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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ

СВЕТИЋИРИЛОИМЕТОДИЈЕ
ИПРОБЛЕМПИСМА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се из ла же пи та ње на стан ка пи сма у кон
тек сту мо рав ске ми си је Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја ко ја се од ви ја 
из ме ђу ис точ ног и за пад ног Ри ма. Упо ре ђу ју се њи хо ва ха зар ска 
и мо рав ска ми си ја и уо ча ва да се раз ли ку ју за чи ње ни цу но во ство
ре ног пи сма и твр ди се да упра во то до но си успех ми си ји. Са гледа ва 
се да сло вен ски на род већ знат но ра ни је има де ло твор но тех нич ко 
пи смо и да оту да рад со лун ских апо сто ла до ла зи у ви со ко раз вије ну 
кул ту ру. По себ но се раз ма тра Ма ри ји но је ван ђе ље као нај ста ри ји 
срп ски спис на гла го љи ци у ко ме упо ре до по сто је и ћи ри лич ни 
ис пи си. То ука зу је на мо гућ ност да он мо же да бу де ме та фо рич но 
схва ћен као Ка мен из Ро зе те ста ре срп ске пи сме но сти и кул ту ре. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ћи ри ло и Ме то ди је, гла го љи ца, ћи ри ли ца, 
Ма ри ји но је ван ђе ље, Ка мен из Ро зе те

Сам на ста нак пи сма, шта је пи смо, а шта ни је, на чин на ко ји 
се енер ги ја го во ра и са др жај је зи ка са ме ра ва об ли ци ма, да ле ко је 
од ја сно сти. Си ме три ја је зи ка и пи сма јед на је од ве ли ких за го
нет ки кул ту ре. Ве ли кој ду хов ној тво ре ви ни, као што је пи сме ност, 
ни је ла ко од ре ди ти ствар ни по че так. За што пи смо, а не ра ди је са мо 
је зик? Мно ге су не до у ми це да ли зна ке не ке ста ре кул ту ре тре ба 
схва ти ти као пи смо или са мо као уре зе ко ји озна ча ва ју не што по себ
но не до се жу ћи до оп што сти ко ју пи смо под ра зу ме ва. У то ме од луч
ну уло гу, за пра во, игра ју хи по те зе, те о риј ске и ате о риј ске, с ко јима 
се при сту па раз у ме ва њу за пи са. Те прет по став ке, че сто ви гов ске 
по ка рак те ру, оне ко је са да шњост про јек ту ју у про шлост, и сви 
оста ли пи са ни спо ме ни ци ко ји у том кон тек сту уче ству ју у ту ма
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че њу, вре ме ном обра зу ју пра ви зид иза ко га је те шко про дре ти и 
ви де ти ста ри ја раз до бља у пу ном све тлу њи хо ве ми сли. 

Обич но се сма тра да је пи смо ли ни ја раз гра ни че ња на ко јој 
од не ке кул ту ре на ста је ци ви ли за ци ја. Пи смо је као ли ни ја ко ја 
пра ви има ги нар ну гра ни цу пра и сто ри је и исто ри је ко ја де ли не
пи сме ност и пи сме ност, ди вља штво и кул ту ру. Пра и сто ри ја је прак
тич но оно што не ма пи смо, а исто ри ја се ма хом по и сто ве ћу је с 
пи смом да би на тај на чин овла да ла све том. Ако би се ука за ло да 
не ка кул ту ра не ма пи смо, на тај на чин би се по сред но ре кло да се 
она на ла зи у пра и сто ри ји и да не при па да исто риј ским за јед ни ца ма 
са свим по сле ди ца ма ко је из то га про из и ла зе. 

По сто је раз ли чи та до ми шља ња, за ви сно од фи ло зоф ске и иде
о ло шке ори јен та ци је, за што је зик сам по се би ни је до во љан већ је 
по треб но пи смо. Уџ бе ни ци го во ре да је пи смо на ста ло на кра ју 
че твр тог ми ле ни ју ма и да то пред ста вља раз дел ни цу пре ма оном 
што се на зи ва пра и сто ри јом. Исто ри ја је ис по ља ва ње сна ге пи сма 
док, с дру ге стра не, мит ским дру штви ма ни је по треб на исто ри ја 
јер она у свом све ту веч ног вра ћа ња истог не осе ћа ју по тре бу за 
пи смом ко је у осно ви ци клич ни ток пре во ди у ли не ар ни. Она дуго 
пру жа ју от пор ли не ар но сти јер ан тич ка дру штва, ко ја су већ с обе 
но ге у ци ви ли за ци ји, ипак још увек сво је раз у ме ва ње пи сма за др
жа ва ју на сим бо лич кој ци клич ној рав ни кул то ва. На то у сво јим 
исто риј ским спи си ма ука зу је и Исак Њутн ту ма че ћи пи смо као 
Кад мо ву по бе ду над зма јем, а чу па ње и са ђе ње ње го вих зу ба као 
плод ност пре чи шће не, су блим не ма те ри је ко ја пред ста вља пи смо. 
На рав но, и по ред ау то ри те та Иса ка Њут на, да нас смо да ле ко од 
та квог ту ма че ња. За то по сто ји низ ра ци о на ли стич ких те о ри ја које 
по ре кло пи сма тра же у про ме на ма од но са с при ро дом ко је ма хом 
са гле да ва ју у при зми има ги нар ног на прет ка. Ци ви ли за ци ја и је сте 
не ка вр ста не мо ћи да се за у ста ви на пре дак, као да сва ки на пре дак 
ни је и на за до ва ње, и као да сва ка чи ње ни ца ци ви ли за ци је ни је у 
исто вре ме и до ку мент вар вар ства. 

Има мо ли у ви ду иде о ло ги је ево лу тив ног оп ти ми зма, су о ча
ва мо се с ни зом ве ли ких пи та ња за ко је ни да нас не ма мо од го во ре. 
Про блем је што јед ном на ста ло пи смо мо же и да не ста не, а мо же 
и да оста не, али да ви ше ни ко не мо же да га про чи та. То про тив
ре чи ус хи ће њу про све ће не те о ри је на прет ка ка рак те ри стич не и 
за бри тан ски ем пи ри зам и не мач ки иде а ли зам и фран цу ски ра цио
на ли зам, по ко јој се све раз ви ја и кре ће ка не ком са вр ше ни јем об ли
ку. Ме ђу тим, пи смо уоп ште не сле ди ту те о ри ју већ је с њим упра во 
обра тан слу чај. То ком вре ме на, пи сма се упро шћа ва ју, уру ша ва ју, 
по ста ју под ло жна ен тро пи ји и тај ток мо же мо са свим ла ко да пра
ти мо сле де ћи, ре ци мо, мор фо ло ги ју је зи ка и њи хо вих пи са ма од 
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исти не сан скр та до по сти сти не ен гле ског. Ка да, ре ци мо, упо ре ди мо 
хи је ро глиф ско пи смо, исто вре ме но фо нет ско и иде о грам ско, с 
мо дер ним ла ти нич ним пи смом ко је да нас вла да све том или се бар 
то тру ди, то је као да по ре ди мо мо ну мен тал ну ар хи тек ту ру пи
ра ми де ко ја при зи ва за гроб ну бе смрт ност ду ше са за ста кље ним 
тр жним цен три ма као без ду шним гроб ни ца ма ро бе. 

За то је на ше раз ма тра ње по све ће но про бле му пи сма ко је су 
Ћи ри ло и Ме то ди је осми сли ли у IX ве ку с по себ ним ду хов ним и 
кул тур ним ци љем. Ис точ ни Рим их је сте по слао, али из свих по
то њих до га ђа ја ви ди се да то ни је био за да так већ њи хо ва ве ли ка 
иде ја за ко ју су би ли спрем ни да под не су лич ну жр тву. Њи хов рад 
у по то њим вре ме ни ма ни је био до бро схва ћен јер се то ком исто
ри је на мет нуо ути сак да је њи хо во по слан ство упу ће но не кој по 
сво јој при ро ди пра и сто риј ској за јед ни ци ко ја не ма сво је пи смо. 
Чи ни се да де лу ју у вре ме ка да је фор ми ра ње дру гих пи са ма одав но 
за вр ше но, а да сло вен ски на род по сле ви ше од че ти ри ми ле ни ју ма 
од по ја ве пр вог, су мер ског пи сма, ни је ус пео да се опи сме ни. Ово 
је већ са мо по се би ста но ви ште над мо ћи исто ри је ко ја је по зва на 
да пра и сто риј ској за јед ни ци не моћ ној са ма ство ри пи смо отво ри 
вра та за ула зак у исто ри ју. Да нас је ипак ја сно да су ова кву сли ку 
ство ри ле ко ло ни јал не кул ту ре ко ји ма је власт над Сло ве ни ма била 
је дан од глав них ци ље ва. 

На су прот то ме, ми с пу но раз ло га ми сли мо о бра ћи из Со лу
на и њи хо вом под ви гу ко ји се уз ди гао из над им пе ри јал не ло ги ке 
исто ри је. Они су се, иа ко цар ски иза сла ни ци, то ли ко сна жно кре
та ли про тив стру је тог вре ме на, по ли тич ке те о ри је о три је ди на 
је зи ка хри шћан ства, да су учи ни ли да упр кос ве ков ном за бо ра ву и 
над ме ном пре зи ру про све ти тељ ског ду ха спрам „не са вр ше но сти” 
њи хо вог пи сма и да ље мо же мо да осе ти мо жи ву ства ра лач ку енер
ги ју њи хо ве ми сли. Иа ко се гла го љи ца дав но не упо тре бља ва, она 
ни је не ста ла већ и да ље чи ни не ви дљи ву сна гу ћи ри ли це ко ја је 
ба шти ни ла њен дух. Сто га, и по ред свих исто риј ских ис ку ше ња и 
да нас пи ше мо сво јим пи смом ко је нас, зна ли или не, спа ја са сре
ди штем ко смич ке дра ме по ста ја ња и не ста ја ња. Вла ди мир Мо шин, 
бра не ћи де ло Ћи ри ла и Ме то ди ја од рђа вих ту ма че ња, ука зу је да 

сви ти раз ло зи – по мо ме ми шље њу – не сум њи во бра не ве ро до стој
ност Ћи ри ло вог жи ти ја и још је дан пут осу ђу ју ону хи пер кри тич ну 
ба ха на ли ју, ко ја се у на ше до ба упра во раз ма ха ла у исто риј ској на
у ци, нео пре зно и без љу ба ви га зе ћи ста ро пре да ње и ту ра ју ћи на 
ње го во мје сто вла сти та мне ња и су до ве.1

1 Вла ди мир Мо шин, „Хи по те за Ла ман ског о Ха зар ској ми си ји св. Ћи ри ла”, 
Ју жно сло вен ски фи ло лог, књ. VI, 1926–1927, с. 151.
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Има ју ћи ово у ви ду, тре ба при хва ти ти да је гла го љи ца, та ко 
је на зва но пи смо ко је Ћи ри ло и Ме то ди је до но се, ори ги нал но дело 
ко је је на шло до бру си ме три ју са жи вим је зи ком и за жи ве ло у кул
тур ној ан тро по ло ги ји сло вен ског све та. Она је са др жа ва ла око 
че тр де сет сло ва јер је скуп гла со ва сло вен ских је зи ка био знат но 
ве ћи од грч ког, а гла го љи ца је све те гла со ве озна ча ва ла сло ви ма. 
На ро ди се раз ли ку ју по сво јој во кал но сти, по то ну, од но сно то ну
су ко ји по при ро ди ства ри из ра жа ва и од ре ђу је пи смо. Кул тур на 
сна га је ве ћа ако је пи смо бли же осе ћа њу жи во та, ако бо ље тем пе
ри ра би о кул тур ни то нус сло бод ног на ро да. Уве зе на и на мет ну та 
пи сма за то су увек Про кру сто ва по сте ља јер ни су у ре зо нан ци с 
то нал но шћу је зи ка, сте жу и ба ца ју је зик у око ве да би та ко сма
њи ли кул тур ну моћ го вор ни ка. 

Ре ла тив но ма ло зна мо о овом по ду хва ту со лун ских по ли хи
сто ра, пре све га, јер су сви ви до ви њи хо вог де ла и све што је по
ве за но с њим име но ва ни мно го ве ко ва ка сни је. При ну ђе ни смо да 
се осла ња мо на по то ње или оскуд не из во ре као што су „Жи ти је 
Ћи ри ло во”, „Жи ти је Ме то ди је во” (на ста ро сло вен ском), „Жи ти је 
св. Кли мен та” (на грч ком), „Све до чан ство Ана ста си ја, пап ског би
бли о те ка ра и се кре та ра”, пи сма па па Јо ва на VI II (872–882) и Сте
фа на V (885–891) ба вар ским цр кве ним ве ли ко до стој ни ци ма и мо
рав ском кне зу Све то плу ку, „Рим ске ле ген де” (на ла тин ском). Али 
исто вре ме но има мо из ван ред ну при ли ку у окол но сти ма ко је мо же
мо ре ла тив но одво је но по сма тра ти као у не ком огле ду да схва ти мо 
ка ко на ста је пи смо и ка ко оно ула зи у кул ту ру.

I

У че сто пре при ча ва ној исто ри ји бра ћа из Со лу на, Кон стан тин 
Фи ло зоф, мо на шким име ном Ћи ри ло, и Ме то ди је, по твр ђу ју ћи 
прак тич но ре чи Је ван ђе ља по Јо ва ну, да у по чет ку, ка ко пре во де, 
бе ше сло во, до не ли су пи смо сло вен ском на ро ду кне за Ве ли ке 
Мо рав ске, Рас ти сла ва.2 По слан ство Рас ти сла ва за тра жи ло је 862. 

2 Сло во на да на шњем ру ском зна чи реч, а на срп ском сло во је по ве за но 
са сло ве сност, при бра ност, са бра ност, док су прот но од то га је не ма ње сло ва, 
бе сло ве сност. Мо жда због ове сло же но сти у ру ском пре во ду сто ји да у по чет ку 
бе ше ми сао. У сва ком слу ча ју, реч сло во, шта год да је зна чи ла на је зи ку на ро да 
Мо рав ске, бли жа је из вор ној грч кој ре чи ло гос не ко пре вод реч. И Ата на си је Стој
ко вић пре во ди ло гос са сло во, ма да би мо жда нај бли жа би ла срп ска реч слог 
ко ја је ана грам ре чи ло гос и vi ce ver sa. Пр во пи смо и је сте сло гов но и слог је, а не 
сло во у сан скр ту нај ма ња је зич ка је ди ни ца. Ка да би се ре кло да у по чет ку бе ше 
сло га, би ло би то нај бли же зна че њу ло го са. Та кав пре вод би имао и неоп  ход ну 
ко смо ло шку ди мен зи ју, јер би се на мах ви де ло да крај мо ра да бу де не сло га, 
раз дор, омра за, а да је ње го ва су прот ност љу бав од ко је све по чи ње до бро изра
же на пој мом сло га. 
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од Ми ха и ла III, ца ра ис точ ног Ри ма, епи ско па и све ште ни ке ко ји ће 
на је зи ку Ве ли ке Мо рав ске ши ри ти хри шћан ску ве ру. Хри шћан
ство се та да у овом де лу све та про по ве да на три је зи ка, од ко јих 
сва ки има сво је пи смо – хе бреј ском, грч ком и ла тин ском, а бра ћа 
из Со лу на 863. до но се че твр то ве ли ко пи смо и по чи њу њи ме пре
о бра жај кул ту ре. По ду хват до го во рен на ова ко ви со кој рав ни мо
рао је има ти по себ на зна че ња, би ти не ка вр ста пе ча та ко ји се ста вља 
на књи гу жи во та. Пи смо Со лун ске бра ће, под ло га Све тог пи сма 
ко ја по чи ва на сло ву иско ни, мо ра ло је има ти зна чај ду хов ног по
сту ла та по ко ме ће се за јед ни ца упра вља ти. 

Чр но ри зац Хра бар пи ше да су Ћи ри ло и Ме то ди је „ство ри ли 
пи сме на” „по чи ну грч ких”, јер су се Сло ве ни пре Ћи ри ла и Ме то
ди ја „му чи ли да за пи су ју” сло вен ске ре чи ла тин ским или грч ким 
пи смом.3 Ма хом се сма тра, иа ко има и дру га чи јих ми шље ња, да 
је та ко на ста ло пр во сло вен ско пи смо чи ја је осно ва био је зик Сло
ве на ко ји су жи ве ли у Со лу ну и око ње га. Та ко су се, у скла ду са 
вла да ју ћим про све ће ним пој мом исто ри је, Сло ве ни ма отво ри ла 
вра та исто ри је ко ја је у том вре ме ну сим бо ли зо ва на хри шћан ством 
као кул ту ром вла да ју ћег Ри ма. На тај је зик су Ћи ри ло и Ме то ди
је пре ве ли грч ке бо го слу жбе не књи ге. Био је то, сва ка ко, ве ли ки 
по ду хват зна ња и упор ног ра да ко ји је не са мо ис пу нио прак тич
ну свр ху већ је на свој на чин уз др мао те ме ље та да шњег свет ског 
по рет ка.

Тре ба схва ти ти да се Со лун ска бра ћа кре ћу уском ста зом из
ме ђу две су прот ста вље не си ле јер не по сред но пре њи хо вог вре мена 
на За па ду се фор ми ра цар ство под Кар лом Ве ли ким ко је је прак
тич но би ло сли ка у огле да лу ис точ ног Ри ма ко ји је до та да био 
је ди ни и уни вер зал ни Рим. Ство ре но је дру го цар ство, што је свет 
до ве ло до кри зе и не из ве сно сти. Рим ски епи скоп се та да све ви ше 
ве зу је за фра нач ку цр кву, те ла тин ски све ште ни ци у Мо рав ској 
оспо ра ва ју Ћи ри ла и Ме то ди ја не до пу шта ју ћи ли тур ги ју на сло
вен ском је зи ку. Са ма ми си ја апо сто ла пи сме но сти од ви ја се за вре
ме пр вог ве ли ког раз до ра За пад не и Ис точ не цр кве, у кон тек сту 
та ко зва не фо ти јан ске ши зме. Ши зма је ло гич на по сле ди ца ства
ра ња ал тер на тив ног цар ства и Ћи ри ло и Ме то ди је су не сум њи во 
би ли све сни то га та ко да су се тру ди ли да не ста ну ни на јед ну 
стра ну да би мо гли да оства ре на ум да се у све ту до вр ше них писа
ма по ја ве с но вим. То ни је мо гло би ти ла ко и за то су пла ти ли ве ли ку 
це ну за сво ју сме лост. Би ли су про го ње ни, за тва ра ни, иг но ри са ни, 
исме ва ни, не са мо од не сло вен ских про тив ни ка већ и од са мих 

3 V. Mo šin, „Još o Hra bru, slo ven skim azbu ka ma i azbuč nim mo li tva ma”, Slo vo 
23, 1973, с. 13–14. 



836

Сло ве на. Они су при то ме у осе тљи вом по ло жа ју јер не ма ју ни јед
но све ште нич ко зва ње и прак тич но су ла и ци.

Не ки не по зна ти све ште ник из Салц бур га је на ла тин ском на
пи сао рас пра ву Con ver sio Ba go a ri o rum et Ca ran to no rum ко јом дока
зу је пра ва салц бур шке цр кве на Па но ни ју. Огор че ни пи сац ве ли 
да је све би ло до бро

док ни је не ки Грк, по име ну Ме то ди је, но во и зу мље ним пи сме ни ма 
на фи ло зоф ски на чин ис ти снуо ла тин ски је зик и рим ско уче ње и 
углед на рим ска пи сме на, те је пред свим љу ди ма од у зео углед ли
тур ги ји, је ван ђе љу и цр кве ној слу жби од оних ко ји су је оба вља ли 
на ла тин ском.4 

С дру ге стра не, сво јом по сла ни цом In du stri ae tu ae (880) па па 
Јо ван VI II је опет по твр дио сло вен ско бо го слу же ње и Ме то ди је ва 
пра ва:

[...] Уве ри ли смо се да је Ме то ди је у свим цр кве ним уче њи ма и 
по сло ви ма пра во ве ран. Ука зу је мо да га с по што ва њем при ми те за 
сво га над би ску па... Хва ли мо сло вен ска пи сме на ко ја је из у мео Кон
стан тин Фи ло соф и ука зу је мо да се на то ме је зи ку сла ве де ла Хри ста 
го спо да...5 

И ка да Ме то ди је 882. од ла зи у Ца ри град, цар Ва си ли је и па
три јарх Фо ти је при ма ју га с по ча сти ма хва ле ћи ње го во уче ње. 
Опет, с дру ге стра не, бра ћа из Со лу на би ла су оп ту же на за је рес 
у по гле ду про бле ма fi li o que, за тва ра ни, му че ни, у не пре кид ној 
бор би да од бра не сво ју ми си ју. 

Чи ни се да је раз лог њи хо вим не во ља ма то што су, сле де ћи 
сво ју на ме ру, на мно штво на чи на пре ко ра чи ли гра ни це ко је су по
ста вља ли и ис точ ни и за пад ни Рим. Као да су ду хов но и по ли тич
ки по ку ша ва ли да осми сле не што што би се мо гло на зва ти сред њи 
пут. Не по зна ти све ште ник ка же да су ла тин ски је зик ис ти ски ва ли 
на „фи ло зоф ски на чин”, што го во ри о ду би ни њи хо ве ми сли и сна
зи њи хо вих иде ја чи је ши ре ње по ли тич ка ре пре си ја ни је мо гла да 
спре чи, јер ни шта и не мо же за у ста ви ти иде ју чи је је вре ме до шло. 
А то вре ме је би ло до шло до те ме ре да и да нас, упр кос све му, и 
да ље тра је. За то су исто вре ме но би ли по хва ље ни и с Ис то ка и 
За па да, али та ко ђе, ка жње ни с обе стра не. Има се ути сак да су се 
они пре ви ше при бли жи ли сло вен ском пле ме ну и да су пре ва зи

4 Ђор ђе Три фу но вић, Ћи ри ло и Ме то ди је – жи ти ја, слу жбе, ка но ни, по
хва ле, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1964. 

5 Исто. 
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шли иде ју да то пле ме тре ба да бу де у функ ци ји оба Ри ма ко ји су 
се по при ро ди ства ри оти ма ли о до ми на ци ју. 

Бли скост са сло вен ским на ро дом сте кли су још у мла до сти 
јер се у Ћи ри ло вом жи ти ју ка же да су већ та да на у чи ли сло вен ски 
је зик дру же ћи се са тим на ро дом ко ји је жи вео у Со лу ну и око њега. 
То сло вен ско пле ме рас про сти ра ло се на ве ли ком под руч ју јер им 
је је зик ко ји су они до вољ но до бро на у чи ли у Со лу ну омо гу ћио да 
их раз у ме ју на се ве ру у Ве ли кој Мо рав ској и да на осно ву ње га 
за поч ну пи са ње азбу ке ко ја ће би ти при мен љи ва хи ља да ма ки ло
ме та ра да ле ко. Али ми не зна мо ни са мо име пи сма ко је до но се 
Ћи ри ло и Ме то ди је јер је гла го љи ца име ко је да ју на уч ни ци. Не 
зна мо ни ка ко је тај на род на зи вао је зик ко јим је го во рио на та ко 
ве ли ком под руч ју. Он је из ве сно имао не ко име, али оно је не ста ло 
и до нас су ма хом до шле са мо ис кри вље не фо нет ске про јек ци је 
ла тин ских и грч ких исто ри ча ра. Уме сто пра вог име на има мо кон
вен ци о нал ну од ред ни цу ста ро сло вен ски је зик на ста лу до го во ром 
исто ри ча ра, лин гви ста и по ли ти ча ра. И то је по се би чуд но јер не 
по сто ји но во сло вен ски је зик, или не ки мо дер ни сло вен ски ко и не 
да би се име ну сло вен ски до дао при дев ста ри. Ве ро ват но реч ца 
ста ри тре ба да ле ги ти ми ше мо дер ну по зи ци ју ту ма ча. Тај ста ри 
је зик но си плу рал зам од ред ни ца јер се до XII ве ка зо ве „ста ро сло
вен ски”, а од XII до XVI II „цр кве но сло вен ски”, „срп ско сло вен ски” 
и „срп ска ре дак ци ја сло вен ског је зи ка”. За вре ме од XVI II до сре
ди не XIX ве ка да то му је још име на: „цр кве но ру ски”, „сло ве но
срп ски”, „сла вја но срп ски” и „сла вја но серб ски”. Сле ди ла су и нова 
име на: „срп ско хр ват ски”, „хр ват ско срп ски”, „срп ски или хр ват ски” 
и „хр ват ски или срп ски” је зик. Ова кво па ти ни ра ње сло вен ског 
је зи ка има по свој при ли ци ви ше исто риј ске не го лин гви стич ке 
раз ло ге.

II

При род но се по ста вља пи та ње ка кав је то ве ли ки на род био 
и на ко јој је рав ни кул ту ре жи вео. По да ци ви зан тиј ских исто рича
ра су оскуд ни и при стра сни, али се ипак не што мо же за кљу чи ти. 
У дру гом де лу спи са Mi ra cu lo rum s. De me tri ii martyris, li ber II,1 
ано ним ни ви зан тиј ски ау тор је дао опис сло вен ског по ку ша ја осва
ја ња Со лу на 677. го ди не. Пи сац ука зу је на тех нич ко ства ра ла штво 
Сло ве на и ве шти ну у из ра ди ме ха нич ких на пра ва. Он ка же: „И 
та да се де си јед но из ван ред но и пра во чу до над чу ди ма. Док су, 
на и ме, по ме ну ти Сло ве ни зло твор но из ми шља ли и гра ди ли на 
сво ју про паст сред ства за од бра ну, као и спра ве за на пад на град, 
и док би се је дан се тио да про на ђе ову, а дру ги ону но ву спра ву, 
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је дан но ви на чин ко ва ња ма че ва, а дру ги стре ла, на ста пра во так
ми че ње у са мо и сти ца њу пред на род ним во ђа ма, јер је сва ки по је
ди нац же лео да се по ка же углед ни јим и рев но сни јим од дру гог”. 
У да љем тек сту ви зан тиј ски пи сац по себ но скре ће па жњу на јед ног 
од сло вен ских мај сто ра. 

[...] Ме ђу њи ма бе ше је дан из истог на ро да Сло ве на, ис ку сан у жи
во ту, на по слу и у про на ла же њу. По што је због свог бо га тог ис ку ства 
био спо со бан за на ме шта ње или из град њу рат них спра ва, он за мо
ли са мог кне за да му се да пу на сло бо да, као и рад на сна га ка ко би 
од рас по ло жи ве др ве не гра ђе ве што скло пио и по ди гао јед ну ја ку 
ку лу са точ ко ви ма и ваљ ци ма. Мај стор је обе ћа вао да ће на вр ху 
ку ле по ста ви ти ба ца че, са две стра не при чвр сти ти не ке ве штач ке 
ма че ве, на вр ху из гра ди ти кру ни ште за пе ша ди ју и чи та ву ку лу 
об ло жи ти си ро вим ко жа ма. Ку ла ће би ти тро спрат на и у њу ће се 
сме сти ти стрел ци и праћ ка ри. И са гра ди ће та кву спра ву да ће се 
по мо ћу ње си гур но мо ћи осво ји ти град.

Да ље ано ним ни исто ри чар на во ди:

По што су по ме ну те во ђе Сло ве на би ле за пре па шће не пла ном чуд
не на пра ве о ко јој сам го во рио, и на ла зе ћи се у не ве ри ци пред тим 
ре чи ма, за тра же да на цр та на зе мљи из глед скло па по ме ну те спра
ве. Не окле ва ју ћи у то ме онај мај стор, ко ји је ту на пра ву за ми слио, 
на зе мљи по ка за ски цу де ла. Ка ко ре кох, чим са гле да ше ски цу, при
ма мље ни стра хо ви то шћу бу ду ће на пра ве, ра до при ба ве си лу мо
ма ка, јед не ко ји су се кли др ве ну гра ђу за осно ву, дру ге ја ке и ве ште 
у те сар ским по сло ви ма, не ке опет као ко ва че до бро осми шље них 
же ле зних ору ђа, дру ге као на о ру жа не вој ни ке или као гра ди те ље 
стре ла. И бе ше сил на го ми ла рад ни ка на спо ме ну тој спра ви.6

Ова оп са да се де ша ва два ве ка пре по ја ве бра ће из Со лу на и 
опис до вољ но ја сно го во ри да ни је реч о хор ди већ о за јед ни ци 
ја сне хи је рар хи је, де фи ни са не по де ле ра да и ви со ке тех нич ке кул
ту ре ко ја у том тре нут ку у овом ви ду над ма шу је ви зан тиј ску. Рат
ни ци су по не ти та ла сом так ми че ња у ино ва ци ја ма што ука зу је на 
ви со ку оп шту тех нич ку кул ту ру. Од над моћ не сло вен ске тех но
ло ги је Гр ке је спа сао са мо Све ти Ди ми три је. Са ма ски ца ко ју је 
мај стор на цр тао на зах тев кне за за пра во је тех нич ко пи смо што 
го во ри о тех нич кој пи сме но сти, кул ту ри про на ла же ња ко ја ни ка
ко не при па да пра и сто риј ском до ми шља њу шта па и ка на па већ 

6 Ба ри шић, Фра њо Чу да Ди ми три ја Со лун ског као ис то ри ски из во ри, 
На уч на књи га, Бе о град 1953.
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обра зо ва ној ра ци о нал но сти. То ис цр та ва ње ски це у пе ску мо гло 
би се мир не ду ше сла ви ти као по че так срп ске тех нич ке пи сме но
сти. Уо ста лом, и Ни ко ла Те сла пр ву ски цу свог мо то ра на из ме нич
не стру је не цр та на па пи ру већ у пе ску пар ка у Бу дим пе шти опо
ми њу ћи се сти хо ва Ге те о вог Фа у ста. По сле два ве ка од ове пр ве 
за бе ле же не тех нич ке ски це Ћи ри ло и Ме то ди је су на истом ме сту 
за те кли исту кул ту ру тех нич ког пи сма ко ја се у ме ђу вре ме ну ја
мач но ни је из гу би ла. Ни је те шко прет по ста ви ти да су они до шли 
у до дир с на ро дом ви со ке ве ро ват но не са мо тех нич ке кул ту ре. 

Го ди не 863. бра ћа кре ћу из Со лу на и 864. сти жу кне зу Рас
ти сла ву ко ји их го сто љу би во при ма. До ла зе с лич ним ис ку ством 
сло вен ске кул ту ре, као и са пре во дом хри шћан ских бо го слу жбе них 
књи га. Али оно нај ва жни је с чим се по ја вљу ју је сте но во пи смо 
ко је су са ми из у ме ли во ђе ни слич ном ин вен ци јом као и не по зна ти 
сло вен ски рат ни мај стор. Очи то да је реч о ис тој кул ту ри из у ме ва
ња ко ја је усме ре на раз ли чи тим ис хо ди шти ма. Но во пи смо ни је 
уоп ште са мо ра зу мљи ва иде ја јер ну жно не сле ди из иде је ми си о
на ре ња. По ду хват Ћи ри ла и Ме то ди ја има по себ но ме сто у ви зан
тиј ској исто ри ји јер по сво јој це ло ви то сти пред ста вља пра ви кул
тур ни про грам ко ји об у хва та пре вод Све тог пи сма и ли тур гиј ских 
тек сто ва за јед но са ства ра њем но вог пи сма. Осим то га, они су обо
га ти ли реч ник број ним из ра зи ма, фра за ма и но вим син так сич ким 
скло по ви ма. На ме ра да се ство ри сло вен ска ли тур гиј ска књи жев
ност би ла је пра ви ре во лу ци о нар ни чин без прем ца у том вре ме ну 
јер је „пра и сто риј ску”, „вар вар ску” за јед ни цу ста ви ло у исти ред 
с над моћ ном кул ту ром ис точ ног Ри ма. Уо ста лом, сва ста ра пи сма 
су пре ма ле ген да ма би ла да ро ви бо го ва та ко да је ми си ја со лун ских 
апо сто ла пи сме но сти не сум њи во на гра ни ци мо гу ћег, јер ства ра
ње и ши ре ње но вог пи сма има у се би еле мен те ко ји пре ва зи ла зе 
пу ки исто риј ски за плет. Бра ћа су сма тра ла да је Бог све је зи ке ство
рио јед на ким и да сви на ро ди тре ба да уче ству ју у тај ни ње го вог 
пи сма. Та ко сло же ни по ду хват не ма пра во по ре ђе ње у том вре ме
ну јер је пре то га цр ква ис точ ног Ри ма оп шти ла на грч ком, а са мо 
су ви со ке не е вроп ске кул ту ре Си ри је, Егип та, Ме со по та ми је, Јер
ме ни је и Гру зи је има ле ли тур ги је на сво јим је зи ци ма. Да ва њем 
пи сма сло вен ској кул ту ри ис точ ни Рим по сред но при зна је да сло
вен ска кул ту ра при па да ре ду ста рих кул ту ра. 

III

Иде ја но вог пи сма ро ди ла се у окви ру по ку ша ја енер гич ни је 
кул тур не по ли ти ке ис точ ног Ри ма ко ји је иза шао из дра ме ико но
бор ства, сво је вр сног на став ка Ју сти ни ја но ве ели ми на ци је хи ља ду
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го ди шње Пла то но ве ака де ми је. Оја чан успе шном од бра ном ис ко
нич но сти Рим је осе тио по тре бу да хри шћан ство пре не се као по глед 
на свет на ро ди ма ко ји су жи ве ли на ње го вом обо ду. Сло вен ски 
вер ни ци с но вим пи смом мо гли су раз у ме ти ре чи Је ван ђе ља и 
ду хов но при ћи еу ха ри сти ји да би по ста ли исто риј ски део хри шћан
ске еку ме не. Ви зан ти ја је и ра ни је во ди ла та кву по ли ти ку, ма да не 
та ко да ле ко се жну, јер ми си ја за кне за Рас ти сла ва уоп ште ни је би ла 
пр ва већ, за пра во, јед на у ни зу. Крат ка тзв. „ла тин ска ле ген да” епи
ско па Га у де ри ха, ве ли да су пре то га у Ца ри град до шли ле га ти 
Ха за ра с мол бом да им се по ша ље про по вед ник. По ре чи ма Ћи ри
ло вог жи ти ја, ха зар ски по сла ни ци су мо ли ли да им Гр ци по ша љу 
„кни жна го му жа”, и обе ћа ли да ће при ми ти хри шћан ску ве ру 
по сле дог мат ских пре пир ки с Је вре ји ма и Са ра це ни ма. 

Цар Ми ха и ло 860. го ди не ша ље Ћи ри ла и Ме то ди ја Ха за ри ма 
чи ја се др жа ва про сти ра ла од по лу о стр ва Кри ма до Ура ла и Ка спиј
ског мо ра. У Хер со ну, код да на шњег Се ва сто по ља, бра ћа су се 
ду же за др жа ла, че ка ју ћи, ве ро ват но, по год но вре ме за пло вид бу 
Цр ним мо рем. Пи сац Ћи ри ло вог жи ти ја ве ли да је Кон стан тин у 
Хер со ну „на у чио је вреј ске ре чи и књи ге, пре вео осам де ло ва гра
ма ти ке, те од то га при мио ве ће раз у ме ва ње”.7 Циљ цар ства био је 
да се хри шћан ство по ста ви као бра на ши ре њу ју да и зма. Сма тра 
се да је ова ми си ја би ла не у спе шна, јер је ка сни је ха зар ски ка ган 
ус по ста вио ју да и зам као др жав ну ре ли ги ју. Вра ти ли су се нео ба
вље на по сла, али и по ред то га, пре ма ре чи ма јед ног са вре ме ног 
пи сца, „чув ши оно, што је би ло учи ње но од фи ло зо фа у зе мљи Ха
за ра, кнез је Рас ти слав по слао ца ру по сла ни ка.”8 Ве ли ко мо рав ски 
кнез упу тио је по слан ство с по ру ком ка ко су се сло вен ски на ро ди 
од ре кли па ган ства и при др жа ва ју се хри шћан ства, али да не ма ју 
љу де ко ји би хри шћан ске за ко не бли же об ја сни ли на ро ду на је зи
ку ко ји им је ра зу мљив.

Из то га се до вољ но до бро ви ди да се Рас ти слав обра тио рим
ском ца ру Ми ха и лу не са мо из ре ли гиј ских и кул тур них раз ло га 
већ и др жав нопо ли тич ких. Сло бо да и са мо стал ност ње го ве кне
же ви не би ли су угро же ни с јед не стра не стал ним ра то ви ма са 
не мач ким ца рем Лу дви гом и све ве ћим кул тур ним и цр кве ним 
при ти сци ма не мач ког све штен ства. Ми, на рав но, не зна мо шта су 
у тре нут ку по зи ва на но ву ми си ју ми сли ла бра ћа из Со лу на, али 
са свим је ло гич но да су тра га ли за раз ло зи ма не у спе ха ме ђу Ха
за ри ма. Су де ћи по све му, мо ра ли су да за кљу че да је не до ста ја ла 

7 Вла ди мир Мо шин, „Хи по те за Ла ман ског о ха зар ској ми си ји Св. Ћи ри ла”, 
Ју жно сло вен ски фи ло лог, Vol. 5–7, Бе о град 1925–1926, с. 144.

8 Исто, с. 150.
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не ка кључ на ка ри ка ко ја би пре ваг ну ла у дис пу ту с је вреј ским 
те о ло зи ма. Та не до ста ју ћа ка ри ка пре ма оно ме што се ка сни је до
го ди ло би ла је но во пи смо ко је би би ло си дро или ко рен но ве 
на род не ве ре ко ја је тре ба ло да гра ви ти ра Кон стан ти но по љу. 

Ова кво гле да ње нас ста вља пред но ва пи та ња. Рим ски цар 
ши ри хри шћан ство као др жав ну ве ру и иде о ло ги ју и та ко по сту
па са свим ја сно у окви ру им пе ри јал не ло ги ке. Ме ђу тим, оно што 
збу њу је је ње го ва не до след ност. Он, пр во, у ми си ју ша ље по ве ре
ни ке ко ји су већ пре тр пе ли не у спех у арап ској и ха зар ској ми си ји. 
Дру го, ми си о на ри је ван ђељ ске спи се пре ве де не на је зик ко јим се 
го во ри у др жа ви Рас ти сла ва не за пи су ју гр чким пи смом што би 
би ло ло гич но и сна жно ши ре ње ви зан тиј ског ути ца ја. Са свим је 
ло гич но пи та ње за што ис точ ни Рим ни је ши рио свој им пе ри јал ни 
ути цај та ко што би све ти спи си на сло вен ском је зи ку би ли пи са ни 
грч ким пи смом. То је са свим мо гу ће и еко но мич ни је не го пра ви ти 
но во пи смо. У исто вре ме цар се би пра ви по тен ци јал но ве ли ки про
блем одо бра ва ју ћи да се спи си за пи шу на пот пу но но вом пи сму. 
Ти ме се ја ча ве ли ко мо рав ска кул тур на ау то но ми ја што по при ро
ди ства ри не по сред но огра ни ча ва ши ре ње рим ске кул ту ре где је 
пи смо, сва ка ко, је дан од глав них но си ла ца. Ако то ни је ја сно, сети
мо се за бра не ћи ри лич ног пи сма ца ри це Ма ри је Те ре зи је, као и да 
је у ин ва зи ја ма на Ср би ју у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту од мах 
би ло за бра њи ва но ћи ри лич но пи смо. Да кле, не сум њи во, пи смо има 
бит ну уло гу у им пе ри јал ној ло ги ци. Ако је та ко, за што се ис точ ни 
Рим до бро вољ но од ри че свог кул тур ног ути ца ја, ла тент ног су ве
ре ни те та над тим под руч јем да би се уме сто то га ства ра ло но во 
пи смо? То у по зна тој исто ри ји ве ро ват но ни ко ни је ра дио. Тур ска, 
ре ци мо, ка да на пу шта арап ско пи смо јед но став но пре ла зи на лати
ни цу јер не ма сна гу да ство ри пи смо бли ско свом је зич ком иден
ти те ту. Ка да бри тан ска им пе ри ја, на при мер, до ла зи у не ко под руч
је, она не до но си је зи ци ма не ко но во пи смо већ ко ри сти сво је и 
уни шта ва по сто је ће. Има ли не че га не ми нов ни јег?

Ов де је по све му су де ћи реч о не че му што на ди ла зи им пе ри
јал ну ло ги ку где се на ро ду ко ји има свој је зик и тех нич ко пи смо, 
али за чу до не ма азбуч но пи смо, да је но во пи смо ко је гра фич ки и 
фо нет ски не ма мно го ве зе са грч ким пи смом. За што ис точ ни Рим 
то ра ди? Има при ме ра да је сред њо ве ков ни срп ски је зик ис пи си
ван арап ским пи смом. А и Фран ци су у пр вој по ло ви ни IX ве ка 
пре ве ли не ко ли ко све тих спи са с ла тин ског на сло вен ски је зик и 
ис пи са ли их ла тин ским пи смом. Уз не ка по де ша ва ња то је са свим 
функ ци о нал но. Ве ро ват но с об зи ром на окол но сти оп ко ље ни кнез 
Рас ти слав не би имао ни шта про тив грч ког пи сма јер би оно пока
за ло да се на ла зи под моћ ном за шти том. 
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У по за ди ни то га ипак мо ра да по сто ји не ко ува жа ва ње на ро
да ко ји има над моћ но тех нич ко пи смо. Та квом на ро ду ни је би ло 
до вољ но бо го слу жбе не спи се јед но став но пре ве сти с грч ког на 
сло вен ски јер то ни је би ло до вољ но ни ме ђу Ха за ри ма. Рас ти слав 
ко ји је имао сло бо ду да се у ла тин ском окру же њу окре не ис точ ном 
Ри му мо рао је има ти сна жно кул тур но са мо о дре ђе ње ко је би те шко 
при хва та ло хе те ро ном не фор ме. Да ни је та ко, би ло би до вољ но 
на ро ду ко јим је вла дао Рас ти слав да ти пре ве де не спи се на пи са не 
на грч ком ал фа бе ту. 

За то су се со лун ска бра ћа на но ви на чин при пре ма ла за сло
вен ску ми си ју упо ре до пре во де ћи све те хри шћан ске спи се, што 
се код Ха за ра по ка за ло и ва жним и не до вољ ним, али и ства ра ју ћи 
но во пи смо у ко ме ће ти спи си би ти уко ре ње ни. Ка ко уме сто име
на је зи ка кне за Рас ти сла ва има мо низ на зи ва ко је су до ми шља ли 
лин гви сти да би ства ри до ве ли у склад са сво јим те о ри ја ма, пи смо 
Ћи ри ла и Ме то ди ја има по се бан зна чај јер бар по у зда но зна мо ка ко 
је из гле да ло. Ва жно је и да не ма из ве шта ја о на род ном от по ру при
хва та њу но ве кул тур не чи ње ни це ка кво је пи смо, иа ко би ту мора
ло да бу де ло мо ва уко ли ко на род ни ка да ни је за пи си вао свој је зик 
и ко ји би та кву но ву кул тур ну прак су мо гао да схва ти као ограни
че ње сло бод ног жи во та и из об ли че ње тра ди ци је. Од су ство не ми ра 
на свој на чин го во ри да но во пи смо ло гич но до ла зи на по сто је ћу 
сло ве сну под ло гу и да је мо гу ће да Хра бар ни је нај бо ље схва тио 
кул тур ну ан тро по ло ги ју „чр та” и „ре за”. Ово су, на рав но, са мо не ка 
мо гу ћа раз ми шља ња, али у њи ма ипак има мо чвр сту тач ку, а то је 
да су се две ми си је, ха зар ска и сло вен ска, раз ли ко ва ле за чи ње ни цу 
пи сма. То се по ка за ло као од суд но ва жан ко рак. 

Оста ви мо ли исто риј ска на га ђа ња о на ро ду ко ји има је зик, 
али не ма пи смо, што ни је не мо гу ће, јер има та квих при ме ра у исто
ри ји, али ни је ни ве ро ват но узме мо ли у об зир по сто ја ње тех нич
ког пи сма, има мо још јед ну, на дај мо се из ве сну чи ње ни цу да се у 
за тво ре ном кру гу европ ске пи сме но сти по ја ви ло још јед но хри шћан
ско пи смо: гла го љи ца. То је уто ли ко ва жни је јер нај ста ри ји са чу
ва ни спо ме ни ци сло вен ског је зи ка пред ста вља ју ка сни је пре пи се, 
с кра ја X и XI ве ка, на пи са не раз ли чи тим азбу ка ма: јед ни гла го љи
цом, а дру ги ћи ри ли цом. Спо ме ни ци пи са ни пр во бит ном гла го љи
цом по зна ти су са мо по јед ном до два ве ка мла ђим пре пи си ма јер 
су сви из во ри те мељ но уни ште ни што све до чи о пре лом ној ва жно
сти по ја ве овог пи сма. На том ре ла тив но чвр стом тлу окру же ном 
жи вим пе ском не по у зда них апо кри фа, си сте мат ског уни шта ва ња 
из вор них ру ко пи са, из ме ње них пре пи са и пре во да, идо ла тр га и 
по зо ри шта, ле ген ди, по ли ти ка, ин те ре са и ла жних ве сти има мо 
је дин стве ну при ли ку да као у ка квим усло ви ма не ког огле да непо
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сред но по сма тра мо ка ко на ста је и не ста је пи смо. У та квом огле да њу 
с из ве сним из не на ђе њем схва та мо да је гла го љи ца за пра во је ди но 
хри шћан ско пи смо. Док су оста ла три пи сма, ко је су та да шњи 
те о ло зи сма тра ли је ди ним на ко ји ма се мо же ши ри ти реч Бож ја, 
на ста ла у дав ним вре ме ни ма, гла го љи ца се ја ви ла с ја сном на ме
ром да бу де но си лац хри шћан ске иде је и да при зи ва Хри сто ву 
жр тву и апо те о зу. Не ма ни јед ног дру гог пи сма ко је је на ста ло да 
би би ло чист из раз хри шћан ства. Тај хри шћан ски дух че твр тог 
пи сма и да нас се по сле све га мо же осе ти ти у ћи ри ли ци ма ко ли ко 
по то њим на мет ну тим ре фор ма ма би ла ли ше на пр во бит не енер
ги је ко ју су апо сто ли пи сме но сти уне ли у њу. По у зда но у то ме је да 
је пи сме ност код Сло ве на по ве за на с хри шћан ством. За то у тре
нут ку ка да хри шћан ство не ста је из за пад них кул ту ра, чи ји је зи ци 
ни су из ну тра по ве за ни с њим, сло вен ски свет оста је ње го ва по след
ња од бра на. Ћи ри ли ца је на том тра гу из ло же на обез вре ђи ва њу и 
за ти ра њу јер она ни је са мо сред ство ко му ни ка ци је већ тки во ре
ли ги је, си стем по ве зи ва ња не ба и зе мље. 

IV

По чет ком XV ве ка у ћи ри ли ци Ср ба би ло је 38 сло ва, 24 пре
у зе та из грч ког ал фа бе та, 14 ство ре них по себ но за срп ски је зик. 
„Срп ска ћи ри ли ца и њен пра во пис но се осо бе но сти ко је не по сред
но ука зу ју на гла гољ ско по ре кло срп ске пи сме но сти јер се фонд 
срп ске ћи ри ли це обра зо вао пре ма гла го љи ци. Ме ђу њи ма се на
ро чи то из два ја гла гољ ко сло во ђерв. У кла сич ној ста ро сло вен ској 
ћи ри ли ци ни је би ло зна ка за ово пи смо. Има га са мо срп ска ћи ри
ли ца где се ја вља као угла сто и обло (као ча ша) ђерв. У гла го љи ци 
је слу жи ло за пи са ње стра них ре чи. За Ср бе је глас Ђ био оби чан 
и уста лио се пре по ја ве пи сме но сти... За глас Ђ у гла го љи ци се 
упо тре бља ва ло по себ но пи сме но ’ђерв’ ко је се очу ва ло у ћи ри ли
ци да би вре ме ном у њој до би ло об лик сло ва П и ма ло спу ште не 
преч ке са крат ком ус прав ном цр том, от при ли ке као окре ну то сло
во Џ... Та ко су Ср би мо гли у 10. и 11. ве ку да до след но пре но се гла
гољ ски текст ћи ри ли цом. Гла сом Ђ срп ска ре дак ци ја се из два ја 
од свих оста лих ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка, јер су гла го љи
цу са мо стал но тран скри бо ва ли ћи ри ли цом и са мо стал но на шли 
знак за гла гољ ско ђерв.”9 Сло во ђерв та ко је про лаз кроз вре ме, 
хо ри зонт сло ве сно сти ко ји по ве зу је гла го љи цу и ћи ри ли цу. Оно 
се је ди но на ла зи и у гла гољ ским и у срп ским сред њо ве ков ним 

9 Ђор ђе Три фу но вић, „Ка по че ци ма сло вен ске пи сме но сти”, От кри ве ње, 
Бе о град 2001, с. 182.
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ру ко пи си ма, у Хи лан дар ској осни вач кој по ве љи и Ми ро сла вље вом 
је ван ђе љу. Кроз ту ка пи ју ду ха и ту нел вре ме на ко ји спа ја два све
та про ла зе ве ко ви и во де од та ме за бо ра ва ка све тло сти се ћа ња. 

Ка да је сред њо ве ков на ћи ри ли ца по ли тич ки мо ти ви са ном 
лин гви стич ком чист ком за ме ње на мо дер ном, ве за са гла го љи цом 
оста ла је да ви си о тан кој ни ти сло ва ђ. Из го вор за остра ки зам је 
би ла ко рист ко ја ће се сте ћи упро шћа ва њем пи сма без уви ђа ња да 
ће се оно та ко све сти на ру ше ви ну без ве ко ви ма из гра ђе не по ве
за но сти о ко јој све до чи сло во ђерв. Сло ва из ба че на из срп ске сред
њо ве ков не ћи ри ли це су упра во она ко ја у се би но се ми ни мум 
фо не ти ке, али за то у ду бљим сло је ви ма чу ва ју иде о грам ску при
ро ду је зи ка ко ја је у гла го љи ци вид на, али ни је схва ће на јер би то 
тра жи ло не ки ви ши ни во раз у ме ва ња. Екс ко му ни ка ци јом ових 
сло ва иш чу па на је ду ша пи сму. За то је пра ви ци ни зам оправ да ва ти 
про те ри ва ње сло ва из азбу ке по тре бом ла ко ће пи са ња. Као што 
је то уо чио Пла тон, та шти на ци ни ка је нај ве ћа од свих, а не зна ње 
из вор свег зла. Зна ју ћи то, не ки су се низ ве ко ва од у пи ра ли за ме ни 
гла го љи це ћи ри ли цом, по том за ме ни ћи ри ли це ње ним упро шће ним 
фо нет ским ви дом без иде о грам ске осно ве, али су пли ме мо дер
ни зма, иде о ло ги зма, про гре си зма све то од не ле. Та квом про скрип
ци јом „не по треб них” сло ва гла го љи це очу ва них у ста рој ћи ри ли ци 
Кра ље ви на Ср би ја, ко ја је ста ла иза то га, на ста ви ла је сво је вр сни 
про гон Ћи ри ла и Ме то ди ја ко ји да нас уче ству ју у кул тур ном жи
во ту као бли ста ве фи гу ре бор бе за пи смо и ре ли ги ју, али ли ше ни 
по ве за но сти са сво јим де лом и без мо ћи да кроз сво је из вор но пи смо 
не што ка жу са вре ме ном чо ве ку. 

Ау стриј ска ре фор ма срп ског је зи ка и пи сма, ко ју пот пи су је 
Вук Ка ра џић, то је још сна жни је на гла си ла. Пре во де ћи с не мач ког 
Је ван ђе ље по Јо ва ну, он по че так ви ди као реч, а не као искон сло ва 
као Со лун ска бра ћа. Сло во је пи смо, Пла тон би ре као иде ја, а реч 
је са мо из раз на не бу за пи са ног иско на ко ји се спу шта не зе мљу. 
Вук је та ко за вр шна епи зо да ен тро пи је ко ја је за по че ла још ка да 
је гла го љи ца, пи смо Ћи ри ла и Ме то ди ја, за ме ње на у ре тор ти бу
гар ске кул тур не исто ри је ћи ри ли цом. Ни је то ишло на јед ном као 
с по ли тич ким на ме та њем Ву ко ве ре фор ме, већ се гла го љи ца ду го 
бо ри ла и упо ре до упо тре бља ва ла све до XII ве ка ка да пре вла да ва 
ћи ри ли ца. Она је сна гу цр пе ла из че тр на ест сло ва уко ре ње них у 
то на ли те ту сло вен ског је зи ка, а ко јих ни је би ло ни у грч ком, ни 
у хе бреј ском, ни у ла тин ском, а ни у коптском и јер мен ском пи сму 
ода кле уче на бра ћа пре у зи ма ју по не ки знак, али ко ји у тим је зи
ци ма има ју дру га чи ји тон ски од зив. Та квим пи смом је у нај бо љој 
сра зме ри тем пе ри ра на тон ска хар мо ни ја сло вен ског го во ра и пове
ћа ва на кул тур на ре зо нан ца на ро да. Тре ба уо чи ти и да гла го љи ца 
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от кри ва сво јим об ли ци ма окре ну тост ка не бу јер ко ри сти не ко ли ко 
сти ли зо ва них зна ко ва ко ји ма се у астро но ми ји, од но сно астро ло
ги ји озна ча ва ју пла не те, чво ро ви или дру ги не бе ски ен ти те ти. Ћи
ри ло и Ме то ди је су очи то има ли по се бан на чин раз ми шља ња и 
мо жда њи хо ва још увек не са гле да на по ру ка пре ва зи ла зи не са мо 
др жав не рим ске ин те ре се. По ли хи сто ри та квог жи вот ног ис ку ства 
из ве сно се ни су мо гли за до во љи ти са мо да ди зај ни ра ју пи сме на 
чи ји би се сми сао ис цр пео у ути ли тар но сти. Све ти љу ди мо ра ли су 
раз ми шља ти о све тим ства ри ма. Гла го љи ца по сво јим од ли ка ма, 
ви дљи вим и не ви дљи вим, пре ма ша сва пи сма ко ја су у том тре нут
ку би ла у упо тре би. Она је по ку шај ве ли ке по ве за но сти, ства ра ња 
пи сма ко је би са мо по се би би ло ре ли ги ја. Ако им је ми са о ни 
углед у то ме би ло не ко древ но пи смо, тре ба ло би ис пи та ти да ли 
њи хо во пи смо по ред фо нет ског има и иде о грам ски ка рак тер, одно
сно да ли се мо же чи та ти на два на чи на. Хи је ро глиф ско пи смо, на 
при мер, про чи та но срећ ним на ла зом Ка ме на из Ро зе те, ис кле са но 
је 196. го ди не, где је исти текст ис пи сан ста ро грч ким и де мот ским 
пи смом упу ћи вао на ис прав ну прет по став ку да је и тре ћи по ред 
њих, хи је ро глиф ски, ана ло ги ја пр ва два. По сле ви ше од ми ле ни
ју ма уза луд них на по ра да се раз ре ши тај на овог пи сма, Ка мен из 
Ро зе те по ка зао је да „ма да је хи је ро глиф ско пи смо крај ње сло же но 
у мно гим сво јим ви до ви ма, основ но на че ло је ла ко оцр та ти.”10 Ово 
на че ло мо гло би се све сти на да нас лин гви стич ки те шко ра зу мљи
во, али фи ло зоф ски под сти цај но пра ви ло да „естет ско раз ми шља
ње је сте ско ро је ди но огра ни че ње раз ли чи тих на чи на на ко ји се 
хи је ро глиф ски текст мо же пи са ти”.11 Не сум њи во је да гла го љи ца 
по есте ти ци игре си ме три је и хар мо ни је над ма шу је оста ла три 
пи сма та ко да не мо же мо, а да се не се ти мо Ла зе Ко сти ћа ко ји је 
есте ти ку, од но сно ле по ту ви део осно вом све та ко ја се про те же и 
на је зик. Он је, ка ко уви ђа Пре драг Ву ка ди но вић, схва тио да се 
све у све ту до га ђа са мо ра ди ле по те. Јер, сма тра Ко стић, бор ба са 
про тив ним еле мен ти ма оја ча ла је, оче ли чи ла све тлу кли цу у је
зи ку, ута ба ла је све ду бље, тим по у зда ни је што мо жда не хо тич
ни је, у ду шу на ро да. Све тла кли ца у је зи ку, да се по слу жи мо ње
го вим из ра зом, за пра во је пи смо. Сла га њем тих све тлих кли ца 
Ка мен из Ро зе те мо гао је да осве тли зна че ње ста рог еги пат ског 
пи сма. Он је сим бол ана лог ног по ступ ка ко ји је при ме њен и ка да 
је ста ро пер сиј ски про чи тан по ве зи ва њем са сан скр том, хе тит ски 
са акад ским, акад ски са хе бреј ским. 

10 Wil kin son, R., Re a ding Egyptian Art, Tha mes and Hud son, с. 10.
11 Za u zich, К. Т., An In tro duc tion to An ci ent Egyptian Wri ting, Un. of Te xas 

Press, с. 2.
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Ана лог ним сла га њем пи са ма до ла зи се до њи хо вог зна че ња 
кроз чи је раз ли ке се са гле да ва иден ти тет. Очи то је да иден ти тет 
по чи ва на ана лог ном по ве зи ва њу лин гви стич ке ра зно вр сно сти. 
Ме ђу тим, што је ма ње жи вих је зи ка ма ња је мо гућ ност да се про
чи та ју ста ра, не по зна та пи сма. Оту да мо гућ ност де ко ди ра ња ста
рих пи са ма, без об зи ра на раз вој лин гви стич ких тех но ло ги ја, на
чел но по ста је све оскуд ни ја, јер пре ма Атла су угро же них је зи ка 
у све ту ко ји је об ја вио Уне ско да нас се у све ту го во ри око 5.000 до 
6.000 је зи ка. Око 32% је зи ка се го во ри у Ази ји, 30% у Афри ци, 19% 
у Оке а ни ји, 15% у Аме ри ци и 3% у Евро пи. Нај ви ше је зи ка го во
ри Па пуа Но ва Гви не ја 847, за тим Ин до не зи ја 655, Ни ге ри ја 376, 
Ин ди ја 309, Ау стра ли ја 261, Мек си ко 230, Ка ме рун 201, Бра зил 
185, За ир 158, Фи ли пи ни 153. Али је око 3.000 је зи ка ко ји се да нас 
го во ре угро же но, ве о ма угро же но или на умо ру, док дру ги је зи ци 
ко ји се да нас го во ре по ка зу ју зна ке угро же но сти, оште ће ња и при
бли жа ва ња фа зи ка да ће се су о чи ти са за ми ра њем. Пре ко 1.000 
је зи ка го во ре гру пе од 100 до 1.000 љу ди, а око 533 гру пе до 100 
љу ди окру же не ве ли ким гру па ма ко је го во ре свој је зик и при ти ска
ју ма ње гру пе да на пу сте свој је зик. Не по врат но на из ди са ју већ је 53 
је зи ка, а у овом ве ку не ста ће 90% са да по сто је ћих је зи ка. Тај про цес 
се убр зао у про те клих 300, а на ро чи то у по след њих 100 го ди на.

На не ста нак жи вих је зи ка на до ве зу је се јед на ко по гу бан про
цес на стан ка ве штач ких је зи ка ко ји се ну де у уста ље ном по гре шном 
на чи ну мо дер ног раз ми шља ња као ефи ка сно сред ство ко му ни ка
ци је. За ме на при род них је зи ка ве штач ким про грам ским пи сми ма 
би тан је про цес ко ји обе ле жа ва са вре ме ну лин гви сти ку и ко ји нас 
чи ни не моћ ним пред ста рим пи сми ма. Мо дер ни зо ва но, фо не ти зо
ва но пи смо не ма до вољ но мо ћи да иза ђе на крај са сло же ним древ
ним пи сми ма чи ји ко рен је у са мој иде о грам ској при ро ди ства ри. 
Зву чи чуд но за мо дер ни зо ва ну са мо у ве ре ност, али очи то да ви ше 
не по сто ји онај основ кул тур не ан тро по ло ги је ко ји је од ли ко вао 
ста ра пи сма. Та квом ста њу ства ри у су срет до ла зи и чи ње ни ца, 
ко јом мо ра мо да про ши ри мо наш хо ри зонт, да по сто ји зна чај на 
ана ло ги ја лин гви стич ке и би о ло шке ра зно вр сно сти. То се мо же 
уо чи ти и на ге о граф ској ма пи где под руч ји ма са ве ли ким лин гви
стич ким ди вер зи те том од го ва ра ве ли ки би о ди вер зи тет. „Под руч ја 
са ве ли ком ра зно вр сно шћу је зи ка, та ко ђе, има ју из ра же ну ра зно
вр сност вр ста пти ца и си са ра и сви по ка зу ју сли чан од нос пре ма 
под руч ју, ге о граф ској ши ри ни, шум ским про стран стви ма и мак
си мал ној над мор ској ви си ни.”12 Иа ко се про це на укуп ног бро ја 

12 Sut her land, W., Pa ral lel Ec tin ction Risk and Glo bal Di stri bu tion of Lan gu a ges 
and Spe ci es, Na tu re 423, 2002, с. 276.
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жи вих вр ста кре ће у ра спо ну од 17 до 100 ми ли о на, ипак се мо же 
уо чи ти да врстe и је зи ци не ста ју при бли жно јед на ком бр зи ном. 
Дру гим ре чи ма, на ста ви мо ли да се че мо хра сто ве, схва ти ли то или 
не, оста ће мо не ми нов но без је зи ка, да ли пре и ме но ва њем срп ског 
или роп ским пре сли ка ва њем ен гле ског, све јед но. Упо ред ни проце
си ко ји сен че то ко ве иш че за ва ња је зи ка и вр ста ве о ма су слич ни. 
Глав ни про блем на шег са зна ња, ка же Ко ста Сто ја но вић, је сте што 
се че сто истим по ја ва ма, у ра зним до ме ни ма на шег по сма тра ња, 
да ју ра зни на зи ви, као и што се истим име ном на зи ва ју по ја ве 
раз ли чи тих су шти на.

V

Има ју ћи ово све у ви ду, од ре ђе ни ана лог ни кључ би се мо жда 
мо гао про на ћи и у ру ко пи си ма ис пи са ним упо ре до гла го љи цом и 
ћи ри ли цом. Та кав спис, ко ји је и не по сред ни до каз да је гла го љи ца 
би ла у упо тре би ме ђу Ср би ма, и да она је сте срп ско пи смо, је сте 
гла гољ ски спо ме ник Ма ри ји но је ван ђе ље про на ђен у ма на сти ру 
Све те Ма ри је на Све тој Го ри. Оно је пре вод че тво ро је ван ђе ља са 
грч ког и фи ло лог Ва тро слав Ја гић ко ји га је пр ви опи сао сма тра 
га нај ста ри јим очу ва ним де лом ста ре срп ске књи жев но сти.13 Ње
го ве што кав ске је зич ке цр те ка зу ју да је пи са но кра јем X или по
чет ком XI ве ка на про сто ру се вер ног Ко со ва, не где у око ли ни Зве
ча на, ка ко ука зу ју лин гви стич ка ис тра жи ва ња Вик то ра Са ви ћа.

У овом је ван ђе љу на ла зе се и ћи рил ски срп ско сло вен ски за
пи си из XIV ве ка, а је дан из гу бље ни лист до пу њен је но вим, ћи рил
ским тек стом, та ко ђе, из XIV ве ка. То зна чи да се оно ко ри сти ло 
у срп ској сре ди ни као бо го слу жбе на књи га, а да су пи са ри зна ли 
гла го љи цу и не ко ли ко ве ко ва по сле ње ног из ла ска из оп ште упо
тре бе. Ма ри ји но је ван ђе ље са ћи ри лич ним за бе ле шка ма на ско ро 
сва кој стра ни мо гло би да бу де схва ће но као сво јеврс ни Ка мен из 
Ро зе те срп ске кул ту ре, ар хив ко ји чу ва ју ћи тра го ве гла сов них по
ја ва свој стве них срп ским го во ри ма пред ста вља чврст те мељ по
ве за но сти срп ске пи сме но сти и кул ту ре. У ње му су упо ре до да ти 
гла гољ ски и ћи рил ски текст, а иза то га је по зна ти текст је ван ђе ља 
ко ји их об је ди ња ва. Ви ди се ка ко се без гла сни зна ци пре во де у 
гла сне, по лу гла сни ци у во ка ле и ка ква из вор на тон ска енер ги ја по
кре ће срп ску пи сме ност. Већ ти ме што је омо гу ћи ла ис пи си ва ње 
174 стра не Ма ри ји ног је ван ђе ља, гла го љи ца је до вољ но оправ да ла 
се бе и ис пу ни ла сво ју свр ху. 

13 И. В. ягич, Памятникъ гла го ли че ской письмен но сти, Марiиннское че
твероевангелiе : съ примечаниiями и приложениiями, Сан ктпе тер бургъ, 1883.
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Због ду хов не енер ги је о ко јој све до чи Ма ри ји но је ван ђе ље 
сме њи ва ње гла го љи це ћи ри ли цом ду го је тра јао. Ви ше по ко ле ња 
пр во је зна ло упо ре до оба пи сма (као Све ти Са ва), али су пре те жно 
ко ри сти ли ћи ри ли цу. По сле то га су на ра шта ји ла ко чи та ли гла
го љи цу, али су пи са ли ћи ри ли цом. То је тра ја ло све до XV ве ка, 
прак тич но кроз цео сред њи век. У јед ној ру ко пи сној це ли ни у ма
на сти ру Све те Ка та ри не на Си на ју на ла зи се збор ник жи ти ја, сло ва 
и апо кри фа из XI II ве ка. Ис под ћи рил ског тек ста ви ди се осмо гла
сник ис пи сан гла го љи цом. 

Срп ска сред њо ве ков на кул ту ра сна жи ла се све док су се гла
го љи ца и ћи ри ли ца др жа ле за јед но. Ка да је та спре га по пу сти ла, 
ја вља се све ве ћа ен тро пи ја ко ја по при ро ди ства ри при мо ра ва 
енер ги ју да се пре о бра жа ва све до ко нач не то плот не смр ти. Кон
стан тин Фи ло зоф у де лу „Ска за ни је из ја вле но о пи сме нах” већ 
уо ча ва да су се срп ске књи ге ис ква ри ле и уда љи ле од књи га „ста
рог из во да” ру ко пи са XI II ве ка. Он се згра жа вао што су се три 
сло ва та да шње срп ске азбу ке са свим из о би ча ји ла и што се не ко
ли ко дру гих не па жљи во и не тач но упо тре бља ва. Да кле, очи то је 
да већ та да по чи ње про цес ра за ра ња пи сма ко ји је до жи вео вр ху
нац у XIX ве ку. Ви ди мо и ко ли ко од луч но Кон стан тин уста је у 
од бра ну сло ва ко ја су за ње га има ла све ти ка рак тер. Мо же мо са мо 
да осе ти мо не ла год ност пред та квом бри гом о је зи ку, а исто вре
ме но и ту гу пред ба ха то шћу ре фор ма то ра ко ји су у по то њим ве
ко ви ма мно штво сло ва као лин гви стич ки от пад јед но став но из
ба ци ли из азбу ке. Они су, по ове шта лој ме та фо ри с во дом ко ју су 
сма тра ли пр ља вом, из ба ци ли и де те јер су од ба че ни сим бо ли са 
нај ви ше ду хов ног са др жа ја.

За то је Кон стан тин Фи ло зоф сма трао да би тре ба ло за бра ни
ти пре пи си ва ње све тих књи га не зна ли ца ма, али и де цу обра зо ва
ти за пи сме ност. Уви ђао је да се ви си на кул ту ре огле да нај ви ше у 
пи сме но сти. Да ју ћи упут ства за уве жба ва ње ак це на та Кон стан тин 
на во ди ка ко су пер сиј ска де ца, ка да су учи ла пе ва ње, нај пре учи
ла „глас гро ма, глас ва зду ха, глас пти ца, глас тру бе, те че ња во де, 
ле те ња пти ца, тут ња зе мље, шу ма, глас чо веч јег го во ра”. Ово ње
го во под се ћа ње је од бит не ва жно сти јер ука зу је на ана лог не ко
ре не пи сме но сти и на ва жност од но са то на и пи сма. 

VI

У овом све ту је све у про ме ни, и као што пи сма на ста ју, та ко 
и не ста ју. С њи ма или уз њих или ми мо њих не ста ју и је зи ци ко ји 
пи сми ма тре ба да се очу ва ју. Уко ли ко пра ти мо суд би ну ра да Ћи
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ри ла и Ме то ди ја ви ди мо да се гла го љи ца под ути ца јем грч ког 
пи сма и исто риј ских окол но сти пре о бра зи ла у сред њо ве ков ну 
ћи ри ли цу, а ова у мо дер ни зо ва ну. То нас упу ћу је схва та њу дво стру
ке при ро де пи сма ко је је чу вар се ћа ња, али исто вре ме но и ње гов 
гу би так. На то нас у Пла то но вим ди ја ло зи ма опо ми ње про све тље на 
Со кра то ва ми сао да од би ја да пи ше јер пи са ње ису шу је пам ће ње. 
Да нас мо же мо да се не по сред но уве ри мо у исти ни тост ње го ве 
тврд ње док прак тич но под при ти ском пи сма моћ се ћа ња гу би сна
гу и ла га но не ста је као пам ће ње. За пра во, основ на иде о ло ги ја мо
дер ни зма је на пу шта ње се ћа ња и ње го ва за ме на за бо рав ним пам
ће њем. Оту да се исто ри ја, њен про све ће ни по јам, мо же схва ти ти 
као пи смо. Про све ће ни ми сли о ци XVI II ве ка сма тра ли су да је на 
пи сму нај бо ље по ста ви ти ли ни ју од бра не исто ри је. Све што не ма 
пи смо ни је исто ри ја и не мо же би ти та ко схва ће но. Ни да нас не ма 
мно го од сту па ња од те Ма жи но ли ни је исто риј ске све сти. Сма тра 
се да су су мер ско и акад ско пр ва пи сма на ста ла не где око 3100. 
го ди не ста ре ере у под руч ју из ме ђу ре ка Еу фра та и Ти гра ко је се 
на зи ва ко лев ком ци ви ли за ци је. Про све ће ни фи ло зо фи би ли су 
убе ђе ни да се са мо с пи смом ра ђа ју астро но ми ја, ма те ма ти ка, умет
ност, ме ди ци на с об зи ром да су акад ски (бли зак арап ском и хе
бреј ском де ши фро ван у XIX ве ку) и су мер ски (бли зак је зи ци ма 
аме рич ких ста ро се де ла ца де ши фро ван у XX ве ку) у сво јим за пи
си ма по кри ва ли све по ме ну те обла сти кул ту ре. Тек сто ви на овим 
је зи ци ма би ли су, пре све га, об у зе ти ди ви на ци јом, по сма тра ли су 
у све му омен и сва од сту па ња ту ма чи ли као пред зна ке. 

Сма тра ло се да се уз ди за њем пи сма ство рен чврст те мељ за 
исто ри ју и ње ну по гон ску тран сми си ју: кон цеп те одво је ног ја, 
мо де р ни за ци је и ме ха ни зма на прет ка. Ме ђу тим, на су прот та квом 
оп ти ми зму ипак се ства ри да нас по ка зу ју дру га чи јим. Упра во оно 
што се на зи ва раз во јем и на прет ком, а што се сво ди на пре вла дава
ње фо нет ске над иде о грам ском ди мен зи јом пи сма, учи ни ли су да 
се из гу би до дир са по себ но шћу пи сме но сти. То се ви ди у чи ње ни
ци да по сто је ста ри је зи ци чи ја пи сма до да нас, уз све на по ре, ни су 
де ши фро ва на.

Сто га је лин гви стич ко пи та ње свих пи та ња за што је мо дер ни зо
ва ним кул ту ра ма оне мо гу ће но чи та ње ни за ста рих пи сма – као 
што су, на при мер, ин ду ско пи смо кул ту ре Мо хен џо Да ро, ка риј ски 
тек сто ви из Ма ле Ази је, про тоела мит ско пи смо, ми кен ско ли не
ар но А пи смо, ки проми ној ско пи смо, или не по зна то пи смо из IV 
ве ка на фраг мен ту рим ске опе ке из Мар гу ма. Мо жда је раз лог ле жи 
и у не ким тех нич ким или исто риј ским про бле ми ма ко ји оне мо гу



850

ћа ва ју њи хо во чи та ње, али је, пре све га, реч о на чел ној не мо гућно
сти схва та ња пи са ног тек ста чи ји иде о грам ски кôд је из гу бљен.14 

Овом при ли ком, на рав но, тре ба да се упи та мо о иде о грам
ском ко ду гла го љи це ко ји је не ком вр стом dam na tio me mo ri ae у 
скла ду са ин те ре си ма по то њих вре ме на на раз ли чи те на чи не ели
ми ни сан. Исто ри ја уо ста лом има сво је раз ра ђе не ме ха ни зме за 
бри са ње се ћа ња јер на то ме, пре све га, и по чи ва њен ток. Ако би се 
да нас раз ми шља ло о ре кон струк ци ји ко да гла го љи це, то би, пре 
све га, по чи ва ло на хе у ри стич ким мо ћи ма ана ло ги је. 

Ка да на овај на чин об у хва ти мо це ли ну мо дер ни зо ва ног за
ста ре ва ња све га по сто је ћег, раз лог оп ште са мо ра зор но сти тре ба 
тра жи ти упра во у гу бит ку мо ћи ана ло ги је, по јед но ста вље њу пи
сма и след стве ном упро шћа ва њу ког ни тив них обра за ца ко ји га 
сле де. Упро шће но или упро па шће но пи смо, ове две ре чи су та ко 
бли ске, на пад је на сам жи вот ко ји без ра зно ли ко сти не мо же да 
кру жи. Ако се пи смо све де на фо нет ску ем пи риј ску да тост, и ако 
се из гу би из ви да оно што се не чу је чу ли ма, та да се гу би до дир 
са све том и прак тич но не ста је сам свет. Јер свет, ка ко нам ка же 
срп ски је зик, за пра во је свест. Пи смо на ни ским гра на ма фо нет ске 
ма те ри јал но сти при род но гу би до дир са сми слом, свест ко ја га 
сле ди по ста је по вр шни ја, пу ка тех но ло ги ја, та ко да не ми нов но 
те жи да се раз ра чу на са сло ви ма при гу ше не звуч но сти. Ме ђу тим, 
у пи сму је нај ва жни је чу ти оно што се не чу је, бе звуч на сло ва 
ко ји ма оби лу је гла го љи ца, као и сред њо ве ков на ћи ри ли ца. То је 
као што зна мо уз не ми ра ва ло не у ке мо дер ни за то ре ко ји ни су пој
ми ли да је ти ши на би тан део је зи ка, као што се без ну ле ви ше не 
мо же за ми сли ти број ни си стем. Упра во за то Мо царт ка же да му
зи ка ни је у но та ма већ у ти ши ни из ме ђу њих. Ти ши на упра вља 
но та ма, као што сло ва ко ја се не из го ва ра ју упра вља ју пи смом. 
Без ти ши не не ма му зи ке, као што без бе звуч них сло ва ко ја мо ду
ли шу звук не ма пра вог пи сма већ са мо сво ђе ња је зи ка на во ка ли
за ци ју и оне функ ци је ко је су по треб не за спо ра зу ме ва ње и над
ви ки ва ње. Про блем гла го љи це оту да је са свим са вре мен јер сво јим 
пи сме ни ма она чу ва на нај бо љи на чин му зи ку је зи ка, ње гов то нус 
и то на ли тет. Та му зи ка се да нас из гу би ла јер за њу су по треб на 
ду хов на чу ла иста као за Пи та го ри ну и Ке пле ро ву му зи ку сфе ра 
ко ја се не слу ша ухом већ и умом. Слич но го во ри и Шек спир у 
Мле тач ком тр гов цу:

14 Алек сан дар Пе тро вић, „Ерос ана ло ги је, пи смо и сло бо да”, Са вре ме но 
дру штво и кри за про у ча ва ња је зи ка и књи жев но сти, ФИ ЛУМ, Кра гу је вац 2012, 
с. 9 
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У ко га не ма му зи ке у ду ши,
Ког склад не ди ра слат ких зву ко ва, 
Зрео је тај за под ва ле, из дај ства
И раз бој ни штва; ту пе су ко ноћ
Ње го вог ду ха рад ње; а ко Ереб
Мрач не у ње га скло но сти: ова квом
Не ве руј ни кад. Слу шај му зи ку. 15 

Пи смо се не мо же ре фор ми са ти без осе ћа ња за му зи ку. Оно 
се ме та фо рич но мо же схва ти ти као гра ви та ци о на све тла кли ца 
сми сла око ко га на пу та ња ма му зи ке сфе ра кру же сло ва као пла
не те. Па ра док сал но, али исти ни то, про те ри ва њем бе звуч них сло ва 
пи сму и је зи ку је од у зе та му зи ка, све тла кли ца да би свет по стао 
мра чан као Ереб. Пи смо и је зик без му зи ке до ла зе у не при ја тељ ски 
од нос где је зик под сна гом про ме на и при ти са ка по чи ње да ди вља, 
јер му зи ка је сим бол по рет ка, и да се из ли ва пре ко свих гра ни ца 
та ко да мо ра да се ве штач ки, раз ли чи тим нор ма тив ним пра ви ли
ма вра ћа у ко ри то до сле де ћег из ли ва ња. Је зик тре ба да се огле да 
у пи сму, али у ње му он по сте пе но гу би се бе не ста ју ћи у од ра зи ма 
ко ји ма илу зор но по ку ша ва да овла да не ана ло ги ја ма већ пра ви
ли ма. За то се на пи сму, се ти мо ли се Со кра то вог упо зо ре ња, мо же 
гра ди ти успе шна по ли ти ка за бо ра ва. Гла го љи ца је за бо ра вље на 
у ћи ри ли ци, сред њо ве ков ни срп ски је за бо ра вљен у мо дер ни зо
ва ном срп ском, као што је хи је ро глиф ски не стао у хи је рат ском, а 
по том у де мот ском пи сму. До бар при мер је ла тин ски је зик и ње
го во пи смо, од но сно за пад на рим ска кул ту ра, ко ја је до те ме ља 
ра зо ри ла при ступ етрур ском та ко да да нас ви ше не мо же мо ни да 
чи та мо етрур ско пи смо, иа ко са чу ва ни спо ме ни ци ја сно го во ре 
да је би ла реч о ви со кој кул ту ри. Иа ко је мул ти кул ту ра ли зам у 
Ри му био на чел но по др жан вла да ју ћом по ли те и стич ком ре ли ги
јом, ко ја је у Пан те он при хва та ла све бо го ве зе ма ља на ко је се Рим 
про ши рио, ни то ни је по мо гло етрур ској кул ту ри и ње ном пи сму 
да бу ду са чу ва ни. Слич но се до го ди ло и са хи је ро глиф ским пи смом 
ко је се па дом Егип та под Рим из гу би ло у са мо не ко ли ко по ко ле ња. 
Рим је очи то сво ју ве ли чи ну ве ли ким де лом гра дио на по ли ти ци 
за бо ра ва у чи јем те ме љу је би ла ла ти ни ца као мо дер ни зо ва но ста
ро грч ко пи смо.

Слич на рим ска кул тур на по ли ти ка од ви ја се и да нас ка да у 
ве ли кој бр зи ни при нуд но пре ла зи мо на ди ги тал но пи смо у ко ме 
иш че за ва ана лог на кул ту ра. Као ре зул тат то га, од у ми ра ње жи вих 

15 Ви ли јам Шек спир, „Мле тач ки тр го вац”, Це ло куп на де ла, том 4, Кул ту ра, 
Бе о град 1963, с. 104.
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је зи ка на до ме шта се мно штвом ве штач ких ко ји на ста ју ре ком би
на ци ја ма би нар ног ко да. Ови ве штач ки је зи ци до дат но оп те ре ћу ју 
и пре о ста ле при род не је зи ке, јер их пу не тер ми ни ма ис кљу чи во 
по треб ним да би опи са ли опе ра ци је би нар них је зи ка. С дру ге стра
не, на сли чан на чин, не ста нак жи вих вр ста пра ти пли ма све ве ћег 
бро ја тран сге них, хи ме рич них вр ста, као и све раз у ђе ни ји об ли ци 
вир ту ал не ствар но сти. У ства ри, реч је о јед ном и је дин стве ном 
то ку ко ји до би ја раз ли чи та име на пре ма ме сту на ко ме се ја вља. 
Пи смо се сво ди на ди ги тал не ико ни це ко је су основ но ве не пи сме
но сти, од но сно, дру гим ре чи ма, пот пу не не по ве за но сти. Мо же мо 
да при ме ти мо ка ко тех но ло ги ја до слов но гу та пи смо за ме њу ју ћи 
га про грам ским ко до ви ма ко ји се раз ви ја ју по ло ги ци тех но ло ги је, 
све ма ње при ме ћу ју ћи чо ве ка.16 Се ћа ње се у ди ги тал ном пи сму 
мо же по во љи учи та ва ти и бри са ти и ви ше ни шта не сто ји на пу ту 
ра зор ној по пла ви за бо ра ва у тре нут ку ка да се и у основ не шко ле 
уво ди ди ги тал на пи сме ност. Ни шта, за пра во, бо ље не бри ше сећа
ње од ди ги тал не тех но ло ги је. Ње но пи смо на ста је да би смо у крај
њој ли ни ји, као да нас, на кра ју пу та, пот пу но из гу би ли се ћа ње 
ко је је при вид но са чу ва но на дис ко ви ма бес крај ног ни за је ди ни ца 
и ну ла. За то би би ло до бро у основ не шко ле уве сти гла го љи цу као 
ак тив ни про тив о тров са деј ства ума и ру ке спрам ди ги тал не па
сив но сти оп се ње не све сти. Али трој ство ме ха ни зам, мо дер ни зам 
и его и зам ра ди је до пу шта да про пад не свет. 

Пи смо тре ба упр кос све му да одр жи, као у сим бо лич ном Ка
ме ну из Ро зе те, ана лог ну по ве за ност овог све та, а не да се јад но 
вр ти у ша ре ном ка ле и до ско пу ико ни ца. Оно се да нас ди ги тал но 
тран сфор ми ше у тех но ло ги ју и ви ше ни је по треб но би ло ка кво 
уче ње већ је до вољ но клик та ти по ико ни ца ма ко је го во ре, а да 
ни смо ни отво ри ли уста, јер пре не го што би ло шта по ми сли мо 
ико ни це иска чу за во де ћи као си ре не ста ре грч ке мор на ре. Та ко да 
не ма по тре бе ни го во ри ти ни ми сли ти, а у крај њој ли ни ји гу би се 
и по тре ба по сто ја ња. Оту да у но вом све тлу мо же мо да са гле да мо 
Лајб ни цо во чу ве но пи та ње за што не што, а не ра ди је ни шта. 
Упра во без све тле кли це пи сма кроз ико ни це ула зи мо у то ра ди је 
ни шта или у ра до ва ње ни че му. С дру ге стра не, да би смо да ли од
го вор на пи та ње „за што не што” на рас по ла га њу нам је са мо пи смо 
ко је има ана лог но је згро у ко ме је апри ор но схва ћен и об у хва ћен 
свет. То пи смо, у овом слу ча ју гла го љи ца, ни је за пис фо нет ског 
му ца ња и пре гла ша ва ња, с ко јим се тех но ло ги ја игра по во љи већ, 

16 Алек сан дар Пе тро вић, „Сло мље ни Ка мен из Ро зе те: ка по ли ти ци би о
кул тур ног ди вер зи те та”, Је зик, књи жев ност, по ли ти ка, Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Ниш 2007, с. 453.
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на про тив, апри ор на ве ли ка ми сао Со лун ске бра ће ко ја ми сли се
бе и до ко је тех но ло ги ја не мо же да до пре. Ла за Ко стић смо тре но 
упо зо ра ва да „по све му се ви ди да ра ди про ни ца ња це ле осно ве 
ни су до вољ ни La ut ge set ze, за ко ни гла са, но тре ба узе ти у по моћ и 
Denk ge set ze, за ко не ми сли, а то ће ре ћи на чин ми шље ња у на ро ду, 
на род ни по глед на свет”.17 

По глед на свет, ана лог но је згро, све тла кли ца пи сма Ћи ри ла 
и Ме то ди ја је хри шћан ство као ко смич ки сми сао лич но сти ко ја 
стра да у исто ри ји и та ко пре ва зи ла зи ем пи риј ску ра ван оп ште ња. 
То је иде ја по ве за но сти све га, ин те ли ги бил но сти ко ја у пи сму и 
као пи смо схва та и по кре ће се бе. Оно што нам очи глед но по ка зу
ју Ћи ри ло и Ме то ди је је да је пи смо, за пра во, спој је зи ка и иде је 
че му не прет хо ди во ка ли за ци ја већ из че га она ис хо ди. У по чет ку 
је, ка ко они пре во де Је ван ђе ље по Јо ва ну, би ло сло во по ко ме тек 
сле ди реч. У то ме мо жда и ле жи од го вор на пи та ње ко је смо по ста
ви ли на по чет ку – за што пи смо, а не ра ди је са мо је зик. Со лун ска 
бра ћа су нам по пр ви пут ре кла да у иско ни бе ше сло во. То ни је 
са мо пре вод грч ког ло гос већ истин ско ту ма че ње. Ка да схва ти мо 
сло во, раз у ме ли смо и пи смо. Сло во је сим бол искон ског јед ног 
ко је је це ли на. У ње му се огле да Бог са со бом и све том, оно је не ка 
вр ста огле да ла у ко ме се све тлост од би ја од се бе. То зна чи да не ма 
ис ку стве ног од го во ра за што пи смо. По ја ва пи сма се уз нај бо љу 
во љу не мо же схва ти ти с тла исто ри је јер сва ко та кво ту ма че ње 
за вр ша ва у не пре мо сти вим про тив реч но сти ма. Мо ра се при хва ти
ти да је пи смо ствар по се би ко ја се не мо же де ду ко ва ти из исто
риј ског то ка, из „раз во ја” или „функ ци је” или „ко ри сти”. То је уза
лу дан на пор јер ка ко год да му при ђе мо из тих угло ва не ви ди се 
ње го ва узроч ност већ се мо ра при бе ћи тран сцен ден тал ној ствар
но сти. То је мно го те о риј ски по ште ни је без об зи ра што у „са мо
скри вље ној не зре ло сти” исто ри ја по ку ша ва да пи смо из ве де из 
се бе. Исто ри јом се за и ста све мо же об ја сни ти, али је упра во због 
то га обим ње ног пој ма пре ши рок, а сто га са др жај го то во пра зан. 
То је јед но став но ло гич ка не ми нов ност, а сам по јам исто ри је у се би 
са др жи те шко ви дљи ву, али ра зор ну ло гич ку гре шку. Пи смо одво
је но од тран сце ден тал ног ду ха, све де но на ко рист спо ра зу ме ва ња 
или пам ће ња, по ста је тех но ло ги ја. Тех но ло ги ја, да то крат ко ка же
мо, све је оно ли ше но исти не и све оно што ми ви ше ни смо. Техно
ло ги ја је, за пра во, ра дост ни че га. 

Због све га то га са да и ов де има пу но раз ло га да ми сли мо о бра
ћи из Со лу на и њи хо вом под ви гу ко ји се уз ди гао из над им пе ри јал не 
ло ги ке и учи нио да пи ше мо сво јим пи смом. Упра во та не за ви сност 

17 Ла за Ко стић, „Осно ва ле по те”, Огле ди, Бе о град: Но лит, 1965, с. 77. 
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и сло бо да ко је то пи смо до но си и да нас је исти про блем као и он
да и за то је окру же но истим исто риј ским на те за њи ма ко ја се од 
вре ме на ње го вог на стан ка уоп ште ни су про ме ни ла. Гла го љи ца ни
ка ко ни је мр тво сло во на па пи ру већ је до вољ но жи ва да се на њој 
и да ље пре ла ма хи ља ду го ди шња исто ри ја као и у тре нут ку ње ног 
на стан ка. То се ви де ло већ 1880. ка да је па па Лав XI II вра ћа у исто
риј ску аре ну по ку ша ва ју ћи да при до би је Сло ве не ен ци кли ком Grande 
mu nus. У њој се по зи ва на по ве за ност рим ске цр кве и сло вен ских 
на ро да ко ја тре ба да се по твр ди про сла вом ми ле ни ју ма од де ло
ва ња Ћи ри ла и Ме то ди ја. Упо ре до са тим, и сло вен ски свет сла ви 
де ло Ћи ри ла и Ме то ди ја као по след њи тре ну так ка да је цео сло
вен ски свет био за јед но пре не го што је не ким ње го вим де ло ви ма 
би ла на мет ну та ла ти ни ца. Из над свих кон тро вер зи пи смо Ћи ри ла 
и Ме то ди ја нас спа ја са сре ди штем ко смич ке дра ме по ста ја ња и 
не ста ја ња. На рав но, то ни је ни исто риј ско ни мо дер но ста но ви ште, 
јер услов и јед ног и дру гог је сте во ља за за бо рав, али упра во та ко 
у про тив ста ву до ла зи мо до се ћа ња. Де ло Ћи ри ла и Ме то ди ја није 
исто риј ска ста ри на већ опо ме на ко ја да нас је згро ви то схва ће на до
би ја на ва жно сти док то не мо у мрак ди ги тал не не пи сме но сти ли
ше не ана ло ги ја и по ве за но сти. Од бра ни ти свет зна чи ру ком на
цр та ти ски цу на пе ску. Гла го љи ца и је сте ски ца на пе ску вре ме на 
ко је не ма тра га о по чет ку ни ти из гле да за крај. 

(Бе се да одр жа на у Ма ти ци срп ској 24. ма ја 2021. по во дом обе ле жа ва ња  
Да на сло вен ске пи сме но сти)
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