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СВЕТИ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ 
– МИСИОНАРИ МЕЂУ 

СЛОВЕНИМА
Сажетак: Со лун ска бра ћа Св. Ћи ри ло и Ме то ди је, уче ни и обра
зо ва ни Ви зан тин ци, већ ис ку сни у ми си о нар ском по слу, до би ја ју 
на лог од ви зан тиј ског ца ра Ми ха и ла III да се упу те у др жа ву мо
рав ских Сло ве на са ци љем да Хри сто ву ве ру про по ве да ју на сло
вен ском је зи ку. Овим чи ном ва си левс Ми ха и ло из и шао је у су срет 
мо рав ском кне зу Рас ти сла ву, јер је по свој при ли ци чуо „да сви Со
лу ња ни чи сто сло вен ски го во ре“. Бра ћа кре ћу на да лек и не из ве
стан пут кра јем 863. или поч. 864.г. Са со бом во де и из ве стан број 
сво јих уче ни ка вич них сло вен ском је зи ку; но се, та ко ђе, и основ не 
бо го слу жбе не књи ге пре ве де не на сло вен ски је зик. Њи хов бо ра вак 
у Мо рав ској био је те жак и му ко тр пан – не мач ко све штен ство 
ко је су та мо за те кли (Рас ти сла вље ва др жа ва би ла је под рим ском 
цр кве ном упра вом) би ло је ве о ма не при ја тељ ски рас по ло же но пре
ма Бра ћи – че сто су се жа ли ли па пи на њи хов рад. По сле мно го 
му ка, па па Ха дри јан II до зво ља ва бо го слу же ње на сло вен ском је
зи ку. Ћи ри ло убр зо уми ре (869. г.), би ва са хра њен у Ри му, у цр кви 
Св. Кли мен та Рим ског, а Ме то ди је и ње го ви уче ни ци кре ћу пут 
Мо рав ске, где је Ме то ди је по ста вљен за ар хи е пи ско па Мо рав ске 
ди је це зе. Ме ђу тим, и ње га и ње го ве уче ни ке не мач ко све штен ство 
не у мор но про га ња; Ме то ди је уми ре 885. г., а ње го ви уче ни ци су 
при ну ђе ни да на пу сте Мо рав ску и кре ну пре ма ју гу, ка Ју жним Сло
ве ни ма. За пад ни Сло ве ни ко ји су би ли под ју рис дик ци јом за пад не 
рим ске цр кве убр зо на пу шта ју бо го слу же ње на сло вен ском је зи ку и 
сло вен ско пи смо и при кла ња ју се ла тин ском, ка ко је и до та да би
ло. Ју жни Сло ве ни при хва та ју уче ни ке со лун ске Бра ће, при хва та ју 
сло вен ски је зик и сло вен ско пи смо у бо го слу же њу и све до да нас ве
ћи на њих оста ју чу ва ри сјај ног и ве ли ког де ла Ћи ри ла и Ме то ди ја. 
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Кључне речи: Ћи ри ло и Ме то ди је, мо рав ска ми си ја, сло вен ска 
азбу ка, сло вен ско бо го слу же ње, кнез Рас ти слав Мо рав ски

Већи део словенских племена потпао је, у политичком и
црквеномсмислу,подвластЦариграда,одн.Источногрим
скогцарства,докјемањидеобиоподвлашћуЗападногрим
скогцарстваиРима.

У источном делу Царства у употреби је био грчки језик,
мада је и латински дуго времена био језик комуникације,
државнеуправе,војске.Узападномделувладаојелатински
језик.

Хришћанствосемеђусловенскимживљемширилоизтадва
центра.Утадашњојхришћанскојцрквитрисујезикабила
признатакаојезицибогослужења:грчки,латинскиијевреј
ски.Међутим,стареисточне,дохалкидонскемонофизитске
цркве1каоштосу:сиријска,коптска,јерменска,абисинска
ималесубогослужењенасвојимнароднимјезицима,пајеи
овачињеницамоглабитијакаргументЋирилаиМетодија
уборбизасловенскијезикисловенскописмоубогослуже
њу.УзовопозивалисусеинаречиапостолаПавла:„ако
неразумљивуријечречетејезиком,какоћесеразумјетишта
говорите?Јерћетеговоритиувјетар“2.

КосубилисолунскабраћаЋирилоиМетодије?Међунауч
нициманемаапсолутнесагласностиштасубилипонацио
налности,алиипаквећинасматрадасуБраћабилиГрци;
њиховотацЛавбиојевисокидржавничиновник;мајкасе
звалаМаријаиЋирилојебионајмлађеодседмородеце.3

Световноимему јебилоКонстантин,амонашкоЋирило.
Замонашиосесасвимпредкрајживота,неколикоданапре
негоштоћесеупокојити.Унауцисечестозаједноупотре
бљавајуобаимена:КонстантинЋирило.ИмеМетодијеје
већмонашкоимекојејеносиоњеговбрат.Претпостављасе
дамујесветовноимебилоМихаило.

МетодијејенајпребиоуадминистративнојслужбиЦарства,
тачније–биојеархонт(управник)једнесловенскеархонтије
(кнежевине).Овојархонтијисенемогуутврдититачнегра
нице,алисесматрадајебиланегдеузападномделуБалкан
скогполуострва,напросторуодДалмациједоПелопонеза.

1 УградуХалкидону,надомакЦариграда,одржан је451. г.четвртива
сељенски сабор на коме се решавао стари христолошки спор о две
Христовеприроде–божанскојиљудској.

2 ПрваКор.14.9.
3 TadeuszLehrSpławiński,Kon stantyn i Me tody,InstytutWydawniczy„Pax”,

Warszawa1967,стр.136(IIгл.ЋириловогЖитија).
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ЛогичнојепретпоставитидајеМетодијеимаоприликуне
самодасеупознасасвојимсловенскимподанициманегоје
слушао,амождаиучио,њиховјезик(дијалекат).Послеиз
весногвременанапуштадржавнуслужбуиповлачисеума
настирнаОлимпу,уВитинији(северозападнаАнадолија),
гдепримамонашкипостриг.

ЧињеницадасуБраћаималаприликудасеупознајусасло
венскимживљемкојејенаселилооколинуСолуна,данауче
њиховсловенскијезик,аМетодијеје,каоштојевећречено,
иуправљаоједномсловенскомоблашћу,упућујенаследећи
закључак: историјски извори говоре само омисијиЋири
лаиМетодијамеђуморавскимСловенима,доксамоуне
кимназнакамапостојеподацииоњиховоммисионарском
радумеђуЈужнимСловенима.Утомеимадостанелогич
ности,јерсеочекуједаВизантијанајпрепокрстипаганске
Словене који суживели у границамаЦарства, а тек онда
да размишља о мисионарству изван својих граница, што
јебиоиодређениполитичкичин.Иштојевеомаважно–
христијанизација јетребалодасеспроводинасловенском
језикуидатајјезикбудеибогослужбени.Трипризнатаје
зикахришћанскецркве:грчки,латинскиијеврејскибилису
неразумљивиобичномсловенскомнародупамујетребало
тумачити основне хришћанске догме и држати проповеди
нањимаразумљивомјезику.

МоравскиСловени,кудасусеупутилисолунскимисиона
ри4,ЋирилоиМетодије,билисукрштени,алихришћанску
верумеђуњимаширило јенемачкосвештенство,аонису
малошта,илиништа,моглиразуметинанемачкомјезику.
СтогајеумисионарствуБраћенајважнијастварбиосло вен
ски је зик.Моравски кнез Растислав (или Растица, како га
зовунекиизвори)налажесвомпосланствудакажевизан
тијскомцаруМихаилуIIIкакосе„народнашодрекаопаган
стваидржисехришћанскогзакона,алинемамоучитељако
јибинамнанашемјезикуистинитухришћанскуверупро
поведао,какобисеидругеземље,кадтовиде,уподобиле
нама.Пошаљинам,господару,таквогепископаиучитеља,
јеродвассамодобарзакондолази“5.

Којијеразлогштосепрећуткује(?)иливеомаштуроспо
мињерадЋирилаиМетодијамеђуЈужнимСловенима?На
удаљености од дванаест векова, нама је тешко да докучи
моправе разлоге. Једанбимогао бити – какоми се чини

4 ИмаимишљењадајецентармисионарскоградаБраћебиоокоСремске
Митровице,анетакодалеконасевер.

5 Исто,стр.159(XIVглаваЋириловогжитија.Свипреводисастаросло
венскогјезикауовомрадусумоји).
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–политичкеприроде:Византијајенесумњивожелеладасе
таогромнамасаСловена,којасеразлиласведоПелопоне
за,штопреприлагодиновојоколинииновимполитичким
идруштвенимоколностима,штозначидаприхватиигрч
ки језики јелинскукултуру, одн. да се грцизира.Стога је
Византијанерадочинилауступкесвојимсловенскимпода
ницимаупогледујезикаиписма,поготовоубогослужењу.
Наравно,овоспадасамоудоменличногразмишљања.

ПогледајмокакавјетобиојезикнакојисуБраћаињихови
настављачииучениципревелибогослужбенекњиге.Уна
уцисесматрадајетобиојезик(дијалекат)Словенакојису
насељавалиоколинуСолуна,значи–јужнословенски.6Ва
жнојерећидасуутовреме–IXвек–разликемеђусловен
скимдијалектимабилесасвиммалеисвиСловени,билогде
дасуживели,моглисусеспоразумеватииразуметиједни
друге.Данијетако,какобиЗападниСловени,Морављани,
моглиразуметијезикнакојисуБраћапроповедалаипрево
диласветесписе?ИнесамодасугасвиСловениразумели,
негојеоннаставиодасеупотребљаваикасније,крозвеко
ве,каоли тур гиј ски, бо го слу жбе ни је зикитакојебилосве
донашихдана.

Савременисловенскијезициневоденепосреднопореклоод
старословенског језика, осим делимично руски књижевни
језик,учијојјеосновипореднародногрускогјезикаиста
рословенскијезик.7

Какосеунауциименујетајсловенскијезиккњижевности?
Унауциојезикуусталиосеизразста ро сло вен ски је зик,док
сеунајстаријимписанимизворимаонзовесло вен скиили
сло вин ски(какосугазвалидубровачкиписци).8

Називста ро сло вен ски је зикјенеутраланусмислуприпад
ности одређеном словенском народу9, али у себи садржи

6 Тако јесматраоотацславистикеЈосифДобровски (17531829).Међу
тим,његовученикЈернејКопитар(17801844),Словенац,сматраоједа
суЋирилоиМетодијекњигеписалинајезикупанонскихСловена,одн.
предакаданашњихСловенаца;в.оовоме:ЂорђићП.,Исто ри ја срп ске 
ћи ри ли це,Београд1971,стр.19.Билојеидругихтеорија,алитојепо
себнатема.

7 ЂорђићП.,Ста ро сло вен ски је зик,Матицасрпска,НовиСад1975,стр.7.
8 Исто,7.
9 Бугарска старословенистика доследно употребљава термин ста ро бу

гар ски је зик.Тајтерминпостојииунемачкојнауци.Увезисатермином
„бугарски“.ЦењенирускинаучнихИ.И.Срезњевскисматрадагдегод
сеговориобу гар ским књи га маилибу гар ским сло ви манемислисена
некопосебнописмо,него,једноставно,насло вен ско„обичноћириличко
алииглагољско“;онтакођескрећепажњуназападнеизвореукојимасе
сталнопонављасинтагмаlit te rae Slo ve ni caeидасесамослучајномогла
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изворноетничкоиме.Овајтерминупотребљавасеучешкој,
руској,хрватскоји,наравно,српскојнауци.Пољацигазо
вуста ро цр кве но сло вен ски.Осимтерминаста ро сло вен ски 
је зик данас се употребљава и терминцр кве но сло вен ски за
ознакубогослужбеногјезикауцркви.

Толикокадјеречоназиву.Међутим,другастварјемного
важнија.Нијесачуванниједанпрвобитнипреводнасловен
скијезик,аличакидајесте,оннебипредстављао„зајем
чени изворни документ о говорном језику присолунских
Словенаудеветомвеку“10.Зашто?Одговоринијетакоте
жак:језиксолунскихСловена,безсвогаписма,безикакве
писане традиције, без граматичке кодификације, ставио је
својекодификаторе,ЋирилаиМетодија,предвеоматежак
задатак–дасачувајуњеговсловенскиha bi tus,алиидана
прави начин пренесу сакралну садржину богослужбених
књига,сагласнусаправим(православним)учењем.Онису
билипринуђенидаприбегнунекојврстимоделирањатеси
ровематерије,ослањајућисе,штојеиприродно,нагрчки
језик.Вишепутапостављалосепитањеуколикој јемери
старословенска синтакса грцизирана; грцизацији су биле
многомањеподложнефонологијаиморфологија.11Велики
проблемзаБраћуморалајепредстављатиилексика,пого
тову апстрактна (нпр. читава богословска терминологија)
коју јебуквалнотребалостварати.Свеове тешкепослове
ЋирилоиМетодијеобавилисуизванредно.Отомесведо
чеинајстарији сачуванипреводикојипотичускрајаXи
почеткаXI векаинештокасније, писани глагољицомили
ћирилицом.Језиктихнајстаријихсачуванихпреводаназива
сеунашојнауции„старословенскиканон“–онћевекови
мабитиузорписаримаипреписивачима,узорподржанне
сумњивимауторитетомсолунскеБраће.12Или,какочитамо

заменитисинтагмомAbe ce na ri um Bul ga ri cum уфранцуском(париском)
рукопису.ОнтообјашљаватимештосусеуФранцускојименомБу га
риназивалипатарени(богумили),којисусеуXIIвекупроширилипо
јужнојФранцуској,ибилинемилосрднопрогањаниодстранеримске
црквекао јеретици.Овимсусеименом,велиИ.И.Срезњевски,нази
валиисловенскијеретицикојисудошлинесамоуФранцуску,негои
уШпанију „из Бугарске и српских земаља“; в. о овоме:Срезневский
И.И., Древнỉе гла го ли че ские па мят ни ки срав ни те ль но съ па мят ни ка ми 
ки ри ли цы;ТрудИ.И.Срезневског,Санктпетербургь1866,стр.16,17,18.

10ГрицкатИ.,Сту ди је из исто ри је срп ско хр ват ског је зи ка,НБС,Београд
1975,стр.16.

11Исто,стр.17.
12Наводимсамопонекиодтихсачуваних,најстаријихспоменика;најпре

споменициписаниглагољицом:Зо граф ско је ван ђе ље(крајXипоч.XI
века),Ма ри ји но је ван ђе ље(нештојемлађеодЗографскоги,штојева
жно,припадапојезичкимодликаманашојштокавскојтериторији),Асе
ма ни је во је ван ђе ље(XIвек)итд;споменициписанићирилицом:Са ви на 
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украткомпролошкомжитијусв.КлиментаОхридског13:„и
овајгруби(одн.сирови,некултивисани–Г.Ј.)језик,којије
биоварварски,својимтрудом(мислисенасв.ЋирилаГ.Ј.)
пренесеусветијезикиапостолскоделоизврши“14.

Дабипревелибогослужбенекњигесагрчкогнасловенски
језикБраћасунајпремораладасаставеазбуку;аувезиса
овимтребаистаћииподатакда јеузнањустраних језика
предњачиоЋирило–говорио је,какокажуизвори–осим
грчкогисловенскогјошијеврејски,арапски,хазарски.Во
дећиспорсаримскимсвештенствомуВенецијиокословен
ског језикаиписма, онћеизговоритииоверечи: “Веома
хвалим Богашто од свих вас више језика говорим“15, а у
По хва лињемуињеговомбратуМетодијукажесе:„биомује
датдардуховнидаговоријезикекаоиапостолима“16.Знање
странихјезикаупућивалогајеинаразличитеазбукекоји
ма су они писани.Уосталом, са различитим азбукамамо
гаосеупознатиирадећиубиблиотецицрквеСветеСофи
јеуЦариграду.Светомујесигурнопомоглоокостварања
словенскогписма.

Двесупознатесловенскеазбуке:глагољицаићирилица.У
науци,можесерећисведоданас,водисеспорокотогакоја
одоведвеазбукеимапрвенство,одн.којујеазбукусачинио
Ћирило:глагољицуилићирилицу.

Два најрелевантнија извора за изучавање овога питања
представљају тзв.Панонска (илиВеликоморавска)житија
(одн.ЖитијаЋирилаиМетодијакојасунаписалињихови
ученици)иполемичкисписцрнорисцаХрабраО пи сме ни
ма(настаокрајемIXX в.),алиниједанодовадваизворане
пружасигурнедоказекојибиговорилиуприлогвећестари
неједногилидругогписма.Унауцисеуглавномприхвата
дајеглагољицапрвословенскописмо.

СписЦрнорисцаХрабрасачуваосеу29преписа,ћирилич
ких(најстаријије,нажалост,текиз1348.г.),алитонезначи
даоригиналнијебиописанглагољицомитакођејесигурно
да јеранонастаоићириличкитекст.Овајтекстсупрепи
сивачидотеривалипрема„особинамаћирилицесвогавре
мена.Затоседанаснедаодредитинисловнисаставпрве

књи га (XI век),Су пра саљ ски збор ник (највећи сачувани споменик на
старословенскомјезику285листова(другапол.XIвека)итд.

13ПисацјеохридскиархиепископДимитријеХоматијан(12161234).
14Бъл гар ски ста ри ни изъ Ма ке до ния, събрани и объяснени отъ  проф.

ЙорданИвановъ,второ,допълненоиздание,София1931,стр.321.
15ГеоргиевЕ.,Ки рил и Ме то дий, осно во по ло жни ци на сла вян ски те ли те

ра ту ри,БАНУ,София1956,стр.30.
16Исто,стр.30.
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словенскеазбуке...иакоусвимпреписимастојидаихјеби
ло38“17.ВажнојеХрабровозапажањеовезиизмеђугрчке
исловенскеазбуке,односнодасусловенскаписменабила
сачињенапореду(„почину“)грчкихслова.Усвакомслуча
југлагољицаићирилицасеравноправноупотребљавајусве
доXII века, кад ћирилица заузима апсолутно првоместо.
Кад је реч о српском простору, ћирилица коначно односи
победууXIIвеку,доксехрватскаглагољица(угластагла
гољица)употребљавасведоЈадранскогмораиодржавасе
сведоXIXвека;другимречима–једнаидругаазбукаћесе
напоредноупотребљаватиусевернојисредњојДалмацији,
докћеуисточномделунашеговорнезонеранопреовладати
ћирилица.18

НашистакнутилингвистаМ.Пешиканпрецизнојеформу
лисаоштајетоглагољица–тојеЋириловаазбукакојаје„у
основибилапреобликагрчкогписма,уздорадукојујеизи
скиваотадашњисловенскигласовнисистем“19.Потребноје
рећидајесловенскисамогласничкиисугласничкисистем
многобогатијиодгрчког,засветегласоветребалојеизуме
тиноваслова.Тихсловајебило14иодњихпотичунаша
садашњаслова:Б,Ж,Ц,Ч,Ш.20

ЋирилицајенасталакрајемIXвекауСимеоновојБугарској.
Уњојјевеомалакоразазнатиутицајгрчкеазбуке.Ћирили
ца јебилаадаптираногрчкоунцијалнописмо.Уовомесу
свакаконајвећиудеоморалииматиученицисолунскеБра
ће, који супослепрогонаизМоравскеуточиштенашлиу
бугарскојдржави,тамосусачинилидругословенскописмо
(ћирилицу)и,посвојприлици,изпоштовањапремасвоме
учитељуЋирилуназвалисујећирилица.

ПремаЦрнорисцуХрабру,азбукајесастављена855.г.,да
клепреморавскемисије,иималаје38.слова.

Зашто је овај податак важан? Ћирило и Методије, њихо
виученициипратиоци,стиглисууМоравскукрајем863.
илипоч.864.г.ТозначидасуБраћасаставилаазбукуне
коликогодинапреодласкауМоравскуидасумоглидаје
употребљавају у христијанизацији ЈужнихСловена.Такав
податакпостоји.Утзв.другомжитијуСветогНаума,уче
никасолунскеБраће(упреписуизXVIвека)налазисева
жанподатакомисионарењумеђуњима.Тамојезабележено

17ЂорђићП.,Ста ро сло вен ски је зик,стр.11.
18ТрифуновићЂ.,Ка по че ци ма срп ске пи сме но сти,Београд2001,стр.162;

ПешиканМ.,На ша азбу ка и ње не нор ме,стр.13.
19ПешиканМ.,На ша азбу ка,стр.11.
20Исто,стр.11.
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да су Браћа подучавала „род мезијски и далматински“
хришћанској вери („проходеште и учеште род мизијски и
далматински“).21

УлавовскомпреписуКонстантиновогжитијаналазимопо
датакдасуБраћабилауМакедонији,гдесупоредрекеБре
галницекрстиливеликибројСловена,чак54.000.Наводим
део тог текста: „Онда оденаБрегалницуинађенеколико
крштениходсловенскогнарода,аонекојенађенекрштене,
крстившиих,приведеихправославнојверинаписавшисам
књигесловенскимјезиком;онихкојепреведеухришћанску
верубилоје54.000“22.

УпознатојСолунскојлегендинаводисекакојеЋирилобио
упатријаршијскојцрквиуАлександријиичуојегласкоји
мујерекао:„Ћириле,Ћириле,идиуземљупространу,ме
ђусловенскенароде,одн.Бугаре;тебијеБогнаредиодаих
крстишидаимдашзакон...“Ћирилојепочеодатражиту
земљу, јер није знао где се она налази.Тражећи је дошао
јенаКрититамосумурекли:„ИдиуградСолун“.Ћири
лоодлазиикадјестигаојавиосемитрополитуЈовану.Овај
мусенаругачувшиочемусерадииречему:„О,безумни
старче,Бугари(одн.Словени–Г.Ј.)суљудождериитебеће
појести“.ЋирилоизлазинатргитамочујеБугарекакого
воре(мумлају),пасамвеликакосепрепао„усрцусвоме“и
„бешекаодасамупаклуитами“.Међутим,свеседоброза
вршило–голубмујеспустиоукрилосвитакнакомејебило
исписано32слова.Ћирилоодносимитрополитусвитак,а
самизговаранеколиконеобичнихреченица–тасусеслова,
кажеЋирило,сакрилауњеговомтелуионјезаборавиогрч
кијезик;наиме,кадгајемитрополитпосадиозатрпезуза
којомсеговорилогрчки,оннијеразумеотајјезик.23

Посебнопитање,кадјеречословенскојазбуци,јестепода
так,такођеизопширногЋириловогжитија,да јеЋирило,
боравећиуградуХерсонунаЦрноммору,увремехазарске
мисије,среочовекакојијечитаојеванђељеписано„руским
писмом“идајетајчовекговориотимјезиком.УVIIIглави

21ИвановЙ.,Бъл гар ски ста ри ни, стр. 312.Старословенски текст дајем
транскрибовансавременомсрпскомћирилицом.Мезијајебиларимска
провинцијаипростираласенатериторијиданашњеСрбијеисеверне
Бугарске;Мези су били трачко племе; међутим, тај назив се касније
употребљаваоиуодносунадруге етничке групе,па се,дакле,могао
употребљаватии заСловене, становнике тепровинције.Што се тиче
Далмације, код цара Константина Порфирогенита, у његовом делуО 
упра вља њу др жа вом,налазимопотврдудасусесловенскаплеменана
селилаодДрачапасведоИстре.

22ИвановЙ.,Бъл гар ски ста ри ни,стр.285.
23Исто,стр.282283.
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Ћириловог житија наилазимо на следеће податке: „нашао
јетамо(Ћирило–Г.Ј.)такођејеванђељеипсалтирписани
ру ским пи сме ни маисреојечовекакојијеговориотимје
зиком.Поразговаравшисањимиухватившизначењеречи,
упоредиоих јесасвојимјезикомиразликовао јесамогла
сничкаисугласничкаслова,паузносећимолитвуБогууско
ројепочеодачитаиговори(натомјезику–Г.Ј.),тесуму
семногидивили“24.

Овајподатакору ским пи сме ни мараспламсаојевеликупо
лемикумеђунаучницима.Тобизначилода јепреЋирила
иМетодија у Русији постојала словенска азбука и писме
ност.Међутим,отоменеманикаквихтраговауизворима;
Русија је примила хришћанствоу време кнезаВладимира
(988године)аутовремеизБугарскедолазиуРусијуићи
рилицаипреводиСветогаписманастарословенски језик.
АмеричкиславистаРоманЈакобсонјепокушаодадасвоје,
унајмањурукунеобичнотумачењеовогподатка.Наиме,он
сматрадајепреписивачжитијаисправиореч„сурски“(си
ријски) у „руски“, јер заСиријце нијеморао чути, али за
РусеиРусију јесте.РускинаучникФортунатов сматрада
податако„рускомписму“иЈеванђељутребаразуметитако
дајеупитањуготскоЈеванђељеускандинавскомпреписуи
изричитокажеданиужитијимаЋирилаиМетодија,каои
кодЦрнорисцаХрабра,неманикаквихсазнањадајепосто
јаланекасловенскаазбукапреЋирилаиМетодија.25

И истакнути српски научник П. Ђорђић мисли слично –
сматрадајеЋирилонаКриму„видеојеванђељеипсалтир
најезикукојиможебитиготски“26.

УжитијимаЋирилаиМетодијаспомињесењиховомисио
нарењемеђуХазарима.Тумисијусамсамопоменуланешто
раније.Додајем јошпонекообјашњење.УХазаријуБраћа
одлазеоко860.г.Хазарисубилитуранскотатарскоплеме
којејеималосвојудржаву,достапространу–њенегранице
ишлесуодКримадоКаспијскогмора,дужподножјапла
нинеКавказ.Браћасунаучилахазарскијезик,аЋирилоје,
изгледа,добронаучиоијеврејскиисамарјанскијезик.27

Хазари су се ломили између јудаизма, мухамеданства и
хришћанства. ЗахваљујућиЋирилу, они су се приклонили

24TadeuszLehrSpławiński,Kon stantyn i Me tody,стр.145.
25ФортунатовФ.О.,О про ис хо жде нии гла го ли цы , С.Петербургъ 1914,

стр.34.
26ЂорђићП.,Ста ро сло вен ски је зик,стр.9.
27Самаријајенајпребилапрестоницаизраиљскихцарева,аондасетако

називаичитаваобластуЈудејскомцарству.
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хришћанству.БраћасуималапослаисаСараценима,водећи
жестокупрепиркусањимаокоСветеТројице.28Онисучак
покушали да отрују Ћирила, али се он, уз Божју помоћ,
спасиосмрти.

Свеовоштоједосадреченотребалобидаомогућидасеса
гледасуштинаовемисијемеђуморавскимСловенима,њен
значајипоследице.

Већ поменути кнез Растиславшаље посланство византиј
скомцаруМихаилуIII(842867)уЦариград863.г.,самол
бомдамупошаљесловенскемисионарекојићехришћанску
верупроповедатииширитинасловенском језику.Обичан
народнијезнаонилатинскининемачкијезик.Важнојеис
таћидајеМоравскабилаподјурисдикцијомзападнеримске
цркве и нањеној територији главну реч у питањима вере
водилојенемачкосвештенство.ВасилевсМихаилорадосе
одазива кнежевојмолби, позиваЋирила иМетодија и из
говара,каконаводеЖитија,знаменитеречи:„ВистеСолу
њани,асвиСолуњаничистословенскиговоре“,чимеимје
рекаонадиректанначиндаћеонибититикојићеотићиу
Моравску.Њиховодлазакбио јекрајем863.илипоч.864,
штосезакључујенаосновупосредногподатка;наиме,Бра
ћасувећ867.г.билауРиму,напозивпапеХадријанаIIкако
бипредњимидругимримскимцрквенимвеликодостојни
цимаобјаснилициљисмисаосвојемисије.

ШтабимоглезначитиречидасвиСолуњаничистословен
скиговоре?ТоникаконебитребалосхватитикакојеуСо
лунусловенски језикбиотоликоукорењендасу га знали
свистановницисолунски.То,наравно,неможебититачно.
СолунјебиодругиповажностиградЦарства,значајнамор
скалука,местогдесусестицалимногинародиизпростра
неимперије.Насолунскимулицамасесигурномоглочути
многоразличитихјезика,паисловенски.Наравно,грчкије
био званични језик,поредлатинскогкојиседуговремена
одржаоиуисточномделуЦарства.

Морамоувекиматинаумудасусесачуваливеомакасни
преписиобаопширнажитија,иЋириловогиМетодијевог.
НајстаријеЋириловожитијесачувалосеупреписуизXIV
века,аМетодијевоупреписуизXIIвека.Токомпреписива
њанекиподацисумоглибитиунетииодстранекаснијих
преписивача.Усвакомслучају,изреченатврдњаословен
скомјезикукојизнајусвиСолуњаниморалајегодитисвим
словенским,каснијим,преписивачима,пасујесвиуносили
усвојепреписе.

28УсредњемвекуСараценимасуназивалисвеАрапе.
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СтигавшиуМоравскукрајем863.илипоч.864.г.,Браћасу
већморалаиматипреведенеосновнебогослужбенекњиге
насловенски језик,баркраткоизборно јеванђеље(има је
ванђељскачитањазасвенедељеипразникеугодини)ииз
борниапостол.Тојесвеморалобитипреведенопредоласка
моравскогпосланствауЦариград, јеродњиховогдоласка
падоодласкаЋирилаиМетодијауМоравскумоглојепро
ћисвеганеколикомесеци,амождаимање,пазатовреме
није било могуће урадити све потребне преводе богослу
жбенихкњиганасловенскијезик.Овачињеницамоглаби
говоритиуприлогтврдњидасумногесветекњигевећбиле
преведенеикоришћенеупокрштавањуЈужнихСловена,а
ондасукаоготовепонетеуМоравску.

ВероватнодасуБраћауМоравскуповелаиизвестанброј
својихученикаипомагача.Кадсустиглитамо,кнезРасти
славимједаоизвестанбројтамошњемладежидаихБраћа
подучавајусловенскомписмуисловенскојкњизи.Истото
јеучиниоипанонскикнезКоцељчијајепрестоницабила
поредБлатногјезера(Балатона).ОнјеБраћидао50младића
каоученике.

Поредбогослужбенихкњига,БраћасупонелауМоравску
имоштиСв.КлиментаРимског, који је умромученичком
смрћууоколиниградаХерсона.

УбрзоБраћаморајудапутујууРим,штојевећречено,на
позивпапеХадријанаII.СтижууРим867.г.Папаихприма
савеликимпочастима,поготовукадсесазналодасасобом
носеимоштиСв.КлиментаРимског.Папајеприхватиосве
што су Браћа захтевала – преведене богослужбене књиге
насловенскијезикнаредиоједабудуположененаолтару
црквиСветеДевицеМарије(данасСантаМариаМађоре);
такођејенаредиодвојицибискупадарукоположеученике
ЋирилаиМетодијаусвештенике.

Нажалост,уРимуумиреКонстантинЋирилоибивасахра
њенузнајвишепочастисадеснестранеолтарауцрквиСве
тогКлимента,чијејемоштидонеоуРим.Тојебилогодине
869.НијесеудовољилоМетодијевојжељидамубратбуде
сахрањенусвојојотаџбини.

Послебратовљевесмрти,Методијеиученициспремајусе
данапустеРим.Утовреме,премаМетодијевомжитију,сти
жеуРимпосланствопанонскогкнезаКоцељасамолбомда
МетодиједођеуПанонијурадидаљегширењаверенасло
венском језику.Методије „добившиод блаженогХадрија
напапеотпустодесасвимученицимауПанонију,у град
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Мораву,гденаследиархијерејство“29.ПретогакнезКоцељ
гајепоновопослаоуРимсанеколициномизабранихпле
мићадагапапахиротонишезаархиепископаПаноније,на
тронусветогАндроника.Речјеопоновномобнављањусир
мијумскемитрополијекојајенесталауVIвеку.

НемамоникаквихподатакаотомекакојепротицалаМето
дијеваархијерејскаслужба.Знасе,међутим,даједошаоу
конфликтсанемачкимсвештенством,одн.саоближњимне
мачкимдијецезамакојегаокривљујудаусвомпастирском
послу залазиуњихове територије.Тај је спорбио толико
озбиљан да јеМетодије био изведен пред бискупски суд.
ПротеранјеуШвапскуитамозаточенунекомзатвору,где
јепровеогодинуиподана.ЗаовосазнајепапаЈованVIII,
оштропрекоревабискупеинаређуједасеМетодијеосло
бодиивратинаПанонскуапостолскустолицу.Године869.
Методијејепоновонасвомеархиепископскомтрону.

ОвимнисупресталеМетодијевемуке.Године874.поново
сераспламсававеликаборбанемачкогсвештенствапротив
словенског богослужења иМетодија. Кнез Светопук није
биотаковатренииодлучнипристалицасловенскогбогослу
жењакаоштосубилиРастиславиКоцељ.Инијесетрудио
дастанеуодбрануМетодија.ПоновобивапозвануРим,по
новоморадасеоправдаваиобјашњавациљевесвогарада.
Томујеиовогпутауспело–враћасеуМоравскусабулом
упућеномкнезуСветопуку,укојојпапапотврђуједајеМе
тодије правоверан свештеник, признају му се сва права и
привилегијекојеприпадајуархиепископуидозвољавамусе
давршислужбуБожијунасловенскомјезику,алисаједним
захтевом–дасеЈеванђељенајпречитаналатинском,аонда
насловенскомјезику.

Последње године свог животаМетодије је посветио раду
напревођењудопунскихделоваСветогаписмаипревође
њудругихлитургијскихкњига.ОтомесеговориуXVгл.
његовогжитија:„бригесвојепрепоручившиБогупоставио
јемеђусвојеученикедвасвештеникакојисубрзописалии
превеојенајпре,закратковреме,свекњигеСветогаписма,
осимкњигаМакавејскихсагрчкогнасловенскијезикутоку
шестмесеци,почевшиодмартамесецадо26.данамесеца
октобра...УпочеткујенајпрепревеозаједносаФилозофом
самопсалтир,ЈеванђељесаДелимаапостолскимиизабра
ниммолитвама.Тада јепревеоиномоканон,одн.црквена
правила,ипревеојекњигецрквенихотаца“30.

29ИвановъЙ.,Бъл гар ски ста ри ни,стр.312.
30LehrSpławińskiT.,Kon stantyn i Me tody,стр.179.
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ОвајподатакотакобрзомпреводучитавогСветогаписма
–засамошестдоосаммесеци–осимкњигаМакавејских
потпунојеневероватан.Прећебитидасетурадилоонеком
прикупљањуисређивању,дасувршененекередактуреоно
гаштојевећбилопреведено.Уосталом,тајпрвобитнипре
водЈеванђељанијесесачувао–највероватниједајенестао
заједно са трагичним нестанком и уништењем словенске
литургијеивеликоморавскедржаве.

Методије је све болеснији и немоћнији. Али велико дело
свогабратаисвојенезаборавља–тражимеђусвојимуче
ницима некога ко ће наставити његов рад. Бира Горазда,
ученогсвештеника,којијезнаоисловенскиилатински.Из
мученболешћу,Методијеумире6.априла885.г.Гробмусе
незна,мадаподациговоредајебиосахрањенукатедралној
црквиидајеопеловршенонасловенскомилатинскомјези
ку.Горазднијеуспеодаседненаархиепископскустолицу;
прогониученикасолунскеБраћесвесусуровијиибезобзир
нији;некиодњихсучакбилипродатикаоробљеуВенеци
ји.ИзвестанбројњихнапуштаМоравскуипрекоБеограда
одлазе у Бугарску, кнезу Борису.Неки ће отићи на југ, ка
Охриду,анекиназапад,премаДалмацијиитамонаставити
својрад.

ЋириловиМетодијеврадуМоравскојсрушиосеупрахи
пепео.Алисловенскописмо,словенскобогослужење,сло
венскекњигенашлисусвојеуточиштенаБалкану,атоком
десетогвекаиуРусији.ТакоћеЈужнииИсточниСловени
сачувативеликоделосолунскеБраће,јердатоганијебило
малоштабисмозналиовеличанственомподухватуЋири
лаиМетодија.Анашисредњовековниписцизаписаћеито
дајеСв.Методијеархиепископпрорекаодаће(Моравља
не–Г.Ј.)„збогбезакоњаијересиизбогтогаштосуизгнали
правовернеоце,избогмукакојесуонипретрпелиодјере
тика... ускороБог казнити.Убрзо дођошеУгри – пеонски
народ31–преплавишеземљуиопустошишеје;онекојеУгри
непобишепобегошемеђуБугареиостаземљапуста,под
угарскомвлашћу“.

31ПеонијајебилапокрајинауантичкојМакедонији,поредсредњегВарда
ра,аПеонцисубилинародтрачкоилирски.Уречи„пеонски“уодносу
наМађаренетребавидетинекуњиховуетничкуприпадност–кодви
зантијскихписацастараПанонијасечестомешасаПеонија;в.Ивановъ
Й.,Бъл гар ски ста ри ни,стр.307.
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Abstract

Saint Cyril and Saint Methodius, two learned and educated Greek
ByzantinebrothersfromThessalonica,wellexperiencedinmissionary
work,receivedanorderbytheByzantineemperorMichaelIIItogoto
theSlavcountryofGreatMoraviaandspreadtheChristianfaithintheir
nativeSlaviclanguage.Inthis,theByzantinerulerwantedtopleasethe
MoravianrulerPrinceRastislavwhohadrequestedsuchmissionaries
havingprobablyheardthat“allpeoplefromThessalonicaspeakpure
Slavic”andwouldthereforebefittospreadthewordofChristtohis
population in anunderstandable language for them, sincehis people
couldspeakneitherGreeknorLatin.So,thebrotherssetoffonalong
anduncertain journey at the endof 863ADorbeginningof 894AD.
TheytookalonganumberoftheirpupilswhospoketheSlaviclanguage
andalsosomebasicliturgicalbookstranslatedintoSlavic.Theirstayin
GreatMoraviawashardandstrenuous–theGermanprieststheyfound
there(PrinceRastislav’sstatewasunderRomanchurchadministration)
werefullofanimositytowardsthebrothers:theyoftencomplainedto
thePopeabouttheirmissionarywork,sothatCyrilandMethodiuseven
hadtogotoRometodefendthemselvesagainstaccusationsofheresy.
After many such troubles, Pope Hadrian II finally allowed holding
liturgy inSlavic.Cyril soon died (869AD) andwas buried inRome
intheChurchofStClementofRome,whileMethodiusandhispupils
returnedtoGreatMoraviawhereMethodiusbecamethearchbishopof
theMoraviandiocese.Nevertheless,heandhispupilscontinuedtobe
relentlesslypersecutedbyGermanpriests.WhenMethodiusdiedin885
ADhispupilswereforcedtowithdrawtothesouthofGreatMoravia
where theSouthSlavic peoples lived.TheWestSlavic peopleswho
wereunderthejurisdictionoftheWestRomanChurchsoonabandoned
the liturgicalpractices inSlavic,disregard theuseofSlavicalphabet
andreturnedtotheuseofLatin,asbefore.TheSouthSlavs,however,
acceptedthepupilsofthetwoThessalonicabrothersalongwiththeuse
oftheSlaviclanguageinliturgyandtheSlavicalphabet,upholdingto

thisdaythegreatworkandheritageofCyrilandMethodius.

Кey words: Cyril and Methodius, the Moravian mission, Slavic  
alphabet, Slavic liturgy, Prince Rastislav of Great Moravia


