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АН ДРЕЈ КУ ЗЊЕ ЦОВ

ПО КР ШТА ВА ЊЕ И ШИ РЕ ЊЕ  
ЋИ РИ ЛИЧ НЕ ПИ СМЕ НО СТИ  
У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ РУ СИ ЈИ

По што ва ни пред сед ни че Дра га не Ста ни ћу,
мно го по што ва но ча сни штво Ма ти це срп ске,
ко ле ге и при ја те љи!

До зво ли те ми да вас по здра вим и да у име Ни жње нов го род
ског уни вер зи те та Н. И. Ло ба чев ски, и у сво је лич но име, из ра зим 
за хвал но сти за ука за ну част да на сту пам у Ма ти ци срп ској на Дан 
сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре и да ожи вим се ћа ње на пр ве учи
те ље сло вен ске пи сме но сти Ћи ри ла и Ме то ди ја!

Мо је из ла га ње пред ста вља ре зул тат ра да ру ских на уч ни ка и 
ис тра жи ва ча на те му хри сти ја ни за ци је Ру си је по сред ством књи
жев не тра ди ци је Ћи ри ла и Ме то ди ја. На са мом по чет ку озна чи ћу 
окви ре ис тра жи ва ња: реч ће би ти са мо о ста ри јој ру ској исто ри ји, 
а мо гу ће па ра ле ле са срп ском исто ри јом ши ре њем књи жев не кул
ту ре не ћу по ми ња ти због не до вољ не упу ће но сти. У из ла га њу ни су 
пред ста вље не све чи ње ни це ве за не за ши ре ње ћи ри лич не пи сме
но сти, већ са мо ка рак те ри стич не епи зо де, до га ђа ји и тек сто ви 
ћи ри лич не кул ту ре у сред њо ве ков ној Ру си ји на кон по кр шта ва ња.

Тер ми но ло ги ја ко ја се ко ри сти у из ла га њу:
Ста ра Ру си ја (Древняя Русь)1 – те ри то ри ја Ис точ не Евро пе 

ко ја је би ла у са ста ву др жа ве Рју ри ко ви ча до 1238. го ди не и ко ја је 
об у хва та ла Сло ве не, одво је на угар скофин ска и тур киј ска пле ме на.

Ћи ри лич на азбу ка (ћи ри ли ца) – сло вен ска азбу ка у чи јој је 
осно ви грч ко пи смо до пу ње но но вим сло ви ма ко ја су на ста ла да 

1 У срп ском исто ри о граф ском ми љеу по јам Древняя Русь се пре во ди као 
Ки јев ска Ру си ја (прим. прев.).
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би се пре не ли по себ ни зву ци, ка рак те ри стич ни за сло вен ски је зик, 
пре ма обра сцу од го ва ра ју ћих сло ва гла го љи це (ко ју је прет ход но 
ство рио Ћи ри ло); ћи ри ли ца је на ста ла по чет ком X ве ка у Ис точ ној 
Бу гар ској.2 Ла ко нич ни ста ро ру ски нат пи си на гла го љи ци у пе ри о
ду од XI до XI II ве ка3 се не ра чу на ју, с об зи ром на то да већ у XI 
ве ку не пред ста вља ју ши ро ко рас про стра ње ну по ја ву.4 

У овом ра ду, ка да го во ри мо о ћи ри лич ној пи сме но сти, под ра
зу ме ва мо не са мо си стем син так се, ор то гра фи је и сл., већ и бо гат 
књи жев ни је зик ко ји мо же да пре не се ду бо ка осе ћа ња, естет ски 
до жи вљај, па и ка тар зу, и ко ји има сва сред ства за ства ра лач ку 
(кре а тив ну) ак тив ност, укљу чу ју ћи и на у ку. 

У осно ви ра да су три основ не те зе:
1. Пи сме ност се у од ре ђе ној кул ту ри ши ри за јед но са раз во

јем др жа ве. 
2. У Ста рој Ру си ји (ћи ри лич на) пи сме ност се ши ри ла на кон 

по кр шта ва ња и, у скла ду са тим, пред ста вља ла је део бо га тог ар се
на ла сред ста ва за ши ре ње но ве ве ре.

3. Ћи ри лич на пи сме ност је део ви зан тиј ског кул тур ног ком
плек са ко ји је на стао као ре зул тат фор ми ра ња „ви зан тиј ске за јед
ни це на ци ја”.5 

Пр ва и дру га те за се пот кре пљу ју бо га тим упо ред но и сто риј
ским ма те ри ја лом. Од по след њих ис тра жи ва ња по ме ну ће мо она 
ко ја су об ја вље на у збор ни ку по све ће ном про бле ма ти ци пи сме
но сти као еле мен ту др жав не ин фра струк ту ре:

– „Ра не др жа ве, кла се и град ска дру штва мо гу по сто ја ти и без 
пи сме но сти. Ме ђу тим, уко ли ко у не ком дру штву по сто ји фор ми
ра на пи сме ност, то зна чи да у том дру штву по сто ји раз ви је на (...) 
со ци јал на струк ту ра и хи је рар хи ја са ста вље на од три ни воа... До 
овог за кључ ка се до шло на осно ву про у ча ва ња 289 дру штве них 
за јед ни ца ко је су узе те као при мер дру штва епо хе пр во бит не по
ли то ге не зе (до 500. год. пре н. е.);”6

2 Флоря Б. Н. Во зник но ве ние славянской письмен но сти. Исто ри че ские 
усло вия её раз ви тия // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 303; Ро жде
сֳвен ская Т. В. КИ РИЛ ЛИ ЦА // Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло
пе дия. М., 2014. С. 387–388.

3 Сֳоляро ва Л. В. Древ не рус ские над пи си XI –XIV ве ков на пер га менных 
ко дек сах. М., 1998. С. 56–74.

4 Флоря Б. Н. Во зник но ве ние славянской письмен но сти. Исто ри че ские 
усло вия её раз ви тия // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 304.

5 Обо лен ский Д. Ви зан тийское Со дру же ство На ций. Шесть ви зан тийских 
пор тре тов. М., 1998. С. 11–398.

6 Кра дин Н. Н. Является ли письмен ность кри те ри ем го су дар ства? // Во
 сточ ная Евро па в древ но сти и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент го су
дар  ствен ной ин фра струк туры. М., 2016. С. 150.
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– „Ме ђу тим, ни по ја ва, а ни да ље ши ре ње рун ског пи сма ни 
на ко ји на чин ни је по ве за но са на стан ком др жа ва. На про тив, по
ја ва др жа ве пра ће на хри сти ја ни за ци јом озна ча ва ла је крај рун ске 
пи сме но сти сву да осим у Скан ди на ви ји, и ниг де, чак ни у Скан ди
на ви ји, оно ни је по ста ло др жав но пи смо”; „Функ ци је рун ског пи сма 
ко је је оно има ло у пе ри о ду од V до VII ве ка [репрез ентативна, ма
гиј ска, ме мо ра тив на, ко му ни ка тив на [као што то да ље об ја шња ва 
у свом тек сту Ј. А. Мељ ни ко ва – А. К.], очу ва не су то ком це ло куп
ног пе ри о да ње го вог по сто ја ња, али са мо у сфе ри сва ко днев ног 
жи во та, ко ја ни је ве за на за цр кве ну кул ту ру и ак тив ност др жа ве.”7 
При ана ли зи ових ре до ва тре ба има ти у ви ду да се на ста нак др жа
ве у Скан ди на ви ји, про пра ћен хри сти ја ни за ци јом, од ви јао упо ре до 
са упо тре бом ла тин ског пи сма.

– „У то вре ме, у пр вој по ло ви ни X ве ка, на се вер ном Кав ка зу 
је фор ми ра на Алан ска ми тро по ли ја ко ја је би ла пот чи ње на Ца ри
град ској па три јар ши ји. Сре ди ном X ве ка у цен трал ном Прет кав
ка зју ство ре на је не за ви сна др жа ва Ала ни ја... Но во на ста ла ре ал ност 
зах те ва ла је не са мо упо тре бу грч ког је зи ка већ и раз вој ло кал ног, 
алан ског, али већ у пи са ном об ли ку; (...) за пре ла зак Ала на на пи
сме ност на осно ву грч ког пи сма био је пре ло ман упра во X век, ка да 
је кав ка ска Ала ни ја осло бо ђе на од ха зар ске под ре ђе но сти и ка да 
је до шло до ње не хри сти ја ни за ци је за вре ме Ни ко ле Ми сти ка.”8

У ве зи са свим овим чи ње ни ца ма, ко је осве тља ва ју исто ри ју 
пи сме но сти у сред њо ве ков ној Ру си ји, тре ба ис та ћи да су пред крај 
X ве ка ет но си ко ји су на се ља ва ли Ста ру Ру си ју већ ство ри ли сло же
ну со ци јал нопо ли тич ку струк ту ру. Ова струк ту ра је има ла по тре бу 
за пи сме но шћу ко ја је, исто вре ме но, на дру гој стра ни би ла део ар се
на ла Ви зан тиј ске им пе ри је на по љу ши ре ња хри шћан ства. По след њи 
за кљу чак пот кре пљу ју за па жа ња у ве зи са ши ре њем хри шћан ства у 
др жа ва ма ко је су под ви зан тиј ским (рим ским) кул тур ним ути ца јем:

– „По ја ва јер мен ске пи сме но сти иза зва на је, пре све га, по тре
бом но ве хри шћан ске ре ли ги је за пре во дом бо го слов ских трак та та 
ко ји су има ли за да так да усме ре идеј ну и ли тур гиј ску ак тив ност 
Јер мен ске цр кве...”9

7 Мельни ко ва Е. А. Письмен ность без го су дар ства и го су дар ства без пи
сьмен но сти: гер ман ское ру ни че ское письмо во II–XV вв. н.э. // Во сточ ная Евро па 
в древ но сти и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент го су дар ствен ной ин фра
 струк туры. М., 2016. С. 180, 184.

8 Бу бе нок О. Б. В по и сках сле дов письмен но сти у сре дне ве ковых ала нов; 
Пе ре ва лов С. М. Письмен ность кав каз ской Ала нии: языки и сферы при ме не ния 
// Во сточ ная Евро па в древ но сти и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент 
го су дар ствен ной ин фра струк туры. М., 2016. С. 41; С. 222.

9 Аруֳюно ваФи данян В. А. Го су дар ствен ность и письмен ность в ран не
 сре дне ве ко вой Ар ме нии // Во сточ ная Евро па в древ но сти и сре дне ве ковье. 
Письмен ность как эле мент го су дар ствен ной ин фра струк туры. М., 2016. С. 28.
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– „У свим слу ча је ви ма ка да се у бли зи ни гра ни ца Ис точ ног 
рим ског цар ства ства ра ла пи сме ност, то је би ло про пра ће но на глим 
по ја ча ва њем иде о ло шког и по ли тич ког ути ца ја Цар ства на на ро де 
ко ји су се на ла зи ли у де ло кру гу ње них жи вот них ин те ре са, пу тем 
ве ре и кул ту ре. Ви зан ти ја је при зна ва ла ове те ри то ри је као су ве
ре не др жа ве, тре ти ра ла их као парт не ре, скла па ла са њи ма до го
во ре и на тај на чин ши ри ла гра ни це но вог хри шћан ског све та под 
сво јим по кро ви тељ ством... Тре ба ис та ћи да је по след њи по ку шај 
ши ре ња но вог пи сма у бли зи ни ви зан тиј ске гра ни це би ло ства ра ње 
сло вен ске пи сме но сти у IX ве ку од стра не Ћи ри ла и Ме то ди ја, 
као и пре вод на ста ро бу гар ски (ста ро сло вен ски) је зик не ких тек
сто ва из Је ван ђе ља.”10

Уза јам на по ве за ност свих го ре на ве де них ста но ви шта и чи ње
ни ца са исто ри јом сред њо ве ков не Ру си је до зво ља ва нам да ње но 
по кр шта ва ње пред ста ви мо као мо ну мен тал ну исто риј скопо ли
тич ку и кул тур ну чи ње ни цу. То је озна чи ло по ја ву пу но сна жне 
др жа ве у ме ђу на род ној аре ни, др жа ве у ко јој се раз ви ја ви со ка 
кул ту ра. Прет по став ке да су Ис точ ни Сло ве ни до по кр шта ва ња 
мо гли има ти сво ју пи сме ност са да се по би ја ти ме што су ру ска 
сло ва („ру ские письме на”) Па нон ских жи ти ја Ћи ри ла и Ме то ди ја 
или ка сни је уба че на, или пред ста вља ју по гре шно на пи са не ре чи 
„сур ских” („сурьских”), тј. си риј ских сло ва, о че му све до че арап
ски ау то ри ко ји ру ска сло ва по ве зу ју са скан ди нав ском рун ском 
пи сме но шћу. А уко ли ко је и по сто ја ла пи сме ност код Ис точ них 
Сло ве на пре по кр шта ва ња, он да је то мо гао би ти са мо грч ки си
стем пи сма (по све му су де ћи, ћи ри ли цом је на пи са но пи смо ко је 
је стре лом из оку пи ра ног Хер со на Ана стас по слао Вла ди ми ру), 
или ћи ри ли ца (по зна ти гњо здов ски нат пис „Го рухща” – на ћу пу 
до сре ди не X ве ка и др.). Упра во за по тре бе овог пи сма упо тре
бља ва ле су се по себ не пи саљ ке за пи са ње на бре зо вој ко ри ко је су 
про на ђе не у нов го род ским ар хе о ло шким на ла зи шти ма у пе ри о ду 
од 953. до 989. го ди не.

Упра во на кон по кр шта ва ња у сред њо ве ков ној Ру си ји је до шло 
до на глог ши ре ња ћи ри лич не пи сме но сти. У По ве сти ми ну лих 
ле та (ПМЛ) ис так ну то је да се од мах на кон по кр шта ва ња Ки је
вља на из град ња пр вих хри шћан ских хра мо ва пре ма на ред би кне
за Вла ди ми ра (980–1015) „на ча по и ма ти у на ро чи тое ча ди де ти и 
даяти на ча на ученье кни жное ма те рее же чадъ сихъ пла ка ху по нихъ 
ещё бо не бяху ся утвер ди ли ве рою но акы по мер тве ци пла кахся 

10 Алик бе ров А. К., Му драк О. А. Кав каз скоал бан ский ал фа вит как при мер 
но вой письмен но сти для хри сти ан ских на ро дов // Во сточ ная Евро па в древ но сти 
и сре дне ве ковье. Письмен ность как эле мент го су дар ствен ной ин фра струк туры. 
М., 2016. С. 24.
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Сим же раз даяном  на ученье кни гамъ”.11 Још је дан ве о ма из ра жа
јан фраг мент о књи га ма из ПМЛ да ти ран је 1037. го ди не: кнез Ја
ро слав Вла ди ми ро вич (1019–1054) оку пио је мно штво пи са ра ко ји 
су по че ли да пре во де грч ке књи ге на сло вен ски је зик; књи ге се 
ве ли ча ју као из вор му дро сти, основ ве ре и уз др жа ва ња12 (по сто је 
до ка зи да је Ја ро слав Вла ди ми ро вич у ра зним гра до ви ма отва рао 
шко ле за де цу).

Уза јам на ве за из ме ђу ових чи ње ни ца је ин ди ка тив на. Пр во су 
де цу сла ли да се об у че књи га ма. Очи глед но да је та обу ка (чи та ње 
и пи са ње) би ла на сло вен ском је зи ку ко ји је био пи сан ћи ри ли цом. 
И у овом слу ча ју по сред ни ци су би ли Бу га ри, ко ји су аку му ли ра ли 
и раз ви ли на сле ђе Ћи ри ла и Ме то ди ја. По ла ве ка на кон По кр шта
ва ња, од 988. до 1037. го ди не у сред њо ве ков ној Ру си ји се већ фор
ми рао од ре ђе ни број ква ли фи ко ва них пре во ди ла ца и ту ма ча грч ких 
(ви зан тиј ских) бо го слу жбе них књи га. Ква ли фи ко ва ност и ис ку ство 
у овој обла сти би ли су пре ко по треб ни. Ти пре во ди о ци су би ли 
на ста вља чи де ла Ћи ри ла и Ме то ди ја, а њи хо ви „на по ри... су од са
мог по чет ка би ли усме ре ни на фор ми ра ње сло вен ског књи жев ног 
је зи ка као са крал ног”.13 Осим то га што су ство ри ли азбу ку, Ћи ри
ло и Ме то ди је су из гра ди ли „је зик ви со ке хри шћан ске кул ту ре, 
но ви књи жев ни је зик ко ји је мо гао да из ра зи сло же не ми сли, фи на 
осе ћа ња, као и да бу де но си лац естет ског на че ла”.14 То је био је ди ни 
на чин да се па га ни уве ре у вред ност но ве ве ре, „из ла жу ћи ви со ко 
бла го гла го ља ње” и „мно го јед но став них и убе дљи вих по ве сти”.15 

У пре во ди лач кој тех ни ци Ћи ри ла и Ме то ди ја ве ли ку уло гу 
је има ло ства ра ње но вих тер ми на, без ко јих је би ло не мо гу ће тач но 
пре не ти хри шћан ске дог ме. Ј. М. Ве ре шча гин из два ја 4 тех ни ке 
твор бе тер ми на „со лун ске бра ће” и њи хо вих на ста вља ча: тран спо
зи ци ју (пре но ше ње грч ке фи ло зоф скобо го слов ске се ман ти ке на 
сло вен ску лек си ку), по зајм љи ва ње, кал ки ра ње и мен та ли за ци ју 
(пре ла зак од пој мов ног ка сло же ни јем и раз гра на ти јем по за дин
ском ни воу, пре во ђе ње од ре ђе ног де ла све у куп не се ман ти ке, а не 
по ла зне ре чи –тер ми на).16 Ове тех ни ке су се при ме њи ва ле у свим 

11 Ла врентьев ская ле то пись // Пол ное со бра ние рус ских ле то пи сей (ПСРЛ). 
Т. I. М., 1997. Стб. 118–119; Ипатьев ская ле то пись // ПСРЛ. Т. II. М., 1998. Стб. 103.

12 Ла врентьев ская ле то пись. Стб. 152; Ипатьев ская ле то пись. Стб. 140–141.
13 Флоря Б. Н. Во зник но ве ние славянской письмен но сти. Исто ри че ские 

усло вия её раз ви тия // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 301.
14 Ве рещагин Е. М. Ки рилл и Ме фо дий как со зда те ли пер во го ли те ра

тур но го языка // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 306.
15 Ве рещагин Е. М. Ки рилл и Ме фо дий как со зда те ли пер во го ли те ра

тур но го языка // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 307.
16 Ве рещагин Е. М. Ис то рия во зник но ве ния древ не го общеславянско го 

ли те ра тур но го языка. Пе ре вод че ская деятельность Ки рил ла и Ме фо дия и их 
уче ни ков. М., 1997. С. 36–51.
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сло вен ским кул ту ра ма ко је су при хва ти ле на сле ђе Ћи ри ла и Ме
то ди ја, па и у ста ро ру ској. И по што је на кон 50 го ди на по сле по
кр шта ва ња Ру си је от по че ло ак тив но пре во ђе ње, то је озна чи ло и 
по че так пе ри о да пре во да. А пе ри од пре во да је „вре ме ше гр то ва ња 
за књи жев ни је зик”. За књи жев ни је зик ко ји су ство ри ли Ћи ри ло 
и Ме то ди је пе ри од ше гр то ва ња (пре во да) тра јао је пре ко 20 го ди на: 
20 го ди на на кон ства ра ња сло вен ског књи жев ног је зи ка от по че ло је 
ори ги нал но ства ра ла штво на том је зи ку.17 За Ста ру Ру си ју је ди стан
ца од ше гр то ва ња до са мо стал ног ства ра ла штва би ла још кра ћа, 
по што је сло вен ски књи жев ни је зик већ имао сво ју тра ди ци ју. На 
њу су се осла ња ли у Ста рој Ру си ји.

По зна то је да су Ћи ри ло и Ме то ди је ско ро при ве ли кра ју пре
вод ка нон ских књи га Ста рог и Но вог За ве та (из у зев књи га Ма ка
ве ја), Но мо ка нон Јо ва на Схо ла сти ка и ство ри ли За кон Суд њи љу дем 
– сло вен ски спо ме ник пра ва18 (у осно ви је би ла ви зан тиј ска екло
га, а са чу вао се За кон Суд њи љу дем у ру ским ру ко пи си ма по чев 
од XI II ве ка). „Кор пус на ис точ но сло вен ској осно ви [библијских 
тек сто ва – А. К.] био је до пу њен но вим пре во ди ма, а вр ше на је и 
ре дак ци ја ста рих тек сто ва.”19 Овај по сао је за по чет 1037. го ди не.

„Пре ве де на књи жев ност, ко ја се по пут буј ног по то ка ули ла 
у ру ску књи жев ност XI –XII ве ка, до при не ла је учвр шћи ва њу хри
шћан ске иде о ло ги је у књи жев но сти, до но се ћи са со бом мно штво 
но вих жан ро ва... Ме ђу тим, пре ве де на књи жев ност ни је при хва
ће на па сив но у сред њо ве ков ној Ру си ји... ’Пре во ди о ци’ су да ва ли 
пред ност по тре ба ма чи та ла ца, по не кад и у ве ћој ме ри не го што су 
по што ва ли по ду да ра ње са ори ги на лом.”20 Го ди не 1073. са чи њен 
је спи сак на осно ву бу гар ског ори ги на ла Из бор ни ка, а го ди не 1076. 
са ста вљен је Из бор ник Свја то сла ва Ја ро сла ви ча (ки јев ског кне за). 
У XI ве ку у сред њо ве ков ној Ру си ји су пре ве де ни на ста ро ру ски 
је зик Жи ти је Ди ми три ја Со лун ског, Жи ти је Алек си ја чо ве ка Бо жи
јег, Жи ти је Ни ко ла ја Мар ли киј ског и Жи ти је Ан дре ја Ју ро ди вог. 
У сред њо ве ков ној Ру си ји у XI ве ку је би ло пре ве де но Жи ти је 
Кон стан ти наЋи ри ла и већ су од XII ве ка по сто ја ли вид ни тра го
ви ње го вог ути ца ја у де ли ма ста ро ру ске књи жев но сти. У сред њо
ве ков ној Ру си ји је би ло пре ве де но и Жи ти је Ме то ди ја. За јед но са 

17 Ве рещагин Е. М. Ки рилл и Ме фо дий как со зда те ли пер во го ли те ра тур
 но го языка // Очер ки ис то рии культуры славян. М., 1996. С. 317–318.

18 Флоря Б. Н. КИ РИЛЛ и МЕ ФО ДИЙ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом 
ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 386–387; Ту ри лов А. А. БИ БЛЕЙСКИЕ КНИ ГИ 
// Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 66–67.

19 Ту ри лов А. А. БИ БЛЕЙСКИЕ КНИ ГИ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом 
ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 66.

20 Ли хачёв Д.С. Пе ре вод ная ли те ра ту ра в раз ви тии ли те ра туры Древ ней 
Ру си // Би бли о те ка ли те ра туры Древ ней Ру си. Т. 2. СПб., 1997. С. 6 –7.
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Јо ва ном ег зар хом бу гар ским, ње го ви чи та о ци у сред њо ве ков ној 
Ру си ји су се чу ди ли устрој ству при ро де и чо ве ка. До по чет ка XI II 
ве ка Ис точ ни Сло ве ни су има ли на рас по ла га њу Књи гу Де ла Апо
стол ских (рус. „Тол ковый Апо стол”). Скит ски, еги пат ски и си нај
ски па те рик су ути ца ли на на ста нак Ки јев скопе чер ског па те ри ка. 
Зна ло се у сред њо ве ков ној Ру си ји и за По вест о Вар ла а му и Јо а
са фу. По чет ком XII ве ка је био пре ве ден Про лог.

Сва по бро ја на де ла до пу ња ва на су ве ли ким бро јем на уч них 
не ка нон ских тек сто ва, по све ће них, по пра ви лу, Све тој исто ри ји. 
У до мон гол ској Ру си ји су би ле по зна те и чи та ле су се По вест о 
Јев ста фи ји и Пла ки ди, По вест о Аки ру Пре му дром, Под ви зи Ди
ге ни са (рус. Дев ге ни е во деяние), апо кри фи О ства ра њу Ада ма, О 
Ада му и Еви, О по то пу, Ви зи ја про ро ка Иса и је, Бо го ро ди чин ход 
по му ка ма и др. 

Све то све до чи о бр зом ши ре њу хри шћан ске кул ту ре у Ста рој 
Ру си ји. Брз тем по овог про це са на ме ће пи та ње о узро ци ма ре ла
тив но ла ког од сту па ња па ган ске ве ре пред хри шћан ством.

По след ња ис тра жи ва ња ста ро ру ског па га ни зма до при хва та
ња хри шћан ства по ка зу ју да „... нам се сло вен ски па га ни зам пред
ста вља као ’не у о бли чен’, крај ње амор фан и чак при ми ти ван, са 
ла га ним пре ла зи ма у ар ха ич не и до сло вен ске (де ли мич но и оп ште 
ин до е вроп ске) ми то ло шке пред ста ве. Ова ква не ста бил ност сло вен
ског па га ни зма у пот пу но сти од го ва ра ре ла тив но мла дом ет но су 
као што су би ли Сло ве ни.”21 Вла ди ми ро ва ре фор ма па га ни зма22 
око 980. го ди не пред ста вља по ку шај вла сти да уни фи ци ра ве ли ки 
број бо го ва. Ме ђу тим бо го ви ма се на ла зе и они „иран ског” по ре
кла – Хорс и Се маргл. Овај по ку шај, ко ји је пред у зет не ко ли ко 
го ди на пре по кр шта ва ња Ру си је, ни је имао шан се да успе и са мо 
по ка зу је до ко је је ме ре па га ни зам у сред њо ве ков ној Ру си ји био 
неста би лан и не у ре ђен. Ова окол ност је и омо гу ћи ла ре ла тив но 
бр зо ши ре ње хри шћан ства у Ста рој Ру си ји, а са њим и ви со ке књи
жев не кул ту ре.

С дру ге стра не, све по ме ну то је узро ко ва ло фор ми ра ње на род
ног хри шћан ства (пра во сла вља), у ко јем су па ган ски ли ко ви и ве
ро ва ња по сто ја ли са мо под усло вом да их је хри шћан ство по бе ди ло 
(Христ, све ци, пра зни ци и сл.). Овај фе но мен је су прот ста вљен 
дво је вер ју, у ко јем су и хри шћан ски Бог и па ган ски бо го ви из јед
на че ни. При то ме се у ста ро ру ским по у ка ма про тив па ган ства 
по ми ње дво је вер је,23 што се об ја шња ва упо тре бом ви зан тиј ских 

21 На за рен ко А. В. Древ ние славяне и Русь (исто ри кофи ло ло ги че ские 
ис сле до ва ния). М., 2009. С. 299–300.

22 Ла врентьев ская ле то пись… Стб. 79; Ипатьев ская ле то пись… Стб. 67.
23 Щаве ле ва Н. И. Сло во не ко е го Хри столюбца  и рев ни теля по пра вой 

ве ре; „Сло во свято го Гри го рия”; Сло во „О по сте к не ве жам” // Письменные 
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обра за ца ко је су ау то ри овог жан ра пра ти ли. Ве ро ват но се упра во 
тим на род ним пра во сла вљем мо же об ја сни ти на и ме но ва ње све ште
ни ка „Упи(ы)р” (срп ски екви ва лент је Вам пир), Ли хо (лик ис точ
но сло вен ске ми то ло ги је ко ји пред ста вља пер со ни фи ка ци ју зла).24 
У исто вре ме овај ан тро по ни миј ски ка зус по ка зу је да ма ни фе ста
ци ја па ган ства ни је пред ста вља ла прет њу за хри шћан ство у сред
њо ве ков ној Ру си ји.

На рав но, хри шћан ство је има ло сво је нај ја че по зи ци је у ста
ро ру ским гра до ви ма, а то од ра жа ва ју ћи ри лич ни тек сто ви. Та мо 
су се уз ди за ли ка ме ни хра мо ви, по ред њих су би ли ма на сти ри, 
кне же ви су би ли цр кве ни по кро ви те љи. Упра во се у цр кве ним 
шко ла ма сти ца ла пи сме ност, та мо се чи та ло, пре во ди ло и на ста ја ли 
су но ви тек сто ви. На рав но, си ту а ци ја је би ла сло же ни ја у се о ским 
под руч ји ма. Ова ква си ту а ци ја узро ку је по те шко ће за ис тра жи ва че: 
прак тич но ни је са чу ван ни је дан храм из се о ског под руч ја (хра мо
ви су би ли др ве ни), а ни тра го ви пи сме но сти из ста ро ру ског се ла 
до мон гол ског пе ри о да.

То нам да је мо гућ ност да го во ри мо о ши ре њу пи сме не кул ту
ре у ста ро ру ским гра до ви ма. У мно го че му то је од ре ђи ва ла пи
сме ност ста нов ни штва. До каз то ме су за пи си на бре зо вој ко ри.25 
За пи си на бре зо вој ко ри из XI ве ка су у нај ве ћем бро ју от кри ве ни 
у ар хе о ло шким на ла зи шти ма Нов го ро да. Жан ро ви ових за пи са су 
раз ли чи ти – од љу бав них по сла ни ца, спи ско ва ду го ва, до цр кве
них по сло ва. Ра зно вр сност жан ро ва све до чи о ши ро кој рас про
стра ње но сти пи сме но сти. Овај про цес је, по све му су де ћи, кре нуо 
по пут ла ви не на кон по кр шта ва ња. На бре зо вом за пи су бр. 591 из 
пе ри о да 1025–1050. го ди не већ је при ка за на азбу ка.

Те ма за пи са на бре зо вој ко ри је ва жна за осве тља ва ње те ме 
ко ја је из дво је на у по се бан па сус из ла га ња. Број за пи са ко ји су 
ар хе о ло зи от кри ли у Нов го ро ду (а по сто је и за пи си на бре зо вој 
ко ри и у дру гим гра до ви ма) не пре ста но ра сте и до 2015. го ди не је 
от кри ве но 1067 за пи са (у пе ри о ду од пре ко 500 го ди на). Као што 
ана ли за по ка зу је, за пи се на бре зо вој ко ри су пи са ли љу ди прак тич
но свих со ци јал них сло је ва. Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни це ко је све
до че о по сто ја њу ви со ке књи жев не кул ту ре и о ши ре њу пи сме но сти 
у сред њо ве ков ној Ру си ји, из њих сле ди прет по став ка да је по сто јао 
ши ро ки круг по тен ци јал них чи та ла ца, по што ва ла ца књи жев не 
му дро сти.

памятни ки ис то рии Древ ней Ру си. Ле то пи си. По ве сти. Хо жде ния. По у че ния. 
Жи тия. По сла ния. СПб., 2003. С. 153–159.

24 Столяро ва Л. В. Свод за пи сей пи сцов, ху до жни ков и пе реплётчи ков 
древ не рус ских пер га менных ко дек сов XI –XIV ве ков. М., 2000. С. 11–12.

25 Янин В. Л. БЕ РЕСТЯНЫЕ ГРА МОТЫ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом 
ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 62–64.
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Осим бре зо ве ко ре, за опи сме ња ва ње су се по чет ком XI ве ка 
упо тре бља ва ле и во шта не та бли це. То по твр ђу је про на ла зак Нов го
род ског псал ти ра, на три ли по ве да ске. На њи ма су псал ми Аса фа. 
По сле от кри ћа Нов го род ског псал ти ра он до да на шњег да на пред
ста вља нај ра ни ји спо ме ник „цр кве но сло вен ске ре дак ци је ру ске 
ре дак ци је”. У ве зи са овим из ла га њем, ин ди ка тив но је да је овај 
текст у ди рект ној ве зи са ћи ри ли цом и хри шћан ством.26 Пре Нов го
род ског псал ти ра нај ста ри ји спо ме ник је био Остро ми ро во је ван ђе
ље (1056–1057) – нај ста ри ја са чу ва на ста ро ру ска ру ко пи сна књи га.27 
Спис са др жи је ван ђе љеапра кос, цр кве ни ка лен дар, ек фо нет ску 
но та ци ју.28 Остро ми ро во је ван ђе ље пред ста вља је дан од ре зул та
та про це са ко ји је по кре нуо кнез Ја ро слав Вла ди ми ро вич (Му дри) 
1037. го ди не.

Им пулс за кул тур ни раз вој ко ји је сред њо ве ков на Ру си ја до
би ла по кр шта ва њем и ши ре њем ћи ри лич не пи сме но сти ути цао 
је и на фор ми ра ње соп стве ног ста ро ру ског кул тур но и сто риј ског 
иден ти те та. Он је ло гич но про ис ти цао из иде је исто ри је ко ју је 
до не ло хри шћан ство и из не из бе жног по ве зи ва ња са хри шћан ском 
исто ри јом и оним не ис црп ним ду хов ним, фи ло зоф ским и кул тур
ним на сле ђем ан тич ке и бли ско и сточ не ци ви ли за ци је ко је је до
шло за јед но са Све тим пи смом.

Фор ми ра ње соп стве ног иден ти те та у тек сто ви ма от по че ло је 
са ма лим за ка шње њем у по ре ђе њу са по чет ком пре во ди лач ке ак тив
но сти. Она се ис по љи ла до ста ра но у раз ли чи тим де ли ма. По себ но 
тре ба из дво ји ти Сло во о За ко ну и Бла го да ти (на ста ло у пе ри о ду 
од 1038. до 1043. го ди не) ми тро по ли та Ила ри о на као и на ста нак 
пр вих ру ских ле то пи са (по че так ле то пи са ни ја).

Ила ри он, пр ви ру ски ми тро по лит (1051. год.), по ста вио је пи
та ње о ме сту и зна ча ју хри шћан ске Ру си је у исто ри ји хри шћан ске 
цр кве и у по ро ди ци хри шћан ских на ро да. Вла да ми шље ње да је 
Ила ри он по ста вио ова кво пи та ње да би оправ дао „уч ти во од би ја ње 
пот чи ња ва ња” сред њо ве ков не Ру си је Ви зан ти ји, ко је је ре зул ти
ра ло по ста вља њем Ила ри о на за ру ског ми тро по ли та од стра не са
бо ра ру ских епи ско па, а не ца ри град ског па три јар ха.29 У сло је ви том 
и оп шир ном Сло ву о За ко ну и Бла го да ти пре ва зи ла зи се од ре ђе
ни „ком плекс ма ње вред но сти” сред њо ве ков не Ру си је у ве зи с тим 

26 Янин В. Л., За лизняк А. А., По веֳ кин В. И., Рыби на Е. А., Ги мон Т. В. 
НОВ ГО РОД СКАЯ ПСАЛТЫРЬ // Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци
кло пе дия. М., 2014. С. 555–556.

27 http://www.nlr.ru/exib/Go spel/ostr/ill.html.
28 Тво роֱов О. В., Ги мон Т. В. ОСТРО МИ РО ВО ЕВАН ГЕ ЛИЕ // Древняя 

Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 581–582.
29 Мол до ван А. М. ИЛА РИ ОН // Древняя Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци

 кло пе дия. М., 2014. С. 332.
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што је Ру си ја тек при кне зу Вла ди ми ру при ми ла хри шћан ство (988. 
го ди не), за сно ва но на ју да и зму. Да ли се она за и ста на ла зи у за
пећ ку исто ри је хри шћан ских на ро да? Од рич ни од го вор на ово 
пи та ње до зво ља ва нам да прет по ста ви мо да су не ки на ро ди при
хва та ли хри шћан ство под при ти ском „За па да”, а сред њо ве ков на 
Ру си ја га је при хва ти ла до бро вољ но, ис пу ње на Бла го да ти. Иза да
так ко ји је био пред Ру си јом и дру гим хри шћан ским на ро ди ма, 
пре ма Ила ри о ну, био је сле де ћи: да се хри шћан ство ши ри на осно ву 
Бла го да ти. У ве зи са по себ ним зна че њем по кр шта ва ња Ру си је и 
на по ра да се хри шћан ство про ши ри, у Сло ву о За ко ну и Бла го да ти 
ве ли ча ли су се кнез Вла ди мир и Ја ро слав.30 Ила ри он их на зи ва 
ка га ни ма – тур киј ском ти ту лом ко ја је јед на ка цар ској.31 У то ме се 
мо же ви де ти на ив ни по ку шај од бра не вла сти тог иден ти те та пред 
ли цем на ме тљи вог по кро ви тељ ства од стра не Ви зан ти је, по пут 
оно га ко ји је пред у зео кнез Вла ди мир ка да је на кр ште њу при хва тио 
име „Ва си ли је” – тј. ва си левс (Βασιλεύς – грч ки на зив/ти ту ла за ца ра 
– прим. прев.) Ова кве по ку ша је су пред у зе ли и бал кан ски Сло ве ни.

Пре ма ду би ни и устре мље но сти ин те лек ту ал них, ду хов них 
и бо го слов ских тра га ња, Сло во о За ко ну и Бла го да ти је пр во вред но 
фи ло зоф ско де ло. При то ме је у ње му то ли ко сна жна и убе дљи ва 
бо го слов ска ком по нен та, да у ате и стич кој со вјет ској др жа ви све до 
1984. го ди не Сло во о За ко ну и Бла го да ти ни је дан пут ни је об ја вље
но у це ли ни. Ни су сви ис тра жи ва чи из обла сти ста ро ру ске исто ри
је и ру ске фи ло зо фи је зна ли за ово де ло. Би ло је ко мич них си туа
ци ја: ино стра ни ис тра жи ва чи су от кри ва ли со вјет ским на уч ни ци ма 
по чет ке ста ро ру ске фи ло зо фи је. Да је мо реч не мач ком ру си сти: „ко
му ни стич ки по ли ти ча ри” „... су сма тра ли да је су ви шно и чак штет
но об ја вљи ва ти де ло у ко јем ау тор та ко убе дљи во из ла же бо го слов
ска пи та ња и, у кон крет ном слу ча ју, раз ли ке из ме ђу ју да и зма и 
хри шћан ства, у ко јем се та ко оби ла то ци ти ра Би бли ја и са та квом 
вир ту о зном кра сно ре чи во шћу се из ла же цр кве но уче ње”.32 Нео п ход
но је скре ну ти па жњу да се овај мај стор ски бо го слов ски трак тат 
по ја вио по ла ве ка на кон по кр шта ва ња и при хва та ња тра ди ци је 
Ћи ри ла и Ме то ди ја. Сво ју вред ност – Сло во о За ко ну и Бла го да ти 
– ру ска кул ту ра ду гу је Ћи ри лу и Ме то ди ју, ко ји су по да ри ли сло
вен ску азбу ку, фор ми ра ни књи жев ни је зик и све те хри шћан ске 
тек сто ве.

30 Тексты с раз ноч те ниями // Мол до ван А. М. „Сло во о за ко не и бла го да ти” 
ми тро по ли та Ила ри о на. Ки ев, 1984. С. 78–196.

31 Сум ни ко ва Т. А. „Сло во о за ко не и бла го да ти” ми тро по ли та Ила ри о на 
// Письменные памятни ки ис то рии Древ ней Ру си. Ле то пи си. По ве сти. Хо жде ния. 
По у че ния. Жи тия. По сла ния. СПб., 2003. С. 178.

32 Мюллер Л. Ки ев ский ми тро по лит Ила ри он: жизнь и твор че ство // Мюллер 
Л. Понять Рос сию: исто ри кокультурные ис сле до ва ния. М., 2000. С. 88.
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У СССРу су мно го бо ље од Сло ва о За ко ну и Бла го да ти про
шли тра ди ци ја ле то пи са и ис тра жи ва ња ве за на уз њу. Фе но мен 
ле то пи са као све о бу хват ног тек ста: исто риј ске хро ни ке, исто рио
со фи је, књи жев ног де ла, пи са ног спо ме ни ка, бо го сло вља, на стао 
је тек у сред њо ве ков ној Ру си ји. И на ла зи свој од раз, пре све га, у 
По ве сти ми ну лих ле та (ПМЛ). Иа ко је ПМЛ ко нач но уоб ли че на 
по чет ком XII ве ка, ње ни по ла зни тек сто ви су на ста ли у XI ве ку. 
При по ре ђе њу ПМЛ упо тре бља ван је Хро но граф ски збор ник (рус. 
Хро но граф по Ве ли ко му из ло же нию), ко ји је са ста вљен до 1090. 
го ди не. У овом збор ни ку из ло же на је би блиј ска исто ри ја, исто ри
ја ста рог Ри ма, исто ри ја др жа ва на кон рас па да др жа ве Алек сан дра 
Ма ке дон ског и исто ри ја Ви зан ти је.33 Ето у ка кве то ко ве свет ске 
исто ри је у ПМЛ се угра ђи ва ла и исто ри ја Ис точ них Сло ве на и њи
хо вих су се да, као и исто ри ја фор ми ра ња и по сто ја ња Ста ро ру ске 
др жа ве. Тра ди ци ја ле то пи са „... на ста ја ла је у окви ри ма два кул та 
– хри шћан ске Веч но стиуса да шњо сти и Про шло стиуса да шњо
сти. Веч ност и Про шлост ко је се су сре ћу у са да шњо сти ле то пи сца 
пред ста вља ју ко ор ди на те ду хов ног по ља у ко јем је на ста ја ло и 
на ста ло не са мо ле то пи сно ства ра ла штво већ и ком плет не ста ро
ру ске књи жев но сти, па и це ло куп не кул ту ре но во на ста лог ру ског 
на ро да”.34 Тре ба ли по себ но ре ћи да „хри шћан ска Веч ностуса да
шњо сти”, ко ја је ста нов ни штву Ста ре Ру си је ра зу мљи ва, пред ста
вља дар Ћи ри ла и Ме то ди ја? Ва жна је још јед на окол ност: Сло во 
о За ко ну и Бла го да ти и ПМЛ по ста ли су сред ство кул тур но и сто
риј ске иден ти фи ка ци је сред њо ве ков не Ру си је ко је је омо гу ћи ло 
по сто ја ност ста ро ру ске, а са мим тим и ру ске кул ту ре.

Ста ро ру ска епо ха, у ко јој се пу тем ћи ри лич не пи сме но сти 
про ши ри ла и учвр сти ла хри шћан ска кул ту ра, по ста ла је основ за 
раз вој ру ске кул ту ре. Ова кул ту ра је та ко ђе од и гра ла ва жну уло гу 
у на ста вља њу де ла Ћи ри ла и Ме то ди ја: пр во је у XIV ве ку да ла 
азбу ку урал ског угрофин ског на ро да (рус. „зырянская азбу ка”), 
на ста лу на осно ву ћи ри ли це, а већ у XX ве ку фор ми ра ла је чи тав 
низ ћи ри лич них пи са ма за не сло вен ске на ро де Ру си је. Ћи ри лич на 
пи сме ност и књи жев ност Ста ре Ру си је од и гра ли су ва жну уло гу у 
ре фор ми ру ског књи жев ног је зи ка. У овој обла сти мно го је ура дио 
ве ли ки ми сли лац, књи жев ник, ре фор ма тор ру ског је зи ка и ве ли ки 
исто ри чар Ни ко лај Ми хај ло вич Ка рам зин. Го ди не 2016. про сла вље
но је 250 го ди на од ње го вог ро ђе ња. Ка рам зин је за у зео ме сто тик 
до Ћи ри ла и Ме то ди ја по кло нив ши ру ској ћи ри ли ци сло во „ё”!

33 Тво роֱов О. М. ХРО НО ГРАФ ПО ВЕ ЛИ КО МУ ИЗ ЛО ЖЕ НИЮ // Древняя 
Русь в сре дне ве ко вом ми ре: энци кло пе дия. М., 2014. С. 863.

34 Про хо ров Г. М. Древ не рус ское ле то пи са ние. Взгляд в не пов то ри мое. 
СПб., 2014. С. 5–6.
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Же лим да за вр шим из ла га ње упо ре ђи ва њем по је ди них ре зул
та та раз во ја књи жев не тра ди ци је Ћи ри ла и Ме то ди ја у сред њо ве
ков ној Ру си ји и сред њо ве ков ној Ср би ји XIV ве ка. Го ди не 1377. у 
Ни жњем Нов го ро ду за вр шен је ле то пис ко ји је до био име пре ма 
свом пре пи си ва чу Ла врен ти ју – Ла врен ти јев ски.35 По сто ји основ да 
се уче сни ком у пи са њу Ла врен ти јев ког ле то пи са сма тра епи скоп 
(а за тим и ми тро по лит) Ди о ни си је, са рад ник и исто ми шље ник 
Сер ги ја Ра до њеш ског и ми тро по ли та Алек си ја. Ди о ни си је, ко ји је 
био чо век ви со ке кул ту ре, обра тио је па жњу на ци та те из збор ни ка 
Пче ла ко ји се мо гу сре сти у тек сту Ла врен ти јев ског ле то пи са за 
1180. го ди ну. Он је ове ци та те ко ри стио у фраг мен ти ма ле то пи са 
ко је је сам ства рао.36 На по ме ну ћу да је Пче ла (Ме ли са) збор ник 
му дро сти из Све тог пи сма, де ла ан тич ких фи ло зо фа и ис точ них 
му дра ца (ви зан тиј ског по ре кла из IX ве ка), ко ји су пре ве ли бу гар
ски, срп ски и ста ро ру ски пи са ри. Сред њо ве ков на Ру си ја је до би ла 
Пче лу на свом је зи ку у XII ве ку. Ла врен ти јев ски ле то пис је спо ме
ник од свет ског зна ча ја, по што је у ње го вом са ста ву до нас до шла 
и ПМЛ, По у ка Вла ди ми ра Мо но ма ха и др. Он се за вр ша ва ре чи ма: 
„Ра ду ется ку пец при куп ство рив и кор мчий в утишье при став и 
стран ник в оте че ство своё при шед та ко и ра ду ется и книжный спи
са тель до шед кон ца кни гам та ко и аз худый не до сто иный и мно
го грешный раб Бо жий Ла врен тий мних.” Ове ре чи пред ста вља ју 
пре вод два на е сто сло жних грч ких јам пских сти хо ва. Го ди не 1371. 
Ср бин Иса и ја у фи на лу пре во да на сло вен ски је зик књи га Ди о ни
си ја Аре о па ги та да је јам пске и хек са ме тар ске сти хо ве.37 Пред став
ни ци раз ли чи тих гра на ћи ри ло ме то ди јев ског др ве та сло вен ске 
књи жев но сти укљу чи ли су се у свет ске књи жев не то ко ве им про
ви зу ју ћи и пре во де ћи тек сто ве грч ке кла сич не тра ди ци је.*

Пре ве ла с ру ског 
Ан же ла Про хо ро ва

Струч на ре дак ту ра тек ста 
Ђу ра Хар ди

35 http://ex po si ti ons.nl r.ru /La u ren ti an Co dex/_Pro ject/pa ge_Show.php.
36 Ку зне цов А. А. Образ пра вле ния вла ди мир ско го князя Ге ор гия Все во ло

до ви ча в его По хва ле // Ди а лог со вре ме нем. Альма нах ин тел лек ту ально й ис то рии. 
2013. Вып. 43. С. 69–82; Он же. Ди о ни сий – ав тор по смерт ной по хвалы князю 
Ге ор гию Все во ло до ви чу // Хри сти ан ская цер ковь и со ци о культурные кри зисы 
Во сточ ной Европы: Сбор ник на учных тру дов. Ни жний Нов го род, 2014. С. 49–62.

37 Про хо ров Г. М. Древ не рус ское ле то пи са ние. Взгляд в не пов то ри мое. 
СПб., 2014. С. 322–329.

* Пре да ва ње одр жа но 24. ма ја 2016. го ди не у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
у Но вом Са ду, по во дом обе ле жа ва ња Да на сло вен ске пи сме но сти.




