни ма, у ко ји је 
пре то че на реч све те књи ге и све те књи
жев но сти. 

Осо би не срп ског на род ног је зи ка, ко је 
су ути ца ле на об ли ко ва ње срп ске ре дак
ци је ста ро сло вен ског, обез бе ди ле су ве ћу 
ко му ни ка тив ност. Осло бо ђен на зал но сти 
и му кло сти ста ро сло вен ског, во ка ли за ци
јом по лу гла со ва у ја ком по ло жа ју, срп ско
сло вен ски је до био но ви фо нет ски лик. 

Је зик срп ске књи жев но сти рас по  ла гао 
је нео гра ни че ним мо гућ но сти ма из ра жа
ва ња ко ји ма се мо гла из ра зи ти сва сло же
ност при мље ног ви зан тиј ског на сле ђа и 
био је основ ни фак тор ин те гра ци је срп
ске кул ту ре у свет ску кул ту ру епо хе. Он 
је стал но бо га ћен сло же ни ца ма изу   зет не 
екс пре сив но сти, пар ти ципи су да ли сти
лу из ван ред ну зби је ност, при по ве да њу су 
удво ји ле сна гу, пе сни штву до не ле ве ли ке 
мо гућ но сти рит ма и ме ло ди је. Ка рак те
ри стич но пи смо срп ске књи ге кроз це ли 
сред њи век је ћи ри ли ца.

(Према: Ди ми три је Бог да но вић,
Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти)

АКО ЖЕЛИТЕ ВИШЕ


