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Најстарији споменици 
српскословенског језика

Уче ни ци Ћи ри ла и Ме то ди ја за сни ва ју (по сле 885) но ва жа ри
шта сло вен ске књи ге на сло вен ском ју гу. Сле де ћа фа за раз во

ја срп ске књи жев но сти тра је то ком X и XI ве ка, ка да је до шло до 
по сте пе ног по ср бља ва ња ста ре сло вен ске књи жев но сти, а за тим 
и до ства ра ња ори ги нал них де ла. Нај ста ри ји са чу ва ни спо ме ни ци 
срп ске пи сме но сти и књи жев но сти по ти чу из XII ве ка, али је од из
вор них де ла тог пе ри о да пре о ста ло са свим ма ло. Ме сто за чет ни ка 
срп ске књи жев но сти при па да Све том Са ви – тек од ње го вог вре
ме на мо же мо по у зда ни је пра ти ти из вор на де ла и пи сце. Три на е сти 
век има пре суд ну уло гу у оса мо стаљи ва њу срп ске књи жев но сти. 
Пре пи си вач ка де лат ност је из у зет но жи ва, ин тен зив но се пре во ди 
са грч ког, али се пи ше и ве ли ки број ау тор ских де ла на срп ске те ме. 
Књи жев ни цен три фор ми ра ју се ши ром не ма њић ке др жа ве, у Сту
де ни ци, Жи чи, Ми ле ше ви и Пе ћи, а нај ва жни ји је онај у но во о сно
ва ном ма на сти ру Хи лан да ру.

На срп ској ре дак ци ји ста ро сло вен ског је зи ка (срп ско сло
вен ском) пи са на је це ло куп на срп ска књи жев ност од XII до кра ја  
XVII ве ка. Та кве књи ге зо ву се ср бу ље: нај ста ри ја са чу ва на је Ми ро-
сла вље во је ван ђе ље (око 1185), за тим По ве ља Сте фа на Не ма ње Хи-
лан да ру (1199), Ву ка но во је ван ђе ље (око 1200, да нас у Пе тро гра ду), 
При зрен ски пре пис Ду ша но вог за ко ни ка (XV век), сред њо ве ков на 
жи ти ја и дру ге. 

Ср бу ље – ру ко пи сне и штам па не књи ге срп ске ре дак ци је ста ро сло
вен ског је зи ка (срп ско сло вен ски). Ма хом бо го слу жбе не књи ге у ко ји
ма се на ла зи нај ве ћи део срп ске сред њо ве ков не ба шти не. 

ПОЈМОВНИК

Стефан Немања и Све ти Сава об но
ви ли су на пу ште ни ма на стир Хи лан
дар, до бив ши га од ви зан тиј ског ца ра 
Алек си ја 1198. го ди не „да бу де Ср би
ма на по клон веч ни“ са ста ту сом са
мо стал но сти. Ту је 1199. го ди не умро 
Сте фан Не ма ња. Хи лан дар је ри зни ца 
срп ске сред њо ве ков не кул ту ре – у ње
му је збир ка ори ги нал них ста рих ру ко
пи са непроцењиве вредности као и 
вред не ико не и фре ске.

ЗАНИМЉИВОСТ
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Мирослављево јеванђеље

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Ру ко пис не срав њи ве ле по те, Ми ро сла вље во је ван ђе ље, нај ста ри ја је и нај зна
чај ни ја књи га срп ске пи сме но сти. Она је ја сан до каз да су Ср би и пре Све тог 

Са ве по зна ва ли токове умет но сти и књи жев но сти, иа ко је од тих спо ме ни ка са
чу ван не зна тан део. Ово рас ко шно де ло, на ста ло осам де се тих го ди на XII ве ка, 
по фор ми је је ван ђе ли стар. Пи са но је ћи ри ли цом на срп ско сло вен ском је зи ку 
ра шке ор то гра фи је. За пис на по след њем, 181. ли сту, го во ри да је де ло по ру чио 
хум ски кнез Ми ро слав, брат Сте фа на Не ма ње, ве ро ват но за по тре бе сво је за
ду жби не, цр кве Св. Пе тра и Па вла на Ли му. Књи га је на пи са на на пер га мен ту и 
укра ше на са око три сто ти не сти ли зо ва них ми ни ја ту ра и ини ци ја ла (у цр ве ној, 
зе ле ној, жу тој и сме ђој бо ји и зла ту) на ко ји ма се очи ту је укр шта ње ви зан тиј ске 
и за пад не тра ди ци је. 

Гри го ри је (или Гли го ри је) Ди јак, је дан од пре пи си ва ча, ра дио је углав ном 
укра се. Оста вио је кра так тро дел ни за пис у ком се мо ли тве но обра ћа Бо гу и кне
зу Ми ро сла ву, код ко га је, по све му су де ћи, био у не ми ло сти. За пис Гри го ри ја 
Ди ја ка нај ста ри ји је из вор ни текст на срп ско сло вен ском је зи ку.

 
За пис Гли го ри ја Ди јака 

Господе Боже мој, ми ло срд ни и 
мно го ми ло

сти ви, по ми луј ме сво јом ми ло шћу, Гли го ри ја гре шно га, 
еда бих у го спо ди на био у ми ло сти, у те се уздам.
За вр ших с бо жи јом по мо ћу, амин.
Ја пи сах али лу ја ре. Гли го ри је.
Ја гре шни Гли го ри је ди јак, не до стој ни на зва ти се ди ја ком, 
за ста вих ово је ван ђе ље зла том кне зу ве ли ко слав ном Ми
ро сла ву, си ну За ви ди ну. A ме не, го спо ди не, не за бо ра ви 
гре шно га, не го ме са чу вај се би, да ми ни је жао, го спо ди не, 
што сам ра дио те би, кне зу сво ме го спо ди ну, да ме не чу
ваш гре шно га.

Пре вео Ђор ђе Три фу но вић 
Из вор: Ми ро сла вље во је ван ђе ље, фо то тип ско из да ње,  

До си је, Бе о град, 1998.

је ван ђе ли стар – бо го слу жбе на књи га у ко јој 
су одељ ци из че ти ри је ван ђе ља рас по ре ђе ни 
пре ма ре до сле ду чи та ња на бо го слу же њи ма 
то ком го ди не

ини ци јал – укра сно сло во на по чет ку књи ге 
или одељ ка

али лу јар – стих ко ји се на бо го слу же
њу из го ва ра по сле „али лу ја“, усло вљен 
тек стом је ван ђе ља

ди јак – пи сар, пре пи си вач на дво ру 
сред њо ве ков ног вла да ра или вла сте
ли на, а нај че шће у ма на сти ру у сред
њо ве ков ној Ср би ји 

за ста вих – укра сих; гла гол по ти че од 
ре чи за ста ви ца – вр ста пи сар ског 
укра са на по че ци ма за гла вља у ру
ко пи су
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ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Шта је Мирослављево јеванђеље? Када и којим поводом је настало? 
Ко је Григорије Дијак?

d Украшавајући овај јеванђелистар, Глигорије је осетио потребу да 
остави запис о себи. Какав је положај средњовековног писара на двору 
угледног властелина?

d Какав је његов однос са кнезом Мирославом? Шта нам његове речи 
откривају? Чега се Глигорије плаши и чему се нада?

d Којим је језиком и којим писмом писана ова књига? Какво место  
заузима у српској култури?

d Осим што је књижевни текст и споменик српске писмености, Миро-
слављево јеванђеље је и уметничко дело. Чиме је ова древна књига укра
шена? Шта је, осим старине, чини непроцењиво вредном?

Култ језика и књиге – Пи смо и књи
жев ни је зик би ли су та ко зна чај не 
те ко ви не да су при пи си ва ни Бож јој 
да ре жљи во сти. Пи са ње као про цес 
зах те ва ло је од нос пун по што ва ња. Тим 
истим пи смом и је зи ком пи са на је Бож
ја реч. Књи жев ни је зик Ср ба у сред њем 
ве ку – срп ско сло вен ски, и њи хо во пи
смо – ћи ри ли ца, би ли су исто вре ме но 
пи смо и је зик Све тог пи сма и слу жбе 
Бо жи је, срп ски све ти је зик, lin gua sac
ra. Све на пи са но ста вља ла је људ ска 
свест на ви со ку ра ван, пи смо се ни је 
сме ло скр на ви ти ба нал ним ис ка зи ма. 
То су ду хов ни раз ло зи по што ва ња пи
са не ре чи уоп ште.

(Рад ми ла Ма рин ко вић)

ЗАНИМЉИВОСТ

Ми ро сла вље во је ван ђе ље, 
де ло не про це њи ве вред но
сти, има ло је бур ну исто ри ју 
– до кра ја XIX ве ка на ла зи ло 
се у Хи лан да ру, а по том је 
по кло ње но кра љу Алек сан
дру Обре но ви ћу. Но ше но је 
са дру гим дра го це но сти ма 
пре ко Ал ба ни је то ком Пр вог 
свет ског ра та, за тим се јед но 
вре ме во ди ло као из гу бље
но. Да нас се чу ва у На род ном 

му зе ју у Бе о гра ду, а је дан ис
трг ну ти лист у Пу блич ној би
бли о те ци у Пе тро гра ду. Уне
ско га је  2005. го ди не увр стио 
у сво ју би бли о те ку Пам ће ње 
све та, у ко јој су нај вред ни ја 
до бра це ло куп ног чо ве чан
ства. 

Ми ро сла вље во је ван ђе ље по
ста ло је књи га ду хов ног иден
ти те та срп ског на ро да. Чу ва 
се у по себ ним усло ви ма и 

из ла же са мо у из у зет ним при
ли ка ма. Ви део сни мак Ми ро
сла вље вог је ван ђе ља мо же те 
по гле да ти на сај ту На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду. Ми ни ја ту ра 
са две су че ље не пти це узе та 
је за ло го му зе ја. На ин тер не
ту или у ви де о те ци по тра жи
те до ку мен тар ни филм Бо шка 
Сав ко ви ћа У по чет ку бе ше реч 
– Ми ро сла вље во је ван ђе ље.

АКО ЖЕЛИТЕ ВИШЕ
Ми ро сла вље во је ван ђе ље, XII век


