
Филозофски факултет у Новом Саду 
Одсек за српски језик и лингвистику 

Дан словенске писмености, 24. мај 2022. 
 







 До средине 19. века првим словенским писмом, 
које је сачинио Константин (Ћирило), сматрана 
је ћирилица. 

 

 Преломни тренутак представља 1836. година, 
када је Ј. Копитар пронашао, а затим и издао 
Клочев зборник, писан старословенским 
језиком и глагољицом. 

 

 Он је први указао на древност глагољице и 
њену везу са делатношћу Солунске браће, те на 
разлику између старословенске обле и хрватске 
угласте глагољице. 





 Током 19. века корпус глагољских споменика 
попуњава се новим проналасцима, а идеја о 
хронолошком првенству глагољице и Ћирилу као 
њеном састављачу постепено се учвршћује. 

 

 Најпотпунију аргументацију дао је П. Ј. Шафарик: 
глагољски споменици језички су архаичнији у 
односу на ћирилске; у ћирилским текстовима 
спорадично се појављују глагољска слова (никада 
обрнуто), у случају палимпсеста доњи слој текста 
писан је глагољицом, а горњи ћирилицом (обрнути 
распоред није забележен)... 

 



Зографско јеванђеље Прашки листићи 



 

 Сачувани старословенски споменици потичу из 
истог периода (10‒11. век) и писани су глагољицом и 
ћирилицом. Након опсежних истраживања у 
трајању од два века, данас је у палеославистици 
општеприхваћен став да је глагољица прво 
словенско писмо, чији је аутор Ћирило. 

 

 Питање о њеним изворима и симболици, међутим, 
још увек је отворено. 



 Према Јагић‒Тејлоровој теорији, која је била веома 
утицајна на прелазу из 19. у 20. век, узор за 
глагољицу пронађен је у грчкој минускули. 

 

 Основни недостатак ове идеје јесте чињеница да је 
минускула канцеларијско, световно, а глагољица 
сакрално писмо, установљено за потребе развоја 
словенског богослужења. 





 Г. Чернохвостов половином 20. века први указује 
на хришћанску симболику глагољских слова. 

 Глагољица је оригинално писмо, чији су знаци 
сачињени од три основна хришћанска симбола ‒ 
крста (Бог), троугла (Света Тројица) и круга 
(бесконачност). 

 

 



 Љ. Б. Карпенко истиче да се приликом 
размишљања о глагољици мора узети у обзир читав 
контекст њеног настанка, а пре свега, Ћирилове 
компетенције и улога глагољице као сакралног 
писма. 

 

 Хришћанска симболика глагољских слова 
проистиче из јединства њихове форме и назива, 
који имају директно упориште у библијском тексту, 
представљајући кључне библијске симболе. 

 

 

 

 



 Тако, на пример, форма глагољског слова јат Y 

симболизује Свету Тројицу. 

 

 Са њоме је у складу и назив повезан са стсл. јад 
‘јело’, који такође указује на Бога ‒ Јер тијело моје 
истинско је јело, а крв је моја истинско пиће (Јован 
6, 55). 

 

 Имена глагољских слова ступају и у међусобне 
односе, образујући синтагме које упућују на кључна 
места у Библији ‒ аз буки веде, људије мислите... 





 С друге стране, у основи ћирилице несумњиво је 
грчка мајускула. 

 

 Приписује се неком од ученика Ћирила и Методија, 
а место њеног настанка највероватније је Преслав. 

 

 Сачињена је у периоду између Методијеве смрти и 
одласка ученика из Моравске (885) и настанка 
Самуиловог натписа (993). 

 



Самуилов натпис Супрасаљски зборник 



 

 Срби су у старословенско доба користили и 
глагољицу и ћирилицу, на шта указује језик 
Маријиног јеванђеља и Темнићког натписа. 

 

 О употреби глагољице у најранијем периоду 
сведоче Гршковићев и Михановићев апостол, оба 
из 12. века, на српскословенском језику. 

 

 „Победа” ћирилице резултат је везивања за ареал 
Slavia orthodoxa (византијска култура као стожер). 



Маријино јеванђеље Темнићки натпис 



Гршковићев апостол Михановићев апостол 




