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Почеци сло вен ске  
пи сме но сти 
 
Свети Методије и Ћирило

Ула зак Сло ве на у пи са ну ци ви ли за ци ју по чи ње са при ма њем 
хри шћан ства. По че ци пи сме но сти ве зу ју се за име на дво ји це 

бра ће, хри шћан ских ми си о на ра Ме то ди ја (815– 885) и Ћи ри ла (пре 
за мо на ше ња Кон стан тин, ро ђен 826. или 827, умро 869). 

У на ме ри да се од у пре гер ма ни за ци ји на ро да, мо рав ски кнез 
Рас ти слав обра тио се ви зан тиј ском ца ру Ми хај лу III и за тра жио да 
му по ша ље учи те ље ко ји зна ју сло вен ски је зик, ка ко би уре дио цр
кву не за ви сно од не мач ког све штен ства ко је се слу жи ло ис кљу чи во 
ла тин ским је зи ком. Сло ве ни ма ту ђа ла тин ска књи га би ла је сим бол 
до ми на ци је стра на ца. Ми хај ло му ша ље уче ну бра ћу Кон стан ти на и 
Ме то ди ја из Со лу на ко ји су по зна ва ли је зик со лун ских Сло ве на, па 
су на ро ду мо гли про по ве да ти но ву ве ру на њи хо вом а не на ту ђем 
је зи ку. Они су 863. го ди не до шли у Мо рав ску.

Пре до ла ска у Мо рав ску, Кон стан тин је са ста вио пр во сло вен
ско пи смо – гла го љи цу, утвр дио основ ну је зич ку нор му и пре вео 
нај ну жни је бо го слу жбе не књи ге на сло вен ски је зик ко ји је за осно ву 
имао го вор ма ке дон ских Сло ве на из око ли не Со лу на. Боравећи у 
Мо рав ској, све та бра ћа су на ста ви ла да пре во де књи ге и ус пе ли су 
да ус по ста ве осно ве цр кве но сло вен ске кул ту ре: по сле пи сма, кон
сти ту и сан је пр ви сло вен ски књи жев ни је зик, за по чет књи жев ни 
рад и уве де на цр кве на слу жба на сло вен ском је зи ку. У вре ме ка да су 
сво ју де лат ност про ши ри ли на Па но ни ју, гер ман ско све штен ство 
их је оп ту жи ло због уво ђе ња ста ро сло вен ског у бо го слу же ње, па су 
по зва ни у Рим. Кон стан тин уми ре у Ри му, где се не по сред но пред 
смрт за мо на шио у грч ком ма на сти ру и до био мо на шко име Ки рил 
(Ћи ри ло). Па па је по др жао бо го слу же ње на сло вен ском је зи ку, а 
Ме то ди ја про из вео за па нон скомо рав ског ар хи е пи ско па.

Пр ви сло вен ски ар хи е пи скоп у те шким усло ви ма на ста вља про
све ти тељ ски рад и про ши ру је га, упр кос не при ја те љи ма ко ји су на 

све ти, све ти тељ – лич ност ко ја је по смр ти ка
нонизована због свог жи во та по све ће ног Бо
гу; нај пре су као све ти по што ва ни Бо го ро ди ца, 
апо сто ли и пр ви му че ни ци, а ка сни је и оста ле 
лич но сти ко је су оства ри ле узор хришћан
ског жи во та; на иконама све ци се при ка зу ју са  
ореолом око гла ве; узор све то сти је сам Бог 
ко ји по зи ва љу де на све тост („Бу ди те све ти, јер 
сам ја све ти“; „Бу ди те са вр ше ни као што је са
вр шен отац ваш не бе ски“)

Мо рав ска – област у да на шњој Че шкој и Сло
вач кој 

ар хи е пи скоп – ви со ки чин у хи је рар хи ји пра
во слав не цр кве, по гла вар ар хи е пи ско пи је



све на чи не по ку ша ва ли да оне мо гу ће ми си ју бра ће из Со лу на. Св. 
Ме то ди је је ви ше пу та за тва ран, јед ном при ли ком је чак си лом од
ве ден у Не мач ку, где је три го ди не др жан у там ни ци, али он и по сле 
то га на ста вља рад у Па но ни ји и Мо рав ској. Го ди не 880. још јед ном 
пу ту је у Рим, где успе шно бра ни бо го слу же ње на сло вен ском је зи ку. 

На кон смр ти со лун ских учи те ља њи хо ви уче ни ци су на ста ви
ли ми си о нар скопро све ти тељ ски рад у ју жно сло вен ским зе мља ма 
(осни ва ју Пре слав ску и Охрид ску шко лу за којe се ве зу је рад Кли
мен та и На у ма). Сви Ју жни Сло ве ни при хва ти ли су сло вен ско бо
го слу же ње и пи сме ност, што се по том про ши ри ло и ме ђу Ис точ не 
Сло ве не.

Црноризац Храбар
Слово о писменима

ПРИ СТУП ДЕ ЛУ

С ло во о пи сме ни ма нај ста ри ја је фи ло ло шка рас пра ва о пр вом сло вен ском 
пи сму (по ти че с по чет ка X ве ка) и ве ро ват но је нај ста ри ји спо ме ник пи сан 

ћи ри лицом. Са чу ван је у ве ли ком бро ју пре пи са од ко јих су не ки срп ски. Ау тор 
спи са је не по зна ти мо нах. Црноризац је назван по црној ризи, монашкој одежди, 
а Храбар због своје одважности. Де ло пред ста вља по ле ми ку са тро је зич ни ци
ма ко ји су оспо ра ва ли пра во и по ре кло сло вен ске пи сме но сти и бо го слу же ња, 
твр де ћи да су је вреј ски, грч ки и ла тин ски је ди ни све ти је зи ци и да се са мо на 
њи ма мо же сла ви ти Бог.

 
Пре ђе Сло ве ни не има ђа ху књи га, не го по цр та ма и ре за ма чи та ху и 
га та ху, бу ду ћи по га ни. Кр стив ши се, рим ским и грч ким пи сме ни ма 
му ча ху се пи са ти сло вен ску реч без пра ви ла.
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Каква је улога браће из Солуна у словенској писмености и култури? На ком узору се развила 
словенска култура средњег века?

У ком правцу је развој писане културе на словенском језику определио духовно и политички 
словенске народе? Ком духовном кругу су се приближили?

Зашто је западно свештенство забрањивало богослужење на народном језику?

ПРО ВЕ РИ ТЕ ЗНА ЊЕ

Св. Ме то ди је, ста ри ји брат, обра зо
ван је прав нич ки и вој нич ки. Био је 
управ ник јед не сло вен ске по кра ји не 
под ви зан тиј ском вла шћу док се ни је 
за мо на шио. Св. Ћи ри ло, мла ђи, сте као 
је обра зо ва ње нај ви шег ран га тог до
ба у Ца ри гра ду – био је би бли о те кар 
Ца ри град ске па три јар ши је, пре да вао 
фи ло зо фи ју на цар ској ви со кој шко
ли, по ред грч ког и сло вен ског знао је 
и ори јен тал не је зи ке и пи сма, а због 
ве ли ке уче но сти про зван је Фи ло зо
фом. Бра ћа су и ра ни је би ла укљу че на 
у ди пло мат ска по слан ства код Ара па 
и Ха за ра. 

ЗАНИМЉИВОСТ

тро је зич ни ци (пи ла тов ци) – за пад ни све ште
ни ци ко ји су ми сли ли да се бо го слу же ње до
стој но мо же оба вља ти са мо на она три је зи ка 
на ко ји ма је Пи лат на пи сао нат пис на Спа си те
ље вом кр сту: је вреј ском, грч ком и ла тин ском

цр те и ре зе – ра бош; на чин за пи си ва ња уре
зи ва њем, нај че шће у др во

по га ни – не зна бо шци



Књижевност средњег века  |  197

По том чо ве ко љу бац Бог, ко ји упра вља свим и не оста вља чо веч
је га ро да без ра зу ма, не го све при во ди ра зу му и спа се њу, по ми ло вав 
род сло вен ски, по сла им све то га Кон стан ти на фи ло зо фа, на зва на 
Ћи ри ла, му жа пра вед на и исти ни та. И ство ри им пи сме на три де сет 
и осам, не ка по об ли ку грч ких пи сме на и не ка по сло вен ској ре чи.

Ако ли упи таш сло вен ске пи сме не љу де, го во ре ћи: „Ко вам је 
пи сме на учи нио и књи ге пре вео?“ – то сви зна ју, и, од го во рив ши, 
ре ћи ће: „Све ти Кон стан тин фи ло зоф, на зва ни Ћи рил, тај нам пи
сме на на чи ни и књи ге пре ве де, и Ме то ди је, брат ње гов.“ И ако упи
таш: „У ко је вре ме?“ – и то зна ју и ре ћи ће: „У вре ме ну Ми ха и ла, 
ца ра грч ког, и Бо ри са, кне за бу гар ског, и Рас ти ца, кне за мо рав ског, 
и Ко це ља, кне за бла тан ског, го ди не од ство ре ња све та 6371 (863).“

Пре вео и саставио Ми ли во је М. Ба шић
Из вор: Из ста ре срп ске књи жев но сти, 

че твр то, ис пра вље но и до пу ње но, из да ње, 
Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 1931.

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d О чему говори Слово о писменима? Које податке о првом словенском 
писму износи Храбар у овој расправи? Које историјске податке о времену 
настанка првог словенског писма писац наводи?

d Хра бар из два ја три фа зе раз во ја сло вен ске пи сме но сти: у пр вој 
Сло ве ни су би ли без књи га и ко ри сти ли су цр те и ре зе (за ре зе у др
ве ту); у дру гој фа зи слу же се грч ким и ла тин ским пи смом ко ја не ма ју 
сло ва за не ке сло вен ске гла со ве, па се пи ше без пра ви ла; у тре ћој фа зи, 
са Ћи ри лом, до би ја ју соп стве но пи смо. Тре ћа фа за сло вен ске пи сме но
сти у Сло ву о пи сме ни ма мо ти ви са на је те о ло шким раз ло зи ма. За што је 
та ко зна чај на те ко ви на као што је пи смо при пи си ва на Бож јој ми ло сти 
и чо ве ко љу бљу?

d Ка кав је од нос пи сме но сти и ве ре? Об ја сни те зна чај пи сма за при во
ђе ње чо ве ка „ра зу му и спа се њу“.

Свети Ћирило и Методије
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УТВР ЂУ ЈЕ МО ПО ЗНА ТО И УСВА ЈА МО НО ВО ГРА ДИ ВО

Гла го љи ца је до би ла назив према старословенској речи глаголати, 
што значи говорити. Имала је 38 слова изванредно прилагођених словен
ским гласовима. У почетку су њоме писали сви Словени, али већ од XII 
века бива замењена ћирилицом или се повлачи под налетима латинског 
богослужења. Глагољица је најдуже коришћена код католика у северној 
Далмацији и Истри, где се задржала све до средине XIX века код попова 
глагољаша. Глагољски рукописи чувају се у многим светским библиоте
кама.

Ћирилица, друго словенско писмо, добила је назив према Ћирилу, 
мада је до данас остало отворено питање ко је творац овог писма (при
писивана је Методију, Ћирилу и Константину Преславском, али је њен 
творац вероватно Климент Охридски). Ћирилица је настала крајем  
IX века по угледу на грчко унцијално писмо, уз додавање знакова, по 
угледу на глагољицу, за словенске гласове којих није било у грчком пи
сму. Најпре је коришћена напоредо са глагољицом, коју као једноставније 
писмо убрзо потискује на Балкану, а потом се шири ка земљама које су 
насељавали источни Словени и у Румунију.

Старословенски језик – први књижевни језик код Словена. Основи
цу тог језика чини дијалекат македонских Словена из околине Солуна (из 
IX века), који су Методије и Ћирило научили у завичају и на који су преве
ли основне богослужбене књиге пре него што су се упутили у Моравску. 

Башчанска плоча, XI век
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Старословенски је у средњем веку, као и латински, био чист књижевни 
језик и развијао се искључиво као инструмент културе.

Рецензија или редакција старословенског језика – Српскословен
ски је језик српске цркве и књижевности од XII до XVIII века. Заједно са 
словенским богослужењем, Срби и остали Словени примили су и словен
ску писменост. Говор егејских Словена, који су света браћа нормирала, 
био је један од словенских дијалеката и у извесној мери се разликовао 
од говора појединих словенских племена. Овај језик се постепено мењао 
и прилагођавао говорном српском језику, најпре у изговору, а потом и 
у писању. Током времена преписивачи су спонтано уносили ознаке за 
специфичне српске гласове, тако да је у XII веку дошло до формирања 
српскословенског као српске редакције старословенског језика. Исто се 
десило и код других Словена, тако су настале бугарска, чешка, руска и 
друге редакције.

ТРЕ БА ЗНА ТИ И ОВО

Сло вен ско пи смо – Из епо хе на стан ка сло вен ске пи сме но сти оста ле 
су две азбу ке, да нас по зна те под име ном гла го љи ца и ћи ри ли ца. Пр ва је 
са ста вље на по обра сцу грч ког кур зив ног пи сма, са при мет ним ути ца ји ма 
не ких ис точ них пи са ма (коптског, арап ског, јер мен ског), док је дру га са мо 
ва ри јан та грч ког устав ног пи сма. У на у ци је ду го тра ја ла рас пра ва о то ме 
ко је је сло вен ско пи смо ста ри је јер су нај ста ри ји са чу ва ни спо ме ни ци јед
но вре ме ни. Пре ваг ну ло је ми шље ње да је ста ри ја гла го љи ца јер са чу ва ни 
гла гољ ски спо ме ни ци има ју ар ха ич ни је је зич ке од ли ке. 

Да кле, гла го љи ца је Ћи ри ло во пи смо: она је, из гле да, пр во бит но но
си ла на зив „ки ри ло ви ца“. Ка сни је, ка да је лак ша и прак тич ни ја ћи ри ли ца 
по ста ла глав но сло вен ско пи смо, гла го љи ца је, по свој при ли ци, од ста ри је 
азбу ке пре у зе ла име. Ћи ри ло во пи смо зна чај но је не са мо за то што је пр во 
не го и за то што спа да ме ђу нај са вр ше ни ја пи сма ко ја су до та да ство ре на. 
То је фо нет ско пи смо, у ко ме сва ки знак има утвр ђе ну гла сов ну вред ност. 

(Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти)

Који словенски говор су нормирали Методије и Ћирило? 

Који је језик тиме настао? 

Објасните однос старословенског и српскословенског језика.

Ко су творци двеју словенских азбука: глагољице и ћирилице? 

Која је једноставнија?

Који су језик и писмо обележили српску књижевност и културу од XII до 
XVIII века?

ПРО ВЕ РИ ТЕ ЗНА ЊЕ


