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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

СВЕ ТИ КИ РИ ЛО И МЕ ТО ДИ ЈЕ:  
ЗОВ ИСКОН СКЕ РЕ ЧИ

Ма ти ца срп ска је до не ла од лу ку да од 2012. го ди не, ре дов но 
и осми шље но, 24. ма ја про сла вља Дан Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја. 
Ма ти ца је и ра ни је, по вре ме но, тај дан обе ле жа ва ла, а има ла је за 
то и ви ше раз ло га. За име и де лат ност дво ји це Со лун ске бра ће ве
зу је мо по чет ке не ко ли ко из у зет но ва жних исто риј ских, кул тур них 
про це са зна чај них за цео сло вен ски свет, па и за Ср бе. Са дво ји цом 
Со лун ске бра ће Сло ве ни су утвр ди ли основ соп стве ног кул тур ног 
раз во ја без ко јег се у бу дућ ност ни је мо гло кре ну ти. 

Ду хов но и сто риј ске те ко ви не

Уста но вља ва ње оп ште сло вен ског је зи ка и пи сма, тј. ки ри ло
ме то ди јев ска стан дар ди за ци ја је зич ке прак се свих Сло ве на ра су
тих ди љем Па но ни је и Бал ка на, по ши ро ком про сто ру од Бал ти ка 
до Ја дра на, те од Бе лог до Цр ног мо ра, ко нач но су утвр ди ли сло
вен ски ко му ни ка циј ски основ и омо гу ћи ли на шим да ле ким пре ци
ма кул тур ни раз вој ка кав су ве ли ки на ро ди, Гр ци, Ла ти ни, Ро ма
ни, Гер ма ни, већ или уве ли ко има ли, или су на то ме ин тен зив но 
ра ди ли. По сле хе бреј ског, грч ког и ла тин ског, сло вен ски је че твр ти 
је зик европ ских на ро да ко јим се у хри шћан ству оба вља ла бо го слу
жбе на де лат ност. 

За јед но са бо го на дах ну тим чи ном утвр ђи ва ња је зич ког осно ва, 
тог све сло вен ског „ко и не”, те из у ме ва ња пи сма, те као је и про цес 
из град ње сло вен ске пи сме но сти и књи жев но сти, ка ко ства ра њем 
кор пу са пре ве де них де ла та ко и кор пу са ори ги нал них тво ре ви на. 
То су би ла, пре све га, бо го слу жбе на и бо го на дах ну та де ла у ко ји ма 
већ има мо ја сне тра го ве и све до чан ства о исто риј ској ствар но сти 



сло вен ских на ро да то га до ба, те њи хо ве бли же или да ље про шло
сти. За хва љу ју ћи та квој, из у зет но обим ној де лат но сти од луч но је 
из ве ден, тач ни је на ста вљен про цес хри сти ја ни за ци је Сло ве на, па 
је у Мо рав ској и Па но ни ји фор ми ра на пр ва сло вен ска цр ква, ко јој је 
ар хи е пи скоп по стао Све ти Ме то ди је. Би ло је и ра ни је, на ро чи то 
у вре ме ви зан тиј ског ца ра Ира кли ја у VII ве ку, ве ли ких на по ра да 
се Сло ве ни хри сти ја ни зу ју, али ни из бли за ре зул та ти ни су мо гли 
би ти та ко зна чај ни као кад се Сло ве ни ма по че ло обра ћа ти на њи хо
вом је зи ку и пи сму. Оту да 863. го ди на, ко ја обе ле жа ва по че так мо
рав ске ми си је Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја, озна ча ва ве ли ки, ре во лу
ци о нар ни тре ну так у кул тур ном раз во ју свих Сло ве на, па и Ср ба.

На том, ки ри ло ме то ди јев ском те ме љу су Све ти Са ва, а и чи
та ва све то род на ло за Не ма њи ћа, од XII ве ка из гра ди ли сна жну 
срп ску др жав ну и цр кве ну, је зич ку и књи жев ну, кул тур ну и ци ви
ли за циј ску це ли ну. У сле де ћи, XI II век, срп ски на род, др жа ва и 
кул ту ра ула зе са ве ли ким за да ци ма и из ње га из ла зе са оба вље ним 
нај круп ни јим по сло ви ма соп стве не из град ње. Има ју ћи на уму те
мељ ност ових про це са, Ди ми три је Бог да но вић за кљу чу је: 

Оту да је три на е сти век не са мо но ва не го и глав на ета па у кон
сти ту и са њу срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти. Та ета па се за вр
ша ва не што пре кра ја сто ле ћа, са ко нач ним нор ми ра њем ра шке ор то
гра фи је у пи сме но сти и за о кру гљи ва њем ства ра ња у глав ним жан
ро ви ма раз до бља: жи ти ју и слу жби. До кра ја XI II ве ка се ко нач но 
фор ми ра ју и глав ни књи жев ни цен три ра не не ма њић ке Ср би је – Хи
лан дар, Сту де ни ца, Жи ча, Ми ле ше ва, Пећ, у ко ји ма се фонд старо
сло вен ске оп ште ли те ра ту ре по пу ња ва де ли ма срп ске, до ма ће 
књи жев не ра ди о ни це. У то ку овог сто ле ћа срп ска књи жев ност на
сто ји да ухва ти ко рак, да до сег не ви си ну ви зан тиј скосло вен ске 
ли те ра ту ре, да се при кљу чи ње ној за јед ни ци. Мо тив те де лат но сти, 
њен глав ни по кре тач, на ла зи се у ства ра њу срп ских пра во слав них 
кул то ва, кул то ва све то род не ди на сти је и ау то ке фал не цр кве. За ула
зак у свет ви зан тиј ске и европ ске ци ви ли за ци је сред њег ве ка би ла 
је по треб на не са мо сво ја, не за ви сна др жа ва и са мо стал на, ау то ке фал
на цр ква не го и свој улог у оп шту хри шћан ску кул ту ру то га све та, 
по го то ву уче шће у све то сти, у јед ној ви шој ду хов ној за јед ни ци, где 
би срп ски на род био за сту пљен пре ко „сво јих љу ди”. Соп стве на 
књи жев ност је оту да би ла нео п хо дан из раз дру штве не и на ци о нал не 
са мо стал но сти, али у исто вре ме и оне ин те гри са но сти у ду хов ној 
еку ме ни хри шћан ске ци ви ли за ци је ко јом се по ка зу је зре лост и оправ
да ва чак и са ма по ли тич ка ег зи стен ци ја др жа ве на свет ском пла ну.1

1 Ви де ти „Пред го вор” у књи зи: Све ти Са ва, Са бра ни спи си, прир. Ди ми
три је Бог да но вић, Про све та – Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1986, 9–10. 
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Са Све тим Са вом Ср би су иза шли из мно го ве ков не, све сло
вен ске кул тур не па ра диг ме и из гра ди ли су пу ну срп ску са мо свест 
као свест за себ ног, спе ци фич ног на ро да на ста лог на ве ли ком сло
вен ском про стран ству и у пу ни ни соп стве не ду хов не вер ти ка ле. 
Чвр сти на све то сав ског, хра мов ног кон сти ту и са ња срп ског кул
тур ног иден ти те та не би би ла мо гу ћа без ду бљег, ки ри ло ме то ди
јев ског те ме ља.

Дан Све то га Са ве је за нас Ср бе нај ва жни ји ду хов ни на ци о
нал ни пра зник, а он је то због то га што се тим по во дом ре дов но 
мо ра мо за пи та ти ко смо ми и ку да иде мо, у че му се са сто ји наш 
основ ни кул тур ни иден ти тет, због че га смо ова кви ка кви је смо и 
шта нас то чи ни та ко осо бе ним, ду хов ноисто риј ски чвр сто уте ме
ље ним на ро дом. Дан Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја је за нас пра зник 
ко јим обе ле жа ва мо нај ва жни ји тре ну так уче шћа у ши рим ду хов
ноисто риј ским и кул тур ноци ви ли за циј ским ин те гра тив ним про
це си ма у ко ји ма се по ка за ла сна жна раз вој на пер спек ти ва на ста ла 
из збли жа ва ња са кул ту ром ко ја нам се у IX ве ку отво ри ла са дру
гих про сто ра и из дру гих на ро да, из Ви зан ти је, пре све га. То су о ча
ва ње са дру ги ма је, да ка ко, отво ри ло чи тав низ опа сно сти и не ла ких 
ис ку ше ња, али не ма ни ка квих ди ле ма око то га да је све то зна чи ло 
сна жан раз вој ни ис ко рак и пра ву кул тур ну ре во лу ци ју. Све то сав
ски од го вор је свој пу ни сми сао по ка зао на те ме љу пи та ња ко је је 
у ве ли кој ме ри ис по ста вио ки ри ло ме то ди јев ски ини ци јал ни чин. 
Ве ли чи ну Све то га Са ве не мо же мо ва ља но раз у ме ти уко ли ко не 
схва ти мо ну жност и дра го це ност Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја. 

Сло вен ска кул тур на са мо свест

А о то ме ко ји је зна чај Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја и шта су 
то они учи ни ли оста ла је јед на ве о ма ста ра, дра го це на „За пи ска 
мо на ха Хра бра о сло ви ма сло вен ским” или, ка ко се нај че шће у 
ли те ра ту ри по ми ње, „Ска за ни је о пи сме нех” Цр но ри сца Хра бра. 
Цр но ри зац Хра бар је, по све му су де ћи, при па дао дру гој ге не ра
ци ји уче ни ка Ки ри ла и Ме то ди ја и пи сао је на са мом по чет ку X 
ве ка, нaјвероватније не где на про сто ру Ма ке до ни је или Бу гар ске. 
У том дра го це ном де лу већ је ја сно ис так ну та сло вен ска кул тур на 
са мо свест, као и уве ре ње о ве ли ком, су штин ском зна ча ју пи сме но
сти и хри шћан ства за жи вот Сло ве на.2 Ту је, на и ме, ис так ну то ка ко 
је са пи сме но шћу је дан тип кул ту ре, онај усме ни ко ји је ра чу нао 

2 Сто га Ђор ђе Три фу но вић у сво јој књи зи Ста ра срп ска књи жев ност 
ука зу је на Хра бро во раз у ме ва ње на ро да, је зи ка и по себ них ве шти на ко је су 
ми ло шћу Бож јом да ри ва не тим на ро ди ма. О то ме ви де ти: Ђор ђе Три фу но вић, 
Ста ра срп ска књи жев ност, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 1994, 153–155.
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са мо на еле мен тар не по ступ ке бе ле же ња („чр та ми и ре за ми”), са да 
остао у про шло сти, те ка ко је но ви тип кул ту ре, за сно ван на пи сму 
као су штин ски ва жном ци ви ли за циј ском про на ла ску, по стао до
ми нан тан. Ви ше ни је реч са мо о то ме да се мо же тек на слу ти ти 
шта се же ли пи сме ним по ру ка ма ре ћи: тим „чр та ми и ре за ми” не 
мо же се мно го по сти ћи, па чи та ње на ли ку је на па ган ско га та ње. 
Мо нах Хра бар за то ве ли: „Пре жде убо Сло ве не не име ху књиг, но 
чр та ми и ре за ми чте ху и га та ху, по га ни су ште. Кр стив ше же се, 
рим ска ми и грч ска ми пи сме ни ну жда ху се пи са ти сло вен ску реч 
без устро је ни ја.”3 Са кр ште њем, да кле, Сло ве ни су ко ри сти ли ла
тин ска и грч ка сло ва, али без пра ви ла и устро је ња; са да се та пра
ви ла и устро је ња нај зад кон сти ту и шу. 

Пре о крет у жи во ту Сло ве на на стао је ми ло шћу „чло ве ко љуб ца 
Бо га”, оно га ко ји је све ство рио и ко ји „не оста вља је чло веч ја ро да 
без ра зу ма, но все к ра зу му при во де и спа се ни ју”. Јер „по ми ло вав 
род сло вен скиј, по сла им све та го Кон стан ти на Фи ло со фа, на ри ца
је ма го Ки ри ла, му жа пра вед на и истиньна”, а он „ство ри им пи сме
на три де сет и осам, ова убо по чи ну грч ских пи смен, ова же по 
сло веј стеј ре чи”.4 За тим Хра бар на во ди ко ја су то (од укуп но 38) 
пи сме на: с јед не стра не, сло ва „по доб на грч ским пи сме нем” (а то су 
њих 24), а, с дру ге стра не, сло ва на чи ње на „по сло вен ску је зи ку” 
(њих 14).5 Та ко је Кон стан тин Фи ло соф, бу ду ћи Све ти Ки ри ло, на
чи нио гла го љи цу као пр во и нај ста ри је сло вен ско пи смо, па је ти ме 
омо гу ћио убр за ни ци ви ли за циј ски и кул тур ни на пре дак Сло ве на. 

Тај на пре дак, да ка ко, ни је мо гао би ти из ве ден без пла ћа ња 
ве ли ке це не, а о то ме Цр но ри зац Хра бар има до ста раз ви је ну свест. 
За то он ука зу је на то ка ко Све ти Ки ри ло „и пи сме на ство ри и књи
ги пре ло жи в ма лех ле тех”, тј. за крат ко вре ме.6 Упр кос том ве ли
ком под ви гу, ре зул та ти ове сло вен ске кул тур не ре во лу ци је би ли 
су из ло же ни оштрим кри ти ка ма тро је зич ни ка, ко ји су сма тра ли 
да све те књи ге мо гу по сто ја ти са мо на је вреј ском, ла тин ском и 
грч ком је зи ку. Хра бар за то пи ше: „Дру зи же гла го љут: че со му же 
сут сло вен ски књи ги? Ни то го бо јест Бог ство рил, ни то аг ге ли, 
ни сут ижде кон ни, ја ко жи дов ски и рим ски и је лин ски, ижде от 

3 Сто јан Но ва ко вић, При ме ри књи жев но сти и је зи ка ста ро га и срп ско
сло вен ско га, Бе о град 1904; фо то тип ско из да ње у: Сто јан Но ва ко вић, Иза бра на 
де ла, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2000, 204. Од ви ше пре пи
са Хра бро ва спи са Но ва ко вић је штам пао „у срп ској ре дак ци ји П. Ј. Ша фа ри ка 
ис пра вљен текст”, исто, 203.

4 Сви ци та ти: С. Но ва ко вић, нав. де ло, 204.
5 Исто, 204–205. Пе тар Ђор ђић ис ти че да „из Хра бро ва спи са се не мо же 

од ре ди ти ни број сло ва у пр во бит ној азбу ци, иа ко у свим пре пи си ма сто ји да 
их је би ло 38” (Ви де ти: Пе тар Ђор ђић, Ста ро сло вен ски је зик, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1975, 11).

6 С. Но ва ко вић, нав. де ло, 206.
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ко на сут, и при је ти сут Бо гом?”7 Сло вен ске књи ге су, да кле, оспо
ра ва не да ни су од Бо га, ни ти од ан ђе ла, а ни су ни од иско на, за 
раз ли ку од искон ских књи га на је вреј ском, ла тин ском и грч ком 
је зи ку. За то сло вен ским књи га ма, по ми шље њу тро је зич ни ка, не 
при па да рав но прав ност са књи га ма на три ма све тим је зи ци ма.

Цр но ри зац Хра бар, ме ђу тим, твр ди су прот но, а то је да ми
си ја Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја је сте да та ми ло шћу Бо га и да је то 
део Бож јег про ми сла, па сто га ове књи ге има ју нај ви шу вред ност. 
Сто га, као Бо гом утвр ђе ну во љу, ва ља при хва ти ти и то да је сло вен
ски је зик по стао че твр ти европ ски је зик у хри шћан ском бо го слу
же њу, а та ко не што се де си ло упр кос свим про ти вље њи ма ра зних 
би ску па и над би ску па у Па но ни ји, где су Со лун ска бра ћа де ло ва ла. 
Цр но ри зац Хра бар пре ци зно име ну је вре ме свих ових де ша ва ња, 
па ве ли да се то зби ло „в вре ме на Ми ха и ла цсар ја грч ска, и Бо ри са 
кне за блгар ска и Рас ти ца кне за мо рав ска, и Ко це ља кне за бла тан
ска”, тач но 6363. го ди не „от сзда ни ја все го ми ра”, тј. 863. го ди не по 
алек сан дриј ском ра чу на њу вре ме на.8 Та да се, да кле, на про сто ру 
Евро пе де си ло нео бич но „др зно ве но ро жде ство” Сло ве на, спе ци
фич на кул тур на ре во лу ци ја ко ја ни је мо гла би ти ми ла по го то во 
оним на ро ди ма ко ји се, упр кос чи ње ни ци да су би ли по ли тич ки 
и вој но моћ ни ји, ни су усу ди ли да по ку ша ју ова кве по ду хва те у 
обла сти кул ту ре. 

У вре ме ки ри ло ме то ди јев ске ми си је у Мо рав ској и Па но ни ји 
још је на про сто ру чи та ве Евро пе би ло и те ка ко жи во се ћа ње на 
сил ну моћ Кар ла Ве ли ког Ка ро лин га (?–814), ко ји је Фра нач ку 
др жа ву про ши рио ди љем европ ског про сто ра, осво јио мно ге на
ро де, па се 800. го ди не кру ни сао за ца ра Све тог рим ског цар ства. 
За вре ме на след ни ка Кар ла Ве ли ког, а сре ди ном IX ве ка, ње го во 
ве ли ко цар ство се рас па ло на два де ла: ис точ ни део по стао је др жав
ни оквир бу ду ћег не мач ког, а за пад ни део бу ду ћег фран цу ског на
ро да.9 Упр кос чи ње ни ци да је Кар ло Ве ли ки сил но до при нео раз во
ју кул ту ре у сво јој др жа ви, ње му ни је ус пе ло оно што су Сло ве ни 
ус пе ли ти хим ра дом у обла сти ве ре и кул ту ре: да свој је зик уз диг
ну до рав ни бо го слу жбе ног је зи ка, да ство ре са свим но ву, вер ску 
књи жев ност ко ја од го ва ра по тре ба ма хри шћан ског дру штва, те да 
на чи не ре во лу ци о нар ни за о крет у це ло куп ној ор га ни за ци ји сво га 
дру штве ног жи во та. Исти на је, ме ђу тим, да за та ко не чим Кар ло 
Ве ли ки и по го то во ро ман ски на ро ди ни су има ли истин ских по тре ба 

7 Исто, 205.
8 Исто, 206.
9 О то ме Зден ко Шкреб пи ше у тек сту „Гер ман ско пје сни штво, књи жев

на дје лат ност у са мо ста ни ма и по че ци свје тов не књи жев но сти”, у: По ви јест 
свјет ске књи жев но сти, књ. 5, Вик тор Жме гач (ур.), Мла дост, За греб 1974, 7–21.



858

јер су они пре у зи ма ли и не го ва ли кул ту ру на ла тин ском је зи ку, 
па су сма тра ни тек „по лу вар ва ри ма”.10

У да љем раз вој ном то ку За пад не кул ту ре пу те ви ро ман ских 
и гер ман ских на ро да ишли су по не што раз ли чи то. Ве ли ки свет 
Ро ма ни је, за сно ван на ла ти ни те ту сред ње га ве ка, по сте пе но је во дио 
пре ма еман ци па ци ји по себ них ро ман ских је зи ка. Тај про цес ће ду го 
тра ја ти, а Ер нст Ро берт Кур ци јус ука зу је на то да „нај ста ри ји ро
ман ски је зич ки спо ме ник су Штра збур шке за кле тве из 842”, а он да 
„тек у XI ве ку по чи ње ла нац фран цу ских књи жев них спо ме ни ка”, 
по том „шпан ска књи жев ност по чи ње кра јем XII ве ка, а ита ли јан
ска тек око 1220. го ди не”.11 Про це си су ве о ма ду го тра ја ли, а ро ман
ски на ро ди су из кул ту ре оп штег ла ти ни те та по сте пе но раз ви ја ли 
осо бе но сти спе ци фич них, за себ них на род них кул ту ра и за себ них 
на род них је зи ка. 

Са под ви гом Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја Сло ве ни су ус по ста
ви ли сво ју, сло вен ску Ро ма ни ју, тач ни је сво ју Скла ви ни ју. Од но сно, 
они су та да од луч но по че ли да ус по ста вља ју све оп ште је зич ко и 
кул тур но је дин ство од ко јег су мо гли кре ну ти у да ље про це се 
на род не еман ци па ци је, али и у про це се ин те гра ци је на ши рем 
европ ском про сто ру. Но, по ре ђе ње са ро ман ским кул ту ра ма ни је 
са свим аде кват но. Ни је, јер су ро ман ски на ро ди сво је еман ци па ци
о не про це се из во ди ли та ко што су се одва ја ли од огром ног бо гат
ства ла тин ског је зи ка и из у зет но моћ не ан тич ке кул ту ре ко ја је 
по сте пе но хри сти ја ни зо ва на. Та кво бо гат сво и моћ је зи ка и кул ту ре 
Сло ве ни ни су има ли: они су то тек мо ра ли да из гра де, па ки ри ло ме
то ди јев ски под виг ни је пред ста вљао на ста вак јед ног ду гог про це са 
не го по чет ни, ини ци ја циј ски чин кон сти ту и са ња еле мен тар ног 
је зич ког и кул тур ног осно ва.

Мно го је, сто га, при клад ни је по ре ди ти раз вој Сло ве на са оним 
на ро ди ма ко ји су из мут ног, не пи сме но шћу обе ле же ног па ган ства 
та ко ђе по ста вља ли основ за бу ду ће кон сти ту и са ње и раз вој соп
стве ног на род ног и кул тур ног би ћа. Та кав је, при ме ра ра ди, слу чај 
са Гер ма ни ма. Осно ву ра не гер ман ске кул ту ре ва ља по тра жи ти у 
рун ском пи сму и еп ској по е зи ји, али је тек хри сти ја ни за ци ја Сред
ње Евро пе омо гу ћи ла при па ја ње гер ман ских пле ме на Фра нач кој 
др жа ви.12 У на став ку из ла га ња Шкреб до да је: 

10 Сто га Ар нолд Тојн би го во ри о „по лу вар вар ској кне же ви ни Фра на ка” 
(„halfbar ba rian prin ci pa lity of the Franks”), а за ка ро лин шку ре не сан су ка же да 
је „јед на од пр вих ма ни фе ста ци ја кул тур не и ин те лек ту ал не енер ги је у на шем 
За пад ном све ту”. Ви де ти: Ar nold J. Toynbee, A Study of Hi story, D. C. So mer vell 
(ed.), vol. 1, Ox ford Uni ver sity Press, New York – Lon don 1969, 143–144.

11 Ернст Ро берт Кур ци јус, Европ ска књи жев ност и ла тин ски сред њи век, 
прев. Јо сип Ба бић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1996, 59. 

12 О то ме ви де ти: З. Шкреб, нав. де ло, 14.
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Од лу чан по ти цај ства ра њу ње мач ке пи сме но сти до шао је с 
дво ра Кар ла „ве ли ко га”. Из то га су кру га из ла зи ли цар ски про пи
си ко ји су тра жи ли од све ћен ства да се основ ни вјер ски тек сто ви, 
при је ко по треб ни и за кри сти ја ни за ци ју и за вјер ску по у ку, пре ве
ду на на род ни је зик те да они на на род ном је зи ку уђу у на род.13

Упр кос тим под сти ца ји ма и не сум њи вом раз во ју кул ту ре на 
на род ном је зи ку, при ти сак ла ти ни те та у цр кви и чи та вој сред њо
ве ков ној кул ту ри За па да био је пре ви ше јак, па се ме ђу Гер ма ни ма 
ни је она ко ра но ре а ли зо ва ла на род на еман ци па ци ја као што је то 
слу чај са Сло ве ни ма. Сто га је мо нах От фрид из Вај сен бур га пр ви 
не мач ки пи сац по зна тог име на ко ји је, има ју ћи на уму све тао при
мер Со лун ске бра ће, у IX ве ку пе вао жа ло пој ку: „За што да се Фран
ци је ди ни то га од рек ну / Да на фра нач ком не поч ну да бож ју хва
лу пје ва ју?”14 Оту да она кву вр сту од луч но сти, оно спе ци фич но 
„др зно ве но ро жде ство” чи та вог сло вен ског на ро да, у IX ве ку још 
увек не ви ди мо ме ђу Гер ма ни ма. Нем ци су, сто га, мо ра ли да са че
ка ју Мар ти на Лу те ра па да тек у XVI ве ку, са Ре фор ма ци јом, не мач
ки је зик по ста не бо го слу жбе ни је зик, те да за до би је пу ну ко ди фи
ка ци ју и бу де при хва ћен на це лом не мач ком про сто ру. 

Ус пе си Сло ве на у обла сти пи сме но сти и кул ту ре не пра шта ју 
се ла ко, па ће они оста ти на уда ру као на ро ди ко ји су спрем ни да 
сво јим кул тур ним, др зно ве ним ро жде ством учи не и ви ше не го 
што не ки ја ки цен три мо ћи про це њу ју да је до пу ште но. Не тре ба, 
ме ђу тим, ни ка ко из гу би ти из ви да чи ње ни цу да је овај успех Сло
ве на оства рен не у њи хо вом су сре ту са ла тин ским цен три ма мо ћи 
не го у бла го твор ном до ди ру са ви зан тиј ском кул ту ром и ци ви ли за
ци јом. Ме ђу тим, док су Све ти Ки ри ло и Ме то ди је оба вља ли сво ју 
про све ти тељ ску ми си ју, про стор на ко јем су жи ве ли Ср би ни је био 
из ло жен њи хо вом не по сред ном де ло ва њу, не го је то ка сни је по ста
ло де ло њи хо вих уче ни ка. У вре ме ца ра Ми ха и ла, кне за Бо ри са, 
кне за Рас ти сла ва и кне за Ко це ља, Ср би јом је вла дао кнез Вла сти
мир и, евен ту ал но, ње гов син Му ти мир (о тач ном вре ме ну ове вла
да ви не по сто је по не што раз ли чи те про це не исто ри ча ра), али срп ски 
кне зо ви ни су по ми ња ни у ве зи са ми си јом Со лун ске бра ће. По сле 
Вла сти ми ра и Му ти ми ра до ла зи чи тав низ вла да ра из по ро ди це 
Вла сти ми ро ви ћа, али о њи хо вом до бу ма ло то га зна мо, прем да је 
вла да ви на ове по ро ди це по тра ја ла све до по ло ви не X ве ка, тј. до 

13 Исто, 15.
14 На во де ћи ове сти хо ве, Шкреб ука зу је на ми шље ње гер ма ни сте Едвар да 

Шре де ра да у њи ма тре ба пре по зна ти алу зи је на Ки ри ла и Ме то ди ја као От фри
до ве са вре ме ни ке, исто, 18.
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по след њег вла да ра у том ни зу – до кне за Ча сла ва.15 Пи сме ност код 
Ср ба и у срп ској кул ту ри ни је, да кле, од мах да ла ве ли ке ре зул та
те, а за по сти за ње нај круп ни јих по ду хва та уте ме ље ња соп стве не 
кул ту ре би ло је по треб но чак пу на три ве ка. Јер пу ни кон ти ну и тет 
срп ске кул ту ре, по ли тич ке зре ло сти и др жав но сти ство рен је тек 
са ди на сти јом Не ма њи ћа, ко ја је Ср би јом вла да ла од 1166/68. до 
1371. го ди не. Два ве ка вла да ви не Не ма њи ћа, тј. вре ме од Не ма ње и 
Све тог Са ве па до ца ра Ду ша на и Уро ша Не ја ког, пред ста вља ју пе
ри од нај ве ћег успо на срп ске кул ту ре ко ји ће се, у ва жним об ли ци ма, 
на ста ви ти и ка сни је, за вре ме кне за Ла за ра и ње го вих по то ма ка, 
као и за вре ме Бран ко ви ћа, све до ко нач не про па сти срп ске де спо
то ви не. У сва ком слу ча ју, са Све тим Ки ри лом и Ме то ди јем за по чет 
је ве ли ки све сло вен ски по крет хри сти ја ни за ци је, је зич ког уте ме
ље ња, из град ње пи сме но сти и књи жев но сти, те за по чи ња ња кул
тур ног раз во ја на ко јем Ср би, од XII ве ка, по чи њу од луч но да гра де 
свој на род ни и кул тур ни иден ти тет. 

При се ти ти се с по што ва њем Со лун ске бра ће, оба ве за је свих 
оних ко ји и да нас има ју сна ге и по тре бе да са гле да ју срп ску исто
ри ју и ду хов ност у ње ном пу ном оп се гу, бар од сред ње га ве ка па 
до на ших да на. По во дом Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја ми и да нас 
мо же мо про ми шља ти фе но мен пи сме но сти од еле мен тар ног при
хва та ња сло вен ског пи сма до сло же них об ли ка са вре ме не ин фор
ма тич ке пи сме но сти, као што мо же мо про ми шља ти фе но мен кул
тур них, по ли тич ких, еко ном ских и дру гих об ли ка ин те гра ци ја од 
вре ме на Ви зан ти је па до са вре ме ног до ба, до Евр оп ске уни је и про
це са гло ба ли за ци је. Исто та ко, тим по во дом мо же мо пре и спи ти
ва ти об ли ке све сло вен ског за јед ни штва, од не ка да шње це ло ви то
сти до да на шњих, по ли тич ким сил ни ца ма ис пре се ца них од но са 
из ме ђу раз ли чи тих сло вен ских на ро да. Бла го твор ност де ло ва ња 
Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја ва ља ло би да сви ма на ма бу де не пре
ста но на па ме ти. Она ко ка ко су бра ћа ус пе ла да 868. го ди не убе де 
па пу Ха дри ја на II, или ка ко је ка сни је сам Ме то ди је 880. го ди не 
убе дио па пу Јо ва на III у ис прав ност и ва ља ност про све ћи ва ња Сло
ве на, та ко би ва ља ло и да нас, стр пљи во, по све ће но и бо го на дах ну
то, об де ла ва ти сво ју ми си ју. Исто вре ме но, а још пот пу ни је и ду бље, 
ва ља ло би на па ме ти има ти Све то га Са ву, при се ти ти се ка ко је из
ми рио за ва ђе ну бра ћу, ка ко је успе шно раз го ва рао са ви зан тиј ским 
ца рем Алек си јем III Ан ђе лом, Те о до ром I Ла ска ри сом или угар ским 
кра љем Ан дри јом II Ар па дом, па ће нам се и да нас, у вре ме ну 

15 О то ме ви де ти: Исто ри ја срп ског на ро да. Пр ва књи га: Од нај ста ри јих 
вре ме на до Ма рич ке бит ке (1371), Си ма Ћир ко вић (ур.), Срп ска књи жев на за дру
га, Бе о град 1981, 141–169; Ти бор Жив ко вић, Пор тре ти срп ских вла да ра (IX –XII), 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2006, 11–57.
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те мељ но угро же ног ху ма ни те та и же сто ке де мон стра ци је си ле, 
учи ни ти да вре ди по ку ша ти чак и оно што се чи ни не мо гу ћим: 
убе ди ти сил ни ке ово га све та да не чи не зла не го да се при ве ду 
Бож јем уму и пра вед но сти. О све му то ме, а и мно го че му дру го ме, 
вре ди про ми шља ти по во дом Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја, тј. Да на 
сло вен ске пи сме но сти.

Иско ни бје сло во

Ки ри ло ме то ди јев ски под виг у на ма од зва ња као зов искон ске 
ре чи. Ни је, сто га, чуд но што је оста ло упам ће но ка ко је пр ва ре че
ни ца за бе ле же на сло вен ским пи смом гла си ла: „Иско ни бје сло во.” 
Реч је, да ка ко, о по чет ку Све тог Је ван ђе ља по Јо ва ну, у ко јој се реч, 
је зик, ми сао, тј. ста ро грч ки ло гос, пре по зна је не са мо као лин гви
стич ки и гно се о ло шки не го и као ло гич ки, он тич ки и ме та фи зич ки 
фе но мен. Оту да, по ре чи ма је ван ђе ли сте, „ри јеч бје ше у Бо га, и 
Бог бје ше ри јеч”. Упра во да нас, кад је ра зно вр сним ин те лек ту ал
ним опе ра ци ја ма то је дин ство ства ри, ре чи, ми сли и ме та фи зич ке 
су шти не не пре ста но до во ђе но у пи та ње и из ла га но иро ниј скопа
ро диј ским обр ти ма, упра во да нас је за то пре ко по треб но да се, 
увек из но ва, су о ча ва мо са иско ном ка ко би смо то је дин ство не ка ко 
очу ва ли. Уко ли ко га не очу ва мо, не ће мо уме ти да очу ва мо ни се бе 
лич но, ни сво је бли жње, ни соп стве ни на род, ни под сти цај ност 
окру же ња дру гих око нас.

Умет нич ка има ги на ци ја уме ла је на тај ки ри ло ме то ди јев ски 
зов искон ске ре чи ум но да од го во ри. Пе сник Ми о драг Па вло вић је, 
у сво јој пе сми „Со лун ска бра ћа” (из збир ке Но ва Ски ти ја), ве ли ке 
све ти те ље и про све ти те ље ви део „као два не раз двој на хр та” ко ји 
кре ћу у лов: „За ђо ше међ Сло ве не да их ло ве / у бли за нач ке мре же, 
/ по ве тру су по шли из Со лу на / два Ди о ску ра, / уз об рон ке на ро
да не зна них / што мно го пе ва ју и псу ју / а ма ло сло ве.” Шта, да кле, 
чи ни ти са би ћи ма ко ја „пе ва ју и псу ју, / а ма ло сло ве”? Да ли, оди
ста, та ква би ћа тре ба ло ви ти као што се ло ве зве ри, да ли их окрут но 
тре ба при во ди ти к ње го шев ском „по зна ни ју пра ва”?

Па вло вић пе сму за по чи ње са не дво сми сле ном асо ци ја ци јом 
на та кве ис хо де. Он, ме ђу тим, пе сму не ће за вр ши ти у та квом се
ман тич ком кљу чу. Пра те ћи све ти тељ ски и про све ти тељ ски на лог, 
он ће мо тив ло ва пре ко ди ра ти у мо тив да ри ва ња: „А они, Гр ци, 
крот ки и ћи рил ски, / за гр ље не две пре врат не зве зде, / но се у на
руч ју да ро ве сло ва, / там но зе ле на ко при мор ско би ље, / ана ба за 
го ло ру ких, / од се ла до се ла ну де сво је ср це / као со и ква сац за 
сло вен ско те сто.” Нај моћ ни је осва ја ње ди вљих би ћа је сте њи хо во 
об да ри ва ње мо ћи ма Ду ха све то га. Јер са мо Дух све ти истин ски 
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уз ди же би ћа и до во ди их очи у очи са Бож јим и људ ским за ко ни
ма. Исти на, не из ве сност ко нач ног ис хо да не мо же се от кло ни ти. 
Оту да Па вло вић сво ју пе сму за вр ша ва ре тор ским пи та њем: „Шта 
ли ће Бал кан да узда ри / ра то ве или фре ску?” Та ди ле ма, ра то ви 
или фре ске, про ли ва ње кр ви или све тач ко уз ди за ње, уни жа ва ње 
или ус пе ње, оста ће до да на да на шњег нео т кло њи во ис ку ше ње ка ко 
за нас та ко и за све дру ге на ро де све та.

Мо тив ки ри ло ме то ди јев ског да ри ва ња на ла зи мо и на спо ме
ни ку Све та бра ћа Ћи ри ло и Ме то ди је ва ја ра То ме та Се ра фи мов
ског. Све ти Ки ри ло се ди са ру ка ма ис пру же ним ис пред се бе, а у 
ње го вим ру ка ма на ла зи се књи га. Та књи га је та ко окре ну та да њу 
мо же да чи та не он, Све ти Ки рил, ни ти Све ти Ме то ди је, ко ји му 
за штит нич ки сто ји иза ле ђа. Књи гу мо же да чи та упра во онај ко ји 
Све тој со лун ској бра ћи при ла зи с на дом да од њих има шта да чу је 
и има шта да при ми као дар. Њи хо ва књи га на ме ње на је на ма ко ји 
сто ји мо ли цем у ли це са искон ском сло вен ском реч ју: та реч про
го ва ра кроз све сло вен ске је зи ке и од во ди нас у ду би не мит ско 
исто риј ске про шло сти ко ја нам, и да нас, по ма же да лак ше схва
ти мо ко смо, и шта смо, и ку да то иде мо. Без ду би на про шло сти 
не ће мо уме ти да се сна ђе мо у смут ним ши ри на ма са да шњо сти, а 
још ма ње ће мо уме ти да са гле да мо не про зир не вер ти ка ле бу дућ
но сти.*

* Реч из го во ре на у Ма ти ци срп ској при ли ком обе ле жа ва ња Да на сло вен
ске пи сме но сти и да на Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја, у Но вом Са ду 24. ма ја 2012. 
го ди не; оде љак под на сло вом „Сло вен ска кул тур на са мо свест” из го во рен је у 
фраг мен ти ма истим по во дом и на истом ме сту 24. ма ја 2017. го ди не.




