ВРЕМЕПЛОВ
Драга децо,
Затворите очи и замислите једну летилицу. У мислима је
обојите у своју омиљену боју, а затим ускочите у удобно седиште и припремите се за путовање.
– Какво путовање? – питате.
Опростите, пардон, извин’те!!!
Заборависмо да вам кажемо да је наша летилица времеплов,
а ви ћете путовати кроз време и то уназад – у прошлост! Наравно, требаће вам и горива за летење, али не брините, оно не
кошта ништа. Гориво ће бити ваша машта!
Спремите се, полећемо!
Прво ћемо направити мали излет у ваше детињство. Присетите се оне бебе на сликама које ваши родитељи показују
рођацима, говорећи: „Како време брзо пролази! Сад је већ
у седмом разреду!” Та беба сте, наравно, ви! Боље речено,
то сте били ви. Већ тада су вам ваши родитељи певали
песмице и успаванке којих се можда и не сећате. Но, сигурни смо да се сећате бројалица као што су Ринге, ринге, раја... или Еци, пеци, пец, ти си мали зец ... Ако боље
размислите, оне сада баш и немају пуно смисла, али на
дечјем језику и те како пуно значе.
Кад сте били мало већи, упознали сте се са светом бајки у ком принчеви иду у бели свет да траже
срећу, сусрећу се са животињама које говоре људским
језиком, боре се са страшним змајевима, заљубљују се у
успаване лепотице и на крају живе срећно и задовољно
до краја живота. Знамо да више не верујете у бајке, али
признајте да сте се помало плашили чудовишта што бљују
ватру.
Присетите се сада вашег првог дана у школи. Ваши забринути родитељи држе вас за руке, око вас је пуно непознате деце, учитељица се смешка, а ви бисте најрадије побегли
кући, међу своје играчке. Али временом схватите да школа и
није тако лоша, имате много нових другова и другарица, научили сте да читате и пишете па сад не морате да чекате маму или
тату да вам читају. Осим тога, и учитељица зна понеку добру
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причу, а и у школским књигама може да се нађе доста занимљивих ствари.
Временом сте научили да постоје песме и приче које је народ
измислио, али да за много више њих тачно знамо име писца.
Од петог разреда чули сте већ имена многих српских и мађарских писаца и песника, али и оних из других земаља,
а прочитали сте од тада многе њихове песме, приповетке, а вероватно и понеки роман.
Зауставимо сад летилицу на тренутак!
Размислите! Од чега су састављене све те бројалице, песме, приче, бајке, романи? Па наравно!
Од речи вашег матерњег језика. Све те речи, лепо
сложене у песме и приче имају своје значење помоћу кога их ми у себи замишљамо и градимо
један други свет. И као што се уметност слагања боја на платно зове сликарство, а низање
нота у мелодију музика, тако се и низање речи
у песму, причу, роман или драму зове уметност
речи или књижевност.
Књижевност говори о стварности (чак и бајке
су, кад сте били мали, за вас биле нешто стварно,
зар не?) и свему што се збива у њој, а понајвише човек и његова судбина. Књижевник у делима описује стварност
како је он види и осећа, и уз помоћ маште представља читаоцима свет својих мисли и осећања. То је један уметнички, непоновљив свет који настаје само у његовој глави, али захваљујући
речима он га поклања и нама. И тако ми, иако живимо само у
једном свету, читајући књижевна дела, имамо прилику да упознамо и мноштво других светова.
Иако се и наш свакодневни језик састоји од речи, он није
језик књижевног дела. Ако, на пример, пробудивши се ноћу кажемо „Поноћ је...”, мислимо само на то да још можемо мирно да
спавамо до јутра. Иста та реченица у једној песми има сасвим
другачије значење:
„Поноћ је”...
... „То глухо доба, тај црни час”...
Овде је поноћ глуво доба ноћи у коме песника обузима
осећај самоће и тешких, црних мисли. Поред основног значења,
дакле, језик књижевног дела добија и друга, пренесена, неочекивана значења и од њих се плете једна сасвим друга прича.
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Но да се сада вратимо у наш времеплов.
Вероватно сте до сада погодили да ће вас овај времеплов одвести до самих почетака књижевности, која је, као и ви, имала
своје детињство и младост, али се њен развој не мери годинама
већ вековима. Зато ћемо ми сада отпутовати у далеки IX век
да бисмо видели шта је било потребно да би се наша, српска
књижевност родила, а затим ћемо пратити њено одрастање и
поделити га на периоде које називамо књижевним периодима
или епохама.
Свака од ових епоха занимљива је на свој начин и разликује
се од свих осталих. У свакој од њих живели су и стварали песници и писци, људи другачији од нас, а опет тако слични. Да
бисмо их вам што боље приказали, потребна нам је помоћ ваше
маште а наравно, ту је и наш времеплов који ће нас заједно одвести у нове – старе светове!
Срећан пут!
Аутори
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ПОЧЕЦИ
СЛОВЕНСКЕ
ПИСМЕНОСТИ

„Свети Константин Филозоф, названи
Ћирил, тај нам писмена начини и књиге
преведе, и Методије, брат његов.”
Црноризац Храбар

ЋИРИЛО, МЕТОДИЈЕ И ПРВА
СЛОВЕНСКА АЗБУКА
Као што рекосмо, наш времеплов мора поћи на далеки пут да
бисмо открили корене наше књижевности. За почетак, покушајте да замислите свет без струје, без аутомобила, возова и авиона,
без телефона, телевизора и рачунара, свет без књига и без слова.

Пред вама је сада Балканско полуострво средином IX века и
стари Словени који су се на њему настанили. То нису били данашњи народи (Срби, Хрвати, Словенци, Чеси, Словаци итд.)
већ словенска племена која су се међусобно разумела јер су
говорила истим језиком. Међутим, Словени нису имали своје
писмо. Ни једно једино слово!
Паганске вере, Словени су, дошавши на Балкан међу народе
који су већ претходно примили хришћанство, и сами морали да
се приклоне осталима да би опстали на том тлу и покрсте се. Из-
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међу две велике хришћанске силе – Франачке и Византије кнез
тадашње моравске државе определио се за Византију и замолио
византијског цара да му пошаље искусне учитеље „који би нам казивали истинску веру хришћанску на нашем (словенском) језику,
да би се, видећи то, и друге (словенске) земље на нас угледале”.
Кнез Растислав је своју молбу упутио Византији у жељи да
ојача хришћанску веру међу својим поданицима, а самим тим да
осигура пуну самосталност своје државе. С друге стране, Византија је радо изашла у сусрет молби великоморавског кнеза.
Тако је године 863. кроз цариградску Златну капију прошла
једна добро опремљена мисија и кренула древним римским путем који је преко дунавске равнице водио у моравску државу
словенског кнеза Растислава.
На челу те мисије били су угледни и искусни византијски мисионари – браћа Константин и Методије, а за њима је у караванској
поворци ишло близу стотинак осталих чланова мисије, састављене од византијских попова, калуђера, занатлија и трговаца.
Као синови високог војног заповедника у Солуну, Константин и Методије су провели своје детињство у граду чија је околина била густо насељена словенским живљем, и због тога су обојица још одмалена имали прилике да науче словенски језик. Уз то,
оба брата су се одликовала изузетним способностима. Млађи
Константин по очевој смрти прешао је у Цариград, где је прошао
кроз највише школе, а касније је постао професор универзитета. Његов старији брат Методије био је најпре виши чиновник
у околини Солуна, а затим се покалуђерио
и живео у једном од главних монашких средишта на Олимпу.
Константин и Методије пошли су у Моравску као обични мисионари који су пре
поласка учинили велики напор да саставе
прву словенску азбуку и одмах затим преведу са грчког на словенски језик најпотребније књиге за вршење религиозних обреда.
Азбука коју је саставио Константин имала је тачно онолико слова колико је у тадашњем словенском језику било гласова (38). Ту азбуку данас називамо глагољицом.
Саставивши тако прву словенску азбуку, Константин је одмах са својим сарадницима прионуо другом делу свог значајног
посла – превођењу јеванђеља и најпотребнијих обредних књига на словенски језик.
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Ти први преводи солунске браће били су од огромне важности,
јер су они означавали рађање првог словенског књижевног језика
који ће дуго после тога бити заједнички за скоро све словенске
народе.
Тај језик је био заправо дијалекат којим су говорили македонски Словени из околине Солуна. Дијалекат македонских
Словена био је лако разумљив свим ондашњим словенским
племенима јер тада (IX век), како смо то већ рекли, још нису
постојале велике разлике између појединих словенских језика.
Тако опремљени азбуком и преводима најпотребнијих
обредних књига, Константин и Методије стигли су у Мoравску
негде у пролеће 863. године.
Њихов мисионарски рад пратиле су многе потешкоће. Немачко-латинско свештенство није одобравало увођење „варварског” језика у цркву јер, према њима, хришћански обреди су
се могли обављати само на три света језика – латинском, грчком и хебрејском. Они су оптужили Константина и Методија за
јеретизам код римског папе.
Потребе за новим свештеницима биле су све веће, а Константин и Методије нису имали право да рукоположе нове свештенике. То право им је могао дати или цариградски патријарх
или папа у Риму. Из политичких разлога браћа се одлуче да
иду у Рим. Путем за Рим имали су прилике да шире словенску
службу и међу панонским Словенима и у томе су имали велики
успех.
Крајем 867. године Константин и Методије су стигли у Рим,
где су их лепо дочекали. Константин је папи Хадријану II поклонио мошти Климента, једног од римских папа, и на тај начин браћа освојише утицајне личности римске курије.
Папа одобри рад солунске браће и службу на словенском
језику. Истовремено, Константин, Методије и група њихових
ученика рукоположени су за свештенике.
Константин се у Риму тешко разболео. Уочи смрти он се замонашио и добио име Ћирило. Умро је 869. године и сахрањен
је у цркви Светог Климента у Риму.
Оставши сам, Методије је и даље стрпљиво радио на озакоњењу словенске службе. По повратку у Моравску непријатељи га нису остављали на миру. Изведен је пред суд и осуђен
на две и по године тамновања. На папино инсистирање пуштају га из тамнице, али разне политичке игре и завере и надаље загорчавају Методијев живот. Предосећајући скору смрт,
он покушава на неки начин да осигура од коначне пропасти
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своје животно дело. За свог наследника наименовао је Горазда
који је био један од његових најбољих моравских ученика. Када
је године 885. Методије умро, његови верни ученици одржали
су му опело на грчком, латинском и словенском језику. Гроб му
ни до данас није пронађен.
После Методијеве смрти његови ученици и присталице
жестоко су прогањани, затварани, физички мучени, продавани као робови. Горазду се изгубио сваки траг. Док су четворица истакнутих ученика Климент, Наум, Ангелар и Сава успели
да избегну. Најпознатији од њих је Климент, он ће са својим
сарадницима развити плодан рад на ширењу писмености на
словенском југу. Сматра се да је он саставио друго словенско
писмо – ћирилицу.
Мисија Ћирила и Методија после толико рада и полета
доживела је потпуни слом. Ипак, остале су две тековине од
огромне важности – азбука и књижевни језик, које су солунска
браћа оставила у наслеђе великој словенској заједници. Први
књижевни језик Словена наука данас назива старословенским
језиком.
Од раног средњег века све словенске цркве прогласиле су
солунску браћу за своје прве апостоле и свеце.

ОБЈАШЊЕЊА:
мисија – изасланство са циљем да обраћа невернике у праву веру
мисионар – свештеник или калуђер који је послат да преобраћа невернике
у праву веру
наречје – говор једног краја
обредне књиге – књиге из којих се служи приликом црквених обреда, нпр.
псалтир, служебник, требник, триод, јеванђеље.
мошти – посмртни остаци светаца
јеванђељa – назив за прве четири књиге Новог завета у којима се описује
живот и излажу учења Исуса Христа, оснивача хришћанства,
чији су аутори Матеј, Марко, Лука и Јован.
курија – папин двор
Моравска – налазила се на делу данашње Чешке и Словачке

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?
Црква Светог Климента, у којој је сахрањен Ћирило, налази се у Риму, поред Колосеума. Данас
представља једну од најстаријих и најинтересантнијих римских базилика. Има три спрата од којих
су два под земљом и они симболично представљају три велике епохе у историјском развоју људског
друштва. На другом спрату налази се базилика из првих векова хришћанства и у њој је обележено
место где је сахрањен Ћирило. Његов гроб је сада празан, али се над њим још увек налази фреска
на којој је представљено како свети Климент, чије је мошти Ћирило донео у Рим, приводи Ћирила
Христу.

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ:
– Испричајте како замишљате живот старих Словена.
– Зашто је, по вашем мишљењу, важно да један народ поред језика има и своје писмо?
– Зашто је моравски кнез Растислав тражио од византијског цара учитеље?
– Које године креће мисија у Моравску?
– Који је био главни циљ моравске мисије?
– Шта сте из овог текста сазнали о Ћирилу и Методију? Које су они били националности?
– Како су научили словенски језик?
– Које послове су солунска браћа морала да обаве пре поласка у Моравску?
– Зашто је Ћирило прво морао да ради на састављању азбуке?
– Шта сте из текста сазнали о нашем садашњем писму – ћирилици?
– Наведи и образложи које су личности и околности утицале, позитивно или негативно, на рад
Ћирила и Методија.
– Чија се имена везују за настанак глагољице и ћирилице?
– Од каквог је значаја рад Ћирила и Методија за све словенске народе?
– Како се зове први књижевни језик Словена?
– Да ли знаш када православна црква слави православне свеце Ћирила и Методија?
– Укратко препричај текст, обрати пажњу на непознате изразе и труди се да их користиш у препричавању.

Из текста о Ћирилу и Методију
сазнали сте како је настала прва словенска азбука. Ево шта о њеном значају пише
почетком X века један непознати монах
Црноризац, назван због своје одважности Храбар. Ово је уједно и најстарији
споменик писан ћирилицом.
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Црноризац Храбар

СЛОВО О ПИСМЕНИМА
Пређе Словени не имађаху књига, него по цртама и резама
читаху и гатаху, будући погани. Крстивши се, римским и грчким писменима мучаху се писати словенску реч без правила.
Потом човекољубац Бог, који управља свим и не оставља
човечјега рода без разума, него све приводи разуму и спасењу,
помиловав род словенски, посла им светога Константина Филозофа, названа Ћирила, мужа праведна и истинита. И створи
им писмена тридесет и осам, нека по облику грчких писмена а
нека по словенској речи.
Ако ли упиташ словенске писмене људе, говорећи: „Ко вам
је писмена учинио и књиге превео?” – то сви знају, и одговоривши, рећи ће: „Свети Константи Филозоф, названи Ћирил, тај
нам писмена начини и књиге преведе, и Методије, брат његов.”
И ако упиташ: „У које време?” – и то знају и рећи ће: „У времену Михаила, цара грчког, и Бориса, кнеза бугарског, и Растица,
кнеза моравског, и Коцеља, кнеза блатанског, године од створења света 6371. (863. године).”
(Почетак X века, Македонија)
ОБЈАШЊЕЊА:
писмена - слова
пређе – раније
гатаху – бројаху
погани – незнабошци
крстивши се – примивши хришћанство

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ:
–
–
–
–
–
–

О којем писму говори Црноризац Храбар у Слову о писменима?
Ко је творац првог словенског писма?
Колико је знакова имало прво словенско писмо?
По чијем узору је створено?
Која година означава почетак словенске писмености?
Који слој људи је први научио да чита и пише? Образложите свој одговор.
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ОД ГЛАГОЉИЦЕ ДО ЋИРИЛИЦЕ
Вероватно се сада питате: „У реду, прва азбука је била глагољица, а сад је ту Слово о писменима на ћирилици. Како то? И
где је нестала глагољица?” Ево шта се десило.
Глагољица је, као што знате, Ћирилово
писмо. Она је по свом изумитељу вероватно првобитно и носила назив „кириловица”, а касније је добила назив према старословенкој речи глагољати, што значи говорити. Ово писмо значајно је не само зато
што је п р в о него и зато што спада међу најсавршенија писма која су до тада створена. То је фонетско
писмо, у коме сваки знак означава један глас.
Ћирилица је настала после глагољице. Мисли се да ју је
створио Климент, ученик Ћирила и Методија у X веку, и то на
основу грчке свечане (унцијалне) азбуке, а нека је слова комбиновао према глагољици. Ћирилица је била лакша и практичнија,
те је убрзо заменила глагољицу у Рашкој (Србија), Македонији
и Бугарској. Из тог разлога су најстарији сачувани споменици
писмености код Срба били писани ћирилицом.
Но ни глагољица није сасвим нестала. Код попова глагољаша у Хрватској се, на пример, задржала све до XIX века. Међутим, пошто је ћирилица надвладала, она је, највероватније, од
старије азбуке преузела име.

СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК
Старословенски језик је први словенски књижевни језик,
настао на основу говора македонских Словена из околине Солуна (из IX века), који су Ћирило и Методије још из детињства
познавали и на који су превели црквене књиге. Док је време
пролазило, Словени су се оснивајући своје државе међусобно
удаљавали те су се и њихов језици све више мењали и разликовали. Језик говора словенских народа све је мање личио на
књижевни, старословенски језик. Међутим, иако се њиме није
говорило, овим књижевним језиком се вековима писало, читало и појало. Био је то искључиво језик писане речи.

РЕЦЕНЗИЈА ИЛИ РЕДАКЦИЈА
СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА
Вероватно су већ у време Ћирила и Методија и поред блискости у говорима разних словенских племена (моравских и
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панонских) морале да постоје
неке разлике, које су временом
постајале све значајније и веће.
Како су се књиге у то време
преписивале руком то су преписивачи и нехотице уносили
особине свог говорног језика у
језик црквених књига. То уношење разних особина говорног
језика назива се рецензија или
редакција старословенског
језика. Тако су настале разне
рецензије или редакције старословенског језика: српска, хрватска, бугарска, чешка, руска и др.
Оне све чине заједнички црквенословенски језик чија се српска
редакција у науци назива српскословенским језиком.
Најстарија ћирилска књига српске редакције јесте Мирослављево јеванђеље из 1180. године. То је јеванђеље захумског кнеза Мирослава, брата Стефана Немање. Написано је на
пергаменту, лепим, крупним словима тзв. уставне ћирилице и
украшено стилизованим иницијалима и минијатурама у боји
и злату. Мирослављево јеванђеље није само најстарија него и
најлепша српска књига средњег века.
ДА ПОНОВИМО:
– Како се зове прво словенско писмо и каква је била његова судбина?
– Шта значи израз „фонетско писмо”?
– По угледу на која писма је настала ћирилица?
– Шта је била основа старословенског језика и зашто?
– Шта значи рецензија или редакција старословенског језика?
– Шта је српскословенски језик?
– Којим језиком и писмом је написано Мирослављево јеванђеље?
Сада ће се наш времеплов зауставити у средњовековној Србији
и имаћете прилику да видите и чујете какав је живот за себе изабрао Свети Сава, први српски просветитељ, чије вам име засигурно
није непознато, јер у школи сваког 27. јануара обележавате школску
славу која се везује управо за његову личност. Хајдемо, дакле, на
двор Стефана Немање где је на свет дошао један дечак…
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ЖИВОТ СВЕТОГ САВЕ
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Растко Немањић родио се у XII веку на српском двору у
Расу, као дете великог жупана Стефана Немање и његове жене
Ане који су већ имали два сина Вукана и Стефана. Данас од ове
Немањине престонице једва да је остао који траг, пошто су у то
време чак и владарске палате грађене од дрвета.
Сјајни витешки турнири и лов на дивље звери, који су били
омиљена забава тадашње властеле, па чак и веселе и раскошне гозбе и разне забаве које су се приређивале на дворовима,
остављали су углавном хладним најмлађег Немањиног сина. Млади Растко је још од раног
детињства заволео књигу и читање. Од књига
нарочито омиљену литературу представљала
су житија (животи) светаца која су на врло
сликовит и занимљив начин описивала животе и страдања разних пустињака и испосника,
који су, у жељи да постану свеци, живели по
усамљеним пећинама и пустим местима, мучећи своје тело глађу и временским непогодама. Врло млад, Растко се уместо за владарску
круну, одлучио за монашки живот и, насупрот
жељи родитеља, са монасима који су дошли да
посете српски двор побегао на Свету гору. Ту
се замонашио и добио име Сава.
Пошто је провео извесно време у манастиру Св. Пантелејмона и боље научио грчки језик, Сава је прешао у манастир Ватопед. Након што је упознао све манастире
на Светој гори, Сава оде на планину Атон где виде пустињаке
као што беху они о којима је у детињству читао и хтеде и сам да
живи пустињачким животом. Срећом, игуман му то не дозволи, а временом и Сава схвати да њега као црквено лице чекају
много значајнији и кориснији задаци.
Прошле су године и остарели жупан Стефан Немања, на наговор Савин, предаде престо сину Стефану. Старији син Вукан
доби на управу области јадранског приморја. Немања се потом замонаши и оде у своју задужбину манастир Студеницу да надаље
живи као монах Симеун. Ускоро после тога он као калуђер крене и сам за Свету гору и заједно са Савом обиђе све светогорске
знаменитости, обасипајући манастире владарским поклонима.

Стари темељи напуштеног манастира Хиландара, са његовом околином, допадоше се Сави, те
он предложи своме оцу да зидају српски манастир за будуће монахе из Србије. Због великог
угледа који отац и син имаше брзо су добили
дозволу од византијског цара. Кратко је време
прошло и подигнута је велелепна манастирска
црква, са конацима, те мноштво српских монаха
са Свете горе настани нови манастир Хиландар,
који ће од тада, па кроз цео средњи век бити средиште културног и духовног живота средњовековне српске државе.
За потребе Хиландара, као и за своју испосничку ћелију подигнуту у месту званом Кареја,
Сава је, по угледу на оне које је видео у манастирима у Цариграду, саставио посебни правилник – типик – о томе како монаси
треба да живе, шта од молитава свакодневно да читају, како да
се хране и како да се боре против греха.
Неколико година касније Савин отац Немања умире, а недуго затим проглашен је за свеца због свог примерног монашког
живота и због својих заслуга за цркву. За ту прилику Сава је унео у хиландарски типик и кратак
опис живота свога оца од напуштања престола па
до његове смрти. Много касније ће Сава описати
читав Немањин живот у Житију светог Симеуна.
Убрзо после смрти Симеунове прилике у Србији су се погоршале. Вукан је, незадовољан што
је Немања оставио престо млађем сину, заратио
против свога брата Стефана желећи да му преузме власт. Због тога се Стефан обратио за помоћ
Сави, молећи га да дође и покуша да га измири са
братом. Сава је, пошто је извршио све потребне
припреме, кренуо за Србију поневши са собом
очеве мошти. Тамо су га дочекала оба брата са
својим великодостојницима и највишим црквеним поглаварима. Користећи то свечано расположење и узбуђење које је код браће изазвао пренос
моштију и њихова сахрана у Немањиној задужбини Студеници, Сава је најзад успео да измири
завађену браћу.
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Дошавши у Србију, Сава је увидео да је стање у ондашњој
српској цркви веома лоше. Домаћих свештеника и калуђера
било је врло мало, а и они су били слабо образовани. Осим
тога, манастира и цркава на територији ондашње немањићке државе било је недовољно. Зато је Сава остао у Србији и
предано радио на уздизању наше средњовековне писмености
и културе. У то време није било организованих школа, већ
су манастири били једино место где се неговала писменост и
књижевност. Због тога је Сава настојао да подигне образованост и културу калуђера. Захваљујући његовом упорном раду,
српска култура подигла се на ниво најкултурнијих европских
престоница.
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