
Почеци словенске писмености 



• За почетак словенске писмености узима се 863. 
година, када је дошло до Моравске мисије. 
На позив  кнеза Растислава, Солунска браћа, 
Константин (Ћирило) и Методије, долазе у 
Моравску како би проповедали хришћанство на 
словенском језику. 

 
 

      Велика Моравска 
      у 9. веку 

 
 
 



• Да би могли да проповедају хришћанство 
на словенском језику, морали су да створе 
словенско писмо и преведу основне 
богослужбене књиге. 



• Ћирило и Методије творци су 
првог књижевног језика свих 
Словена – у науци названог 
старословенски (настао 
стилизацијом говора македонских Словена 
из околине Солуна, а у чину превођења 
основних богуслужбених књига са грчког). 
 
 
 



• Глагољица – писмо које је створио 
Ћирило је по много чему оригинална 
творевина. Приликом њеног 
обликовања Ћирило је користио своја 
знања и других писама: јеврејског, 
самарићанског и коптског.  
 
 



Глагољица 





Црноризац Храбар : О писменима 
Прва филолошка расправа о 

словенском најстаријем писму 



Правци ширења писмености 



Најпознатији ученици Ћирила и 
Методија: Климент и Наум 



• Крајем 9. века у Сименеовој Бугарској 
настала је ћирилица, друго словенско 
писмо, изникло из традиције писања 
грчким алфабетом. Садржи 24 слова 
грчког алафабета и 12 слова за 
специфично словенске гласове. 

• Добија име по апостолу словенске 
писмености – Ћирилу. 





Најстарији старословенски 
споменици писани ћирилицом 

• Темнићки 
натпис 

• Савина књига 

• Супрасаљски 
зборник 

• Самуилов 
натпис 

Темнићки натпис 
 



• Од 12. века развија се српска уставна 
ћирилица 
- графема типична за српске споменике 
јесте ђерв (најпре има гласовну вредност 
/đ/, а затим и /đ/ и /ć/). 
 



• У 18. веку српскословенски је замењен 
рускословенским, а потом руским 
књижевним језиком. 

• Употребу црквене ћирилица сменила је 
руска грађанска ћирилица (’гражданица’) 



• Савремени изглед ћирилице настао је 
Вуковом реформом, заснован је на 
руској `гражданици` која се 
модификовала још у 18.веку, 
реформисала током 19.века и ми се 
данас њом служимо. 
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Српски језик и лингвистика, 3. година  


