
Најстарији сачувани српски текстови 

 

Дан матерњег језика, 21. фебруар 2022. 

Одсек за српски језик и лингвистику 



 Прве штокавске црте забележене су већ у 
Маријином јеванђељу и Темнићком натпису 

 

 

 Маријино јеванђеље (писано глагољицом) и 
Темнићки натпис (на ћирилици) потичу из XI века 
и традиционално се убрајају у старословенске 
канонске споменике 

 

 

 

 

 



Маријино јеванђеље Темнићки натпис 



 Потичу с краја XII века (евентуално самог почетка XIII)  

 

 Већина њих писана је књижевним (српскословенским), 
Повеља Кулина бана је на народном језику, а има и 
текстова код којих се због краткоће и(ли) мешавине 
књижевних и народних црта то не може тачно утврдити  

 

 Обухватају рукописе (на пергаменту) и натписе (у 
камену) 

 

 Међу рукописима има и глагољских и ћирилских, док су 
сви сачувани натписи на ћирилици 

 

 





Гршковићев апостол Михановићев апостол 





 

Потпис великог жупана Стефана Немање и кнеза 
Мирослава (1186) 

 

Крст кнеза Мирослава (1190) 

 

 На крају латински писаних повеља упућених 
Дубровнику 

 

 

 

 



 

 

 

 Најстарији сачувани 
текст писан српским 
народним језиком 



 Најстарији сачувани српски ћирилски рукопис 

 

 Преписано по налогу хумског кнеза Мирослава, 
брата Стефана Немање, вероватно 80-их година XII 
века за цркву Светог Петра и Павла у Бијелом Пољу 

 

 Главнину сликаног украса чини готово три стотине 
позлаћених иницијала, у којима се на оригиналан 
начин преплићу утицаји романичке, византијске и 
аутохтоне словенске илуминаторске традиције 

 

 





 Књига је по свој прилици преписивана између 1196. 
и 1202. године у једној од пећина испосница у Расу 

 

 На основу изгледа и садржине записа на крају 
књиге претпоставља се да је наручилац био велики 
жупан Стефан, а да је рад на њој довршен за време 
Вуканове владавине 

 

 Настанак у неповољним политичким и 
друштвеним околностима резултирао је 
скромнијом ликовном обрадом 





Хиландарска (оснивачка) повеља Стефана 
Немање (1199) 

 

Листови Срезњевског ‒ делови Житија Јована 
Богослова 

 

Јерусалимски палимпсест ‒ доњи слој текста 
потиче из XII века, по садржини црквена 
химнографија 

 







 Из најранијег периода сачувано их је 20-ак 

 

 Према намени и садржини деле се на надгробне, 
ктиторске и ктиторско-надгробне 

 

 У просторном погледу потичу са широког подручја 
чија је најисточнија тачка Зајечар, а најзападнија 
место Повље на острву Брачу 

 

 Оваква територијална распрострањеност говори о 
границама српске ћирилске писмености у XII и XIII 
веку 












