
 

Почеци словенске писмености 

 

          Наши преци Стари Словени у прошлости су живели у својој 

прапостојбини која се налазила између Балтичког мора на северу, Карпата на 

истоку и реке Дњепра на југу. Незадовољни условима живота (пренасељеност, 

недостатак плодног земљишта) били су принуђени да се селе. Приликом сеобе 

поделили су се у три групе. Једна група кренула је на југ, друга на исток, 

трећа на запад (Јужни, Источни и Западни Словени). 

          Срби воде порекло од Јужних Словена који су дошли на Балканско 

полуострво у 7. веку. Јужни Словени су у 9. веку прихватили 

хришћанство. Пре тога били су пагани (веровали су у више богова и разна 

натприродна бића). Након прихватања хришћанства Јужни Словени нису 

имали учитеље који би им на њима разумљивом језику проповедали веру. 

Због тога, а и да би се супротставио притиску немачког свештенства, 

моравски кнез Растислав затражио је од византијског цара Михајла III да му 

пошаље учитеље који би ширили хришћанство на словенском језику и 

описмењавали Словене. Византијски цар 863. године шаље у Моравску 

Константина Филозофа и Методија, рођену браћу из Солуна (Грчка) који су 

добро знали словенски језик. У Солуну и околини већинско становништво 

било словенско, па су зато Константин и Методије од малих ногу одлично 

говорили словенски језик.  

         Константин Филозоф (у монаштву назван Ћирило) и Методије пре 

него што су кренули у Моравску саставили су прво словенско писмо – 

глагољицу (9. век).   

                                                                                   
глагољицa 

           



 

          Година 863. узима се као почетак словенске писмености. 

          Српски језик припада групи јужнословенских језика. Овој групи 

језика поред српског припадају словеначки, хрватски, македонски, 

бугарски и старословенски језик.  

          Старословенски језик је први књижевни језик Словена. Настао је 

средином 9. века. Овај језик је био искључиво црквени језик (могао се чути и 

читати само у цркви).  

          Климент и Наум (ученици Ћирила и Методија) саставили су друго 

словенско писмо које су у част своме учитељу Ћирилу назвали ћирилица 

(почетак 10. века). 

          Најстарији сачувани ћирилични споменик српске писмености на 

српскословенском језику је Мирослављево јеванђеље (12. век). Написано је за 

хумског кнеза Мирослава, брата великог српског жупана Стефана Немање. 

Данас се чува у Народном музеју у Београду. 

                                                                                                   
Мирослављево јеванђеље 

Књижевни језици од 9. до 18. века:                                                              

СТАРОСЛОВЕНСКИ  ЈЕЗИК  (од 9. века до 12. века)                   

СРПСКОСЛОВЕНСКИ  ЈЕЗИК  (од 12. до почетка 18. века) 

РУСКОСЛОВЕНСКИ  ЈЕЗИК  (прва половина 18. века)                

СЛАВЕНОСРПСКИ  ЈЕЗИК  (друга половина 18. века) 

 

 

 

 



 

Почеци словенске писмености                                                                        

(тест) 

1.   Како се зове први књижевни језик Словена? ___________________________________ 

2.   Заокружи коју годину сматрамо почетком словенске писмености. 

      а)  863.                                                   б)  1863.                                                        в)  1371. 

3.   Заокружи тачан одговор 

      Српски језик припада:  

      а)  источнословенској групи језика 

      б)  јужнословенској групи језика 

      в)  западнословенској групи језика 

4.   Подвуци језике који припадају јужнословенској групи језика. 

      пољски, руски, српски, бугарски, словачки, словеначки, хрватски, немачки,  грчки  

      украјински, македонски, белоруски, италијански 

5.   Како се зове прво словенско писмо? __________________________________________ 

6.   Ко је саставио прво словенско писмо? ________________________________________ 

7.   У ком веку је настало прво словенско писмо? Заокружи тачан одговор. 

       а)  у 5. веку                                          б)  у 9. веку                                           в)  у 20. веку 

8.    Како се зове друго словенско писмо? _________________________________________  

9.    Ко су састављачи другог словенског писма? ___________________________________ 

10.  Како се зове најстарији сачувани ћирилични споменик српске писмености на 

       српскословенском језику настао у 12. веку? ___________________________________ 

11.  Који књижевни језик се користио у првој половини 18. века?  

        _________________________________________________________________________ 

 

Име и презиме полазника ______________________________________________________  

Наставник: Весна Радосављевић 

 


