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 Смјернице за рад:  

Пажљиво прочитај дати материјал. Најважније податке препиши у свеску и уради 

задатке дате у наставном листу. 

 

МИСИЈА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА И СТВАРАЊЕ СТАРОСЛОВЕНСКОГ 

ЈЕЗИКА 

До 9. вијека Словени су били пагани и нису имали свој књижевни језик нити своје писмо. 

Христијанизација Словена је постала интензивна у 9. вијеку, а ширење хришћанства је 

било немогуће без писма и књижевног језика на који би се превело Свето писмо. Да би се 

заштитио од германизације и латинизације које су пратиле ширење хришћанства међу 

Западним Словенима, кнез Растислав из Велике Моравске (данашња Чешка) упутио је 

молбу византијском цару Михаилу ӀӀӀ. У молби је навео жељу да се хришћанство шири на 

словенском језику. Византијски цар је прихватио молбу и за мисију одредио солунску 

браћу Ћирила и Методија. Они су знали словенски језик којим се говорило у околини 

Солуна. Ћирило и Методије крећу у моравску мисију 863. године и та година се узима за 

почетак словенске писмености. Значај рада Ћирила и Методија огледа се у томе што су 

створили први књижевни језик свих Словена старословенски језик; створили су прво 

словенско писмо глагољицу и превели су Свето писмо на старословенски језик. Тиме су 

створили услове да се хришћанство шири међу Словенима на језику који је њима 

разумљив. За основ старословенског језика словенска браћа узимају дијалекат из околине 

Солуна.  



 
 

Моравско-панонска мисија Ћирила и Методија 

 

 
 

Облици најстарије глагољице 

 

 

Након смрти Ћирила и Методија рад на ширењу писмености наставили су њихови 

ученици, радећи у два центра: у Преславу (Бугарска) и у Охриду (Македонија). Друго 

словенско писмо ћирилицу створили су њихови ученици.  Ћирилица је настала у бугарској 

држави цара Симеона. Ћирилица је, као једноставније писмо, временом истиснула 

глагољицу и код Срба (до 12. вијека) и у другим словенским срединама. 



 

 

 
Један од најстаријих облика ћирилице 

 

Старословенски језик је, дакле, био први, заједнички књижевни језик Словена, па самим 

тим и књижевни језик у српским средњовековним земљама. Будући писани језик, 

старословенски језик се у многим својим цртама разликовао од живог, говорног језика. 

Нпр. у старословенском језику је постојао пар носних вокала, који су у српском говорном 

језику прешли у /е/ или /у/. На слици, на лијевој страни можете видјети неколико ријечи 

на старословенском, а на десној страни њихове еквиваленте у српском народном језику, 

написане данашњом ћирилицом.  

 

 



Старословенски и српски народни језик (разлике) 

 

КАКО НАСТАЈУ РЕДАКЦИЈЕ СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА? 

 

Старословенски језик био је у употреби као књижевни језик код свих Словена од 9. до 12. 

вијека. Тај језик је био искључиво писани језик хришћанског богослужења. Њега нико 

није говорио, Словени су у говору користили свој народни језик.  

 У времену о ком говоримо није постојала штампа, па је једини начин да се књиге умноже 

било њихово преписивање. Преписујући књиге, преписивачи су несвјесно у текст који 

преписују уносили особине свога говора. Како је до тога долазило? Писар је испред себе 

имао књигу коју је преписивао. Он је, дакле, оно што преписује морао да прочита, а затим 

да понавља у себи док то записује на папиру. Тако се, на примјер, могло десити да 

старословенску ријеч рѫнка (ронка) понови у себи као рука (јер тако говори) и тако 

запише. Тако је старословенски језик дјелимично мијењан односно прилагођаван изговору 

самог преписивача. Изговорним прилагођавањем старословенског језика настају 

различите редакције старословенског језика: српска, руска, бугарска, македонска итд, у 

зависности од тога из које средине потиче преписивач. 

 

СРПСКОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК 

 

Српска редакција старословенског језика назива се још и српскословенски језик. То је 

књижевни језик са најдужом традицијом код Срба. Настао је вјероватно у 12. вијеку, а код 

Срба је у употреби био све до 18. вијека. Њиме су писали писци средњовјековне 

књижевности: Свети Сава, Стефан Првовенчани, Доментијан, Теодосије, деспот Стефан 

Лазаревић и други. Последњи писац који пише њиме је Гаврил Стефановић Венцловић. 

Поред преписивања богослужбених књига, писала су се у то вријеме и оригинална 

дјела, као што су житија (биографије). Прво сачувано овакво дјело јесте Житије Светог 

Симеона,  које је написао његов син, Свети Сава у 13. в. 

Најстарији познати рукопис писан на српскословенском језику је Мирослављево 

јеванђеље. Настало је у 12. вијеку. Стриц светог Саве, кнез Мирослав, наручио је да се за 

њега препише Јеванђеље (дио Библије), па је овај рукопис по њему добио име.  



Мирослављево јеванђеље споменик је од огромног значаја, не само за српску и словенску 

писменост, већ и шире. Оно је ушло у споменике свјетске културне баштине и под 

заштитом је УНЕСКА. 

 Онима који желе да сазнају више о историји и значају овог вриједног споменика 

препоручујем да погледају филм https://www.youtube.com/watch?v=kDkVx3p37Uc&t=4s . 

 

 
 

 

 
Мирослављево јеванђеље 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDkVx3p37Uc&t=4s


НАСТАВНИ ЛИСТ  

1. Допуни реченицу. 

Ћирило и Методије крећу у Велику Моравску ______ године на позив великоморавског 

кнеза __________________. 

2. Допуни реченицу. 

За основу старословенског језика узет је дијалекат _________________________________. 

 

3. Допуни реченицу и заокружи тачан одговор. 

Прво словенско писмо назива се: 

а) глагољица 

б) ћирилица. 

 

4. Допуни реченицу. 

Друго словенско писмо, ______________, саставили су _____________________ у част 

________________. 

5. Како се звао књижевни језик у српским средњовјековним земљама у 9. вијеку? 

______________________________________  

 

6. Како су настајале редакције старословенског језика? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. У ком вијеку је настало Мирослављево јеванђеље? 

 

8. По коме је Мирослављево јеванђеље добило име? 

 

 

 

 


