
ОДРАЗ	 Читалиште	40	(мај	2022)	 51
 
 УДК 37(497.11)“04/14“
 
 doi: 10.19090/cit.2022.40.51-68
 Оригинални научни рад
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Ра ди вој Ра дић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет – Оде ље ње за исто ри ју, Бе о град
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Са же так
У српској средњовековној средини постојала је свест о значају који су имали образовање и просвећеност. Сведена 
на мали део становништва, писменост је постајала ограничавајући чинилац образовања. Примање хришћанства и 
прихватање писама глагољице и ћирилице створило је предуслове за појаву школа и образовања. Значајно је било и 
стварање српске рецензије старословенског језика, као и делатност Светог Саве усмерена на реорганизацију цркве после 
стицања аутокефалности. У српској средњовековној средини знање се могло стицати на више начина: код свештеника, у 
манастирима и код приватних учитеља световњака. 
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„Мно го пу та где ни су ус пе ле вој ске ко је су се по тру ди ле, и оруж је мно гих ла ђа, ту је успе-
ва ла је ди но про све ће ност“. Ова ре че ни ца, иза шла из пе ра Кон стан ти на Фи ло зо фа,1 ко ји је 
око 1435. го ди не на пи сао Жи ти је Сте фа на Ла за ре ви ћа,2 про же та ху ма ни змом и пле ме ни тим 
ува жа ва њем уче но сти, има уни вер зал ни и ван вре мен ски зна чај. Она је и осо бен до каз да је у 
срп ској сред њо ве ков ној сре ди ни по сто ја ла свест о зна ча ју ко ји су има ли обра зо ва ње и про све-
ће ност и на не ки на чин је ве сник јед ног бу ду ћег вре ме на.

Ка да је сред њи век у пи та њу, обра зо ва ње је би ло у нај те шњој ве зи са пи сме но шћу и кат кад 
се за пра во и сво ди ло ис кљу чи во на пи сме ност. С об зи ром на то да је пи сме ност у сред њем ве-
ку би ла огра ни че на на ма ли про це нат ста нов ни штва, на по је ди не дру штве не гру пе (вла сте ла 
и све штен ство), она је по ста ја ла огра ни ча ва ју ћи чи ни лац обра зо ва ња.3 Озбиљ не не до у ми це 
про ис ти чу већ из јед но став них пи та ња: Шта је праг пи сме но сти? Ко ја во до дел ни ца одва ја пи-
сме ног од не пи сме ног? Ко ја су ме ри ла за сту пањ пи сме но сти? Сма тра се да је праг пи сме но-
сти пре ко ра чио онај по је ди нац ко ји је на у чио да на пи ше сво је име, али то не зна чи да увек 
мо же да про чи та и раз у ме све оно што је упра во пот пи сао. Ме ђу тим, они ко ји су овла да ли 
ве шти ном чи та ња не мо ра ју зна ти да пи шу. И, на по слет ку, ве ли ка је раз ли ка из ме ђу оног ко ји 
се ба ви ухо да ним и ру тин ским пре пи си вач ким ра дом и оног ко ји пи са њем до се же ви со ке до-
ме те ори ги нал ног књи жев ног ства ра ња.4

1  К. Ку ев и Г. Пет ков, Събра ни со чи не ния (Со фия: БА НУ, 1986), 378. Пре вод: Ста ре срп ске би о гра фи је XV–XVII ве ка, прев. Л. 
Мир ко вић (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1936), 63.

2  Ди ми три је Бог да но вић, Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1980), 214–218.
3  Ан дри ја Ве се ли но вић, „Обра зо ва ње у сред њо ве ков ној Ср би ји“, у Обра зо ва ње код Ср ба кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва књ. 

21, ур. Ра до слав Пет ко вић, Пе тар В. Кре стић, То дор Жив ко вић (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства; Дру-
штво исто ри ча ра Ср би је; Исто риј ски ин сти тут, 2003), 10.

4  Ђор ђе Бу ба ло, „Пи са на реч у сва ко днев ном жи во ту“, у При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка, при ре ди ле Сми-
ља Мар ја но вић Ду ша нић и Да ни ца По по вић (Бе о град: Clio, 2004), 471–472. 
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Прем да је због не до стат ка из вор них по да та ка за епо ху сред њег ве ка не мо гу ће ег закт но 
од ре ди ти про це нат не пи сме них, би ло је по ку ша ја да се он утвр ди ба рем при бли жно. Та ко се, 
на при мер, сма тра да је у Ви зан тиј ском цар ству, др жа ви ко ја је сто ле ћи ма ста ја ла на са мом 
вр ху сред њо ве ков не ци ви ли за ци је, тек око 10% ста но ви штва би ло пи сме но.5 За ори јен та ци-
ју и упо ре ђи ва ње мо же по слу жи ти и по да так да је у ла тин ском све ту за пад не Евро пе у до ба 
ре фор ма ци је око 10% ста нов ни ка гра до ва зна ло да чи та и пи ше6 или да је око 1770. го ди не, 
да кле у раз до бљу ве о ма уда ље ном од сред њег ве ка, тек 15% ста нов ни штва мо гло да чи та.7 Ако 
се на ве де ни по да ци узму у об зир, са свим је из ве сно да у сред њо ве ков ним срп ским зе мља ма 
про це нат пи сме них ни је мо гао да пре ђе јед но ци френ број.

У сред њем ве ку, у раз до бљу у ко ме је ма ли број љу ди знао да чи та и пи ше, ме ђу тим, од нос 
пре ма на пи са ној ре чи, без об зи ра на то да ли је она бри љант на ми сао из не ког уче ног трак та та 
или је са мо не вешт и тра пав пот пис на не ком суд ском ак ту, био је ис пу њен ве ли ким ува жа ва-
њем и не ком вр стом стра хо по што ва ња.8

Исто риј ски пред у сло ви

Због не до стат ка од го ва ра ју ћих из во ра, пр ви ве ко ви на кон до се ља ва ња Ср ба на Бал кан ско 
по лу о стр во оста ју пре кри ве ни та мом. Из ве сно је да су они из пра до мо ви не у но во бо ра ви ште 
до не ли нај ва жни ја обе леж ја ко ја је дан на род чи не на ро дом у пу ном сми слу те ре чи. У пи та њу 
су на род но име, је зик, број но ста нов ни штво, те ри то ри ја, др жав ни ор га ни зам, вла дар и вла-
дар ски род, ма те ри јал на кул ту ра, па ган ска ре ли ги ја, ле ген да о по ре клу, као и чвр сте уну тра-
шње ве зе.9

Убр зо по до се ља ва њу на Бал кан ско по лу о стр во, Ср би су при ми ли хри шћан ство. Он да је, 
ме ђу тим, усле ди ло вра ћа ње на па ган ство, што је го во ри ло о сна зи ре ли ги је ко ју су до не ли из 
по стој би не. Па ган ска ве ро ва ња су по но во пре вла да ла, па је би ло по треб но не ко ли ко ве ко ва 
и не ко ли ко по ку ша ја по кр шта ва ња док Ср би ко нач но око 870. го ди не ни су при хва ти ли хри-
шћан ство.10 Упра во је хри сти ја ни за ци ја би ла те сно по ве за на са по че ци ма пи сме но сти као јед-
ним од сту бо ва ду хов не кул ту ре. 

Осо бе но све до чан ство оста вио је мо нах ко ји је жи вео у пр вој по ло ви ни 10. ве ка и ко ји је 
због сво је од ва жно сти по знат као Цр но ри зац Хра бри. Он је са мно го жа ра и љу ба ви бра нио 
сло вен ску азбу ку од грч ких (ви зан тиј ских) на па да. У свом де лу О пи сме ни ма Цр но ри зац Хра-
бри на гла ша ва да не ка да „Сло ве ни ни су има ли књи га“, али до да је да су пре уво ђе ња пи сме но-
сти за спо ра зу ме ва ње ко ри сти ли вр сте по себ них зна ко ва, по зна те као „цр те и ре зе“.11

Тек је при ма ње хри шћан ства, а по том и при хва та ње пи са ма при ла го ђе них при ро ди и 
гла сов ном си сте му сло вен ских је зи ка (гла го љи ца и ћи ри ли ца), ство ри ло основ не пред у сло-
ве за кул тур ни раз вој у ко ме су се мо гле по ја ви ти шко ле и ре дов но об у ча ва ње за сти ца ње 

5  Paul Le mer le, Élèves et pro fes se urs à Con stan ti no ple au Xe siè cle (Pa ris: Académie des In scrip ti ons et Bel les-Let tres, Comp tes 
Ren dus, ju il let-oc to bre, 1969), 576–587; Культу ра Ви зан тии, II (Вто рая по ло ви на VI I –XII в.) (Мо сква: На у ка, 1989), 380 
(З. Г. Са мо ду ро ва).

6  Исто ри ја: лек си кон пој мо ва, прир. Ри хард ван Дил мен, пре ве ла Ран ка Га шић (Бе о град: Clio, 2010), 340 (Ј. Ха ниг).
7  Исто.
8  Ире на Шпа ди јер, „Жи вот са књи гом“, у При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка, 447–470.
9  Ми лош Бла го је вић, „О на ци о нал ном иден ти те ту Ср ба у сред њем ве ку“, у Ср би у европ ској ци ви ли за ци ји (Бе о град: Но ва; 

СА НУ; Бал ка но ло шки ин сти тут, 1993), 21. 
10  Љу бо мир Мак си мо вић, „По кр шта ва ње Ср ба и Хр ва та“, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та 35 (1996): 155–174; 

Пре драг Ко ма ти на, Цр кве на по ли ти ка Ви зан ти је од кра ја ико но бор ства до смр ти ца ра Ва си ли ја I (Бе о град: Ви зан то ло-
шки ин сти тут СА НУ, 2014), 272 сл.

11  В. Ја гић, Раз су жде ния южно славянскои и рус скои ста рины о цер ков нославянском язи ке, Из сле до ва ния по рус ско му язи ку, I 
(Санкт-Пе тер бург: Ти по гра фия Им пе ра тор ской АН, 1885–1895), 297; Чер но ри зец Храбър, О пи сме нехь, прир. А. Джан-
бе лу ка-Кос со ва, Е. До гра мод жи е ва (Со фия, 1980), 113–115; Ан дри ја Ве се ли но вић, Ср би и Евро па у ода бра ним из во ри ма 
сред њег ве ка (Бе о град: Пла то не ум, 2003), 69. 
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пи сме но сти. Ула зак у хри шћан ску ва се ље ну до вео је до то га да се код ју жних Сло ве на, па 
на рав но и Ср ба, мо гу по ја ви ти пој мо ви и пред ста ве о уче њу и фор мал ном обра зо ва њу.12 Исто-
вре ме но, то је зна чи ло и при хва та ње еле ме на та ан тич ког зна ња и обра зо ва ња, али пре ло мље-
ног кроз при зму хри шћан ства.13

Ма ло се зна о де ло ва њу хри шћан ске цр кве ме ђу Ср би ма у 9. и 10. ве ку. Осно ва но се прет-
по ста вља да је због си ро ма штва и оску ди це сред ста ва при ба вља ње оно га што је по треб но за 
цр кве ни жи вот те кло ве о ма спо ро. Осим цр кве Све тог Пе тра у Ра су и по је ди них ру ше ви на, из 
тог вре ме на не ма са чу ва них спо ме ни ка.14 За цр кве не при ли ке на Бал кан ском по лу о стр ву но ви 
тре ну так пред ста вља ло је обра зо ва ње Охрид ске ар хи е пи ско пи је ко ју је по сле ру ше ња Са му-
и ло ве др жа ве (1018) уте ме љио ви зан тиј ски цар Ва си ли је II (976–1025).15 Ме ђу тим, ма ли број 
кли ри ка на ши ро ком про сто ру ни је био у ста њу да знат ни је кул тур но уз диг не сво ју па ству и 
се бе је сма трао „ма лим остр ви ма у вар вар ском мо ру“.16 

По вољ на кли ма за кул тур ни раз ви так код Ср ба ство ре на је тек у вре ме Сте фа на Не ма ње 
(1166–1196) ко ји је гра ни це срп ских зе ма ља из ста рог је згра про ши рио на но ве обла сти та ко 
да се ње го ва др жа ва про сти ра ла из ме ђу Ја дран ског мо ра и под руч ја Ни ша.17 Био је то про-
стор ко ји се на ла зио под цр кве ном вла шћу ка ко ла тин ских, ри мо ка то лич ких, та ко и ис точ них, 
ви зан тиј ских ду хов них сре ди шта. Осни вач нај слав ни је срп ске сред њо ве ков не ди на сти је и ње-
го ви на след ни ци опре де ли ли су се да у сво јој др жа ви про ду же пра во слав ну тра ди ци ју ра шке 
зе мље.18 Од по себ не ва жно сти би ла је и чи ње ни ца да је до кра ја 12. ве ка, при ла го ђа ва њем 
срп ском гла сов ном си сте му, ство ре на срп ска ре цен зи ја ста ро сло вен ског је зи ка.19

С дру ге стра не, не ма ње зна чај на за кул тур ни успон Ср би је би ла је ве ли ка ре ор га ни за ци ја 
цр кве ко ју је из вео Не ма њин си на Са ва по сле 1219. го ди не.20 Уте ме ље ње ау то ке фал не Срп ске 
цр кве, ко ја је сво јим епи ско пи ја ма пре мре жи ла чи та ву те ри то ри ју др жа ве, пре ма за па ду је 
по ме ри ло гра ни цу из ме ђу пра во слав ног и ри мо ка то лич ког под руч ја. Ове про ме не су зах те-
ва ле мно го на по ра ка ко би се обез бе ди ло де ло ва ње вер ских уста но ва, а то се пре вас ход но 
од но си ло на по тре бу да се све ште ни ци ва ља но при пре ме за свој по зив.21 Упра во је та окол ност 
би ла од осо би тог зна ча ја за исто ри ју школ ства и обра зо ва ња код Ср ба.

Би о гра фи Све тог Са ве на ро чи то ис тра ја ва ју на то ме да се пр ви срп ски ар хи е пи скоп у де ло-
ва њу нај ви ше осла њао на сво је уче ни ке, од но сно на мо на хе ма на сти ра Сту де ни це и Хи лан да-
ра. Има ју ћи у ви ду тај по да так, као и чи ње ни цу да су се ди шта епи ско пи ја Срп ске цр кве би ла 
сме ште на у по је ди ним ма на сти ри ма, ја сно је да су упра во ма на сти ри би ли сре ди шта у ко ји ма 

12  Ве се ли но вић, „Обра зо ва ње у сред њо ве ков ној Ср би ји“, 11.
13  Си ма Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње у сред њо ве ков ној срп ској др жа ви“, у Исто ри ја шко ла и обра зо ва ња код Ср ба: 

збор ник (Бе о град: Исто риј ски му зеј СР Ср би је, 1974), 9 (= Си ма Ћир ко вић, Ра бот ни ци, вој ни ци, ду хов ни ци. Дру штва 
сред њо ве ков ног Бал ка на, прир. В. Ђо кић (Бе о град: Equ i li bri um, 1997), 396). У да љем тек сту, при ли ком по зи ва ње на овај 
чла нак – а под скра ће ни цом Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње“ – би ће на во ђе не стра ни це пр во о бја вље ног тек ста.

14  Јо ван ка Ка лић, „Цр кве не при ли ке у срп ским зе мља ма до ства ра ња ар хи е пи ско пи је 1219. го ди не“, у Збор ник ра до ва са 
ме ђу на род ниг ску па Са ва Не ма њић – Све ти Са ва, Исто ри ја и пре да ње, ур. Во ји слав Ј. Ђу рић (Бе о град: СА НУ, 1979), 27–53.

15  Сто јан Но ва ко вић, „Охрид ска ар хи е пи ско пи ја у по чет ку XI ве ка“, Глас Срп ске кра љев ске ака де ми је 76 (1908): 1–62; Ср-
ђан Пи ри ва трић, Са му и ло ва др жа ва. Обим и ка рак тер (Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, 1997), 152–154, 157, 158. 

16  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 10.
17  Ми лош Бла го је вић, Ср би ја у до ба Не ма њи ћа. Од кне же ви не до цар ства: 1168–1371 (Бе о град: Трај на рад на за јед ни ца 

књи жев ни ка и књи жев них пре во ди ла ца „Ва јат“; „Бе о град“, 1989), 35 сл.; Ме ђу на род ни скуп Сте фан Не ма ња – Све ти 
Си ме он Ми ро то чи ви. Исто ри ја и пре да ње, сеп тем бар 1996, На уч ни ску по ви Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Оде-
ље ње исто риј ских на у ка књ. 26, ур. Јо ван ка Ка лић (Бе о град: СА НУ, 2000).

18  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 11; Ве се ли но вић, „Обра зо ва ње у сред њо ве ков ној Ср би ји“, 13.
19  Лек си кон срп ског сред њег ве ка, прир. Си ма Ћир ко вић, Ра де Ми хаљ чић (Бе о град: Know led ge, 1999), 514 сл. (Б. Ћо рић) 

/= ЛССВ/.
20  Ни ко ла Ра дој чић, „Све ти Са ва и ау то ке фал ност срп ске и бу гар ске цр кве“, Глас Срп ске кра љев ске ака де ми је 179 (1938): 

181–216; Ме ђу на род ни на уч ни скуп Све ти Са ва у срп ској исто ри ји и тра ди ци ји, ур. Си ма Ћир ко вић (Бе о град: СА НУ, 
1998); Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 10–11.

21  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 11.
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су се сти ца ла нео п ход на зна ња за оба вља ње све ште нич ке ду жно сти. У пи та њу су би ла за ни-
ма ња ко ја су у оно вре ме ној Ср би ји обез бе ђи ва ла по вла шћен дру штве ни ста тус и при лич ну 
еко ном ску си гур ност, а то је био под сти цај мно ги ма да „књи гу из у че“.22 Ова син таг ма – „књи гу 
из у чи ти“ – по ста ла је сво је вр сна ме то ни ми ја за обра зо ва ње и школ ство.

У сва ко днев ној прак си све ште нич ки по зив се не рет ко пре но сио у окви ру по ро ди це с јед ног 
на дру ги на ра штај. До бро је по знат по да так из Де чан ске хри со ву ље: „По пов ски си но ви ко ји из у-
че књи гу, да оста ну са оцем на сво јој по пов ској де о ни ци, ако ли књи гу не из у чи, а он не ка бу де 
ме ро пах, а да се поп од по па по ста ви“.23 То зна чи да су до сре ди не 14. ве ка и пред став ни ци 
нај ни жих дру штве них сло је ва, ме роп си и со кал ни ци, мо гли по ста ти све ште ни ци, а да је тек од 
та да то пра во огра ни че но.24 

По ме ну та цр кве на ре фор ма из пр ве че твр ти не 13. ве ка има ла је још јед ну по сле ди цу бла-
го твор ну за кул тур ни успон срп ске др жа ве јер је у пр ви план ис та кла и по тре бу за књи га ма. 
Са ва је по по врат ку из Ни ке је по се тио Со лун и Све ту Го ру и дао да се пре пи су ју и пре во де 
тек сто ви ко ји су би ли нео п ход ни за сва ко днев но де ло ва ње цр кве. Ње го вом за слу гом до шло је 
до зна чај ног по ду хва та, пре во да и ре дак ци је Но мо ка но на (Крм чи је). У пи та њу је збор ник цр кве-
ног пра ва, а би ло је пред ви ђе но да га по се ду је сва ка епи ско пи ја. Уз то, би ло је ута на че но ко је 
књи ге мо ра има ти сва ки све ште ник и сва ка цр ква, па је оста ло за пи са но: „И по по ве да има ју 
апо стол, је ван ге ли је, ле тур ги ју, три од, но мо ка нон, псал тир и ок то ик и го спод ским пра зни ком 
слу жбу и чте ни ја на по у че ни је љу дем“.25

Осим у окви ру цр кве не ор га ни за ци је, по тре ба за пи сме ним љу ди ма по сто ја ла је и у др жав-
ној ад ми ни стра ци ји не са мо цен трал ној, не го и ло кал ној, тим пре што је са сна же њем и ши ре-
њем срп ске др жа ве ра стао и њен др жав ни апа рат. То је на ро чи то до шло до из ра жа ја у вре ме 
кра ља Сте фа на Уро ша II Ми лу ти на (1282–1321) ко ји је из вр шио ве ли ка осва ја ња пре ма ју гу. 
У јед ном од еле ме на та тзв. „ви зан ти ни за ци је“ би ло је и угле да ње на ви зан тиј ске цар ске кан це-
ла ри је у ко ји ма је би ло до ста пи са ња и фор ма ли зма.26 Вр ху нац та квог на ра ста ња др жав не ад-
ми ни стра ци је усле дио је за вла да ви не Сте фа на Ду ша на (1331–1355). Из по је ди них од ре да ба 
Ду ша но вог за ко ни ка – а то су чла но ви 162, 163, 172, 181 и 18827 – ја сно и не дво сми сле но про-
ис ти че да је пи сме ност би ла нео п хо дан пред у слов не са мо за оба вља ње су диј ске ду жно сти, 
не го и за ни же др жав не функ ци о не ре као што су би ли при став или гло бар.28 Пр ви је био стал ни 
јав но прав ни ор ган су да и имао је од ре ђе не по моћ не и из вр шне функ ци је у суд ском по ступ ку, 
а ду жност дру го га је би ла да са ку пља суд ске гло бе.29

Ни је без зна ча ја ни чи ње ни ца да од 13. ве ка на кул тур ни раз вој све ви ше ути чу и гра до ви. 
У њи ма као по слов ним сре ди шти ма, а у те сној ве зи са ра стом по је ди них при вред них гра на, 
тр го ви не и ру дар ства пре све га, зах те ва на је пи сме ност. Уз то, вре ме ном се у гра до ве на ста њу-
ју цр кве на је рар хи ја и зе мљо по сед нич ка ари сто кра ти ја, а то, опет, до при но си да љем успо ну 
град ских на се ља. Прем да у из во ри ма за срп ску сред њо ве ков ну исто ри ју не ма би ло ка квог 
ослон ца за не ка кву ег закт ну про це ну, упо ре ђу ју ћи per ana lo gi am са Ви зан ти јом,30 с јед не, или 

22  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“.
23  Па вле Ивић и Ми ли ца Гр ко вић, Де чан ске хри со ву ље (Но ви Сад: Ин сти тут за лин гви сти ку, 1976), 308. Уп. Ве се ли но вић, 

„Обра зо ва ње у сред њо ве ков ној Ср би ји“, 13.
24  Си ма Ћир ко вић, „Пра во слав на цр ква у сред њо ве ков ној срп ској др жа ви“, у Срп ска пра во слав на цр ква 1219–1969. Спо

ме ни ца о 750го ди шњи ци ау то ке фал но сти (Бе о град: Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве, 1969), 46–47. 
25  Va tro slav Ja gić, „Sit na gra đa za cr kve no pra vo“, Sta ri ne 6 (Za greb, 1874): 127. Уп. Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва-

ње…“, 12.
26  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 12.
27  Ду ша нов за ко ник, прир. Ђ. Бу ба ло (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке; Слу жбе ни гла сник, 2010), 110, 112, 114–115, 116.
28  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 12.
29  ЛССВ, 117 (Б. Мар ко вић), 587 (А. Ве се ли но вић). 
30  Ro bert Brow ning, “Li te racy in the Byzan ti ne World”, Byzan ti ne and Mo dern Gre ek Stu di es 4 (1978): 39–54. 
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ла тин ским све том за пад не Евро пе,31 с дру ге стра не, мо же се за кљу чи ти да је пи сме ност у гра-
до ви ма би ла на ви шем ни воу не го у се ли ма.32

Узи ма ју ћи у об зир из ре че не чи ње ни це, мо же се за кљу чи ти да је по чев од 13. ве ка у Ср-
би ји број пи сме них љу ди по ступ но, али не пре ста но би вао све ве ћи, али уз свест да тај број 
ипак ни је био ве ли ки. Та кав раз вој ни је пре ки нут ни у не мир ним вре ме ни ма ко ја су на ста ла у 
дру гој по ло ви ни 14. сто ле ћа. На про тив, све са мо стал ни ји об ла сни го спо да ри на сто ја ли су да 
се угле да ју на вла дар ски двор, па су се у из град њи вла сти тог управ ног апа ра та осла ња ли на 
обра зо ва не и спо соб не са рад ни ке. На тај су на чин да ли свој до при нос да љем по ди за њу кул-
тур ног ни воа. Та ко су, на при мер, двор ска сре ди на кне за Ла за ра (1370–1389) и ње го вог си на 
Сте фа на Ла за ре ви ћа (1389–1427), за јед но са срп ском цр квом, одр жа ва ли по сто ја ност кул тур-
ног на прет ка.33

До пре ки да кон ти ну и те та до ла зи ло је та мо где је не ста ја ло де ло твор но сти по ли тич ких и 
цр кве них вла сти, пре све га на те ри то ри ја ма ко је су па ле под власт Осман ли ја. На тим под-
руч ји ма се ни је од мах га си ла сва ка про све ће ност, али је кул тур на де лат ност „би ла осу ђе на на 
та во ре ње и за тво ре на у ма на стир ске зи ди не“.34 

О пи сме но сти и уче но сти срп ског сред њо ве ков ног дру штва на осо бен на чин ка зу је оно-
вре ме на епи сто ло гра фи ја, од но сно ве шти на са ста вља ња пи са ма. Не ма сум ње да је ова кав 
вид пи сме не ко му ни ка ци је био при су тан у срп ској сре ди ни, али су са чу ва на ма ло број на де ла 
епи сто лар ног жан ра. Та ко, на при мер, нај ста ри ји срп ски епи сто ла ри – збор ни ци са обра сци ма 
за пи са ње пи са ма ра зним ли ци ма, у ра зним при ли ка ма35 – по ти чу тек из сре ди не 16. ве ка.36 
Нај ста ри је пи смо ко је по ти че из срп ске сре ди не је оно ко је је Све ти Са ва упу тио сту де нич ком 
игу ма ну Спи ри до ну са пу то ва ња у Све ту зе мљу, а Је ле на Ан жуј ска, су пру га кра ља Уро ша I, пр-
ва је же на за ко ју се по у зда но зна да је во ди ла пре пи ску. По себ но ме сто у окви ри ма срп ске 
сред њо ве ков не епи сто ло гра фи је за у зи ма пре пи ска из ме ђу Је ле не Бал шић и ње ног ду хов ни ка 
Ни ко на Је ру са ли мља ни на.37 У сва ком слу ча ју, у од ре ђе ним дру штве ним кру го ви ма, ка ко све-
тов ним, та ко и ду хов ним, по сто ја ла је пи сме на ко му ни ка ци ја.

У пр вој по ло ви ни 15. ве ка, у др жа ви Сте фа на Ла за ре ви ћа и ње го вог на след ни ка Ђур ђа 
Бран ко ви ћа (1427–1456), прем да сма ње ној у од но су на ра ни ја раз до бља, у те шкој сен ци 
осман лиј ских прет њи и осва ја ња, ни је је ња вао кул тур ни на пре дак. У ства ри, Ср би ја је, пре 
све га за хва љу ју ћи ру дар ству и тр го ви ни, до жи вља ва ла ма ли при вред ни про цват. Прем да оп те-
ре ће на сте гом дво стру ког ва зал ства, у од но су на Тур ску и у од но су на Угар ску, још увек са мо-
стал на др жа ва мо гла је да пру жи не са мо уто чи ште уче ним љу ди ма, Бу га ри ма и Ви зан тин ци ма 
ко ји су из бе гли са тур ских те ри то ри ја, не го и да им омо гу ћи не сме тан књи жев ни и про свет ни 
рад. На ро чи то је по зна та ис трај на де лат ност де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа на оку пља њу до-
брих пре пи си ва ча ко ји су у срп ску сре ди ну углав ном до ла зи ли са Све те Го ре. Они су за де спо-
та пре пи си ва ли ве ли ки број књи га, а до бро је по зна то и да је срп ски вла дар по се до вао ве ли ки 
би бли о те ку.38 Шта ви ше, у др жа ви срп ских де спо та усле дио је култ обра зо ва но сти и уче но сти 

31  Car lo M. Ci pol la, Li te racy and De ve lop ment in the West (Lon don: Pen guin Pe li can Bo oks, 1969), 45–46; Dic ti o nary of the Mid dle 
Ages, VII, ed. J. R. Strayer (New York: Char les Scrib ner’s Sons, 1986), 597–602 (P. Sa en ger). 

32  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 12; Ве се ли но вић, „Обра зо ва ње у сред њо ве ков ној Ср би ји“, 14.
33  Исто ри ја срп ског на ро да, књ. II (До ба бор би за очу ва ње и об но ву, 1371–1537) (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1982), 

88 сл. (Ј. Ка лић); Ан дри ја Ве се ли но вић, Др жа ва срп ских де спо та (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
2006), 1 сл.

34  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 13.
35  ЛССВ, 183–184 (Б. Јо ва но вић-Стип че вић). 
36  Та тја на Су бо тин Го лу бо вић, „Сред њо ве ков на срп ска епи сто ло гра фи ја“, у Пи смо: збор ник ра до ва, ур. Ра дош Љу шић (Бе-

о град: Удру же ње за срп ску по ве сни цу, 2001), 9–10.
37  Исто, 11, 12, 14.
38  Де спот Сте фан Ла за ре вић, Књи жев ни ра до ви, прир. Ђор ђе Три фу но вић (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1979), 

77–98.
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не по знат ра ни јим раз до бљи ма. Због то га ни је нео бич но да упра во из те епо хе по ти че нај ве ћи 
део ина че ма ло број них, али дра го це них по да та ка о уче њу и на ста ви, као и је ди ни оста ци пе-
да го шке док три не на шег сред њег ве ка.39 

Пе да го шка и на уч на тер ми но ло ги ја

У па жљи вом чи та њу сред њо ве ков них тек сто ва, раз ли чи тих по по ре клу и жан ру, као и про у ча-
ва њу њи хо ве лек си ке, от кри ва ју се ко ре ни срп ске пе да го шке тер ми но ло ги је ко ји су ве о ма ду бо-
ки. Та ко се реч „учи ти“ сре ће у нај ста ри јим цр кве но сло вен ским тек сто ви ма и сва ка ко се осла ња 
на сло вен ско је зич ко на сле ђе, али зна че ње до би ја тек у окви ри ма хри шћан ског вер ског жи во та. 
Ова реч се у сред њо ве ков ним тек сто ви ма пре вас ход но схва та као да ва ње хри шћан ских мо рал-
них са ве та и упу ћи ва ње на жи вот ко ји је у скла ду са хри шћан ским узо ри ма. Дру гим ре чи ма, у 
пој му уче ња, уз рад са књи га ма и уче ње де це, пре вла да вао је ње гов ши ри, вас пит ни са др жај.40 
Ре ли гиј ско по у ча ва ње би ла је јед на од основ них ду жно сти све ште ни ка, па се оту да они че сто и 
на зи ва ју „учи те љи ма“,41 а то зна чи да је сред њо ве ков ни тер мин био знат но ши ри не го мо дер ни. 
На дру гој стра ни, тер мин уче ник ни је схва тан ши ро ко као тер ми ни „учи ти“ и „учи тељ“, већ се 
нај че шће од но сио на мла дог мо на ха ко ји је био са рад ник ста ри јег ка лу ђе ра или све ште ни ка.42 

Реч „учи ли ште“, срод на прет ход ним, има ла је уско и пре ци зно зна че ње ме ста где се де ца 
об у ча ва ју. Ме ђу тим, она је иш че зла, а њен по след њи из да нак у 18. ве ку би ла је реч „все у чи-
ли ште“ ко ја се, ис по ста ви ло се, ни је одо ма ћи ла код Ср ба. На су прот њој, реч шко ла ни је за бе-
ле жена у срп ским сред њо ве ков ним пи са ним спо ме ни ци ма.43 По јам уче ње, ка ко га ми да нас 
схва та мо, крио се у син таг ма ма „учи ти књи гам“, „учи ти све тим књи гам“, „учи ти гра мо ту“ или 
„учи ти де ти“, од но сно „учи ти отро ке“. У оно вре ме ним тек сто ви ма гла го ли „по у чи ти“ и „на у чи-
ти“ ко ри сте се у истом оп штем зна че њу ко ји има и гла гол учи ти.44

Прем да реч „на ста ва“ у мо дер ном зна че њу као та ква не по сто ји у сред њем ве ку, ипак има 
сво је ко ре не у ре чи ма „на ста ви ти“, што зна чи по ка за ти пут, од но сно упу ти ти, и „на став ник“ 
или „на ста ви тељ“, у зна че њу онај ко ји по ка зу је пут, али у сми слу ис прав ног пу та хри шћан ског 
жи во та, од но сно мо рал ног усме ре ња. И тер мин „вас пи та ње“ има сред њо ве ков не ко ре не, али 
у пр вен стве ном зна че њу хра ње ња или от хра њи ва ња, а кат кад и од го ја и по у ча ва ња. Сред њо-
ве ков не ко ре не има и ва жна реч „про све ти ти“ из ко је, пак, по ти чу тер ми ни „про све та“ и „про-
све ти тељ“. Про све ти те љи су углав ном за слу жни за ши ре ње све тло сти ве ре, па се на тај на чин 
пи ше о Све том Са ви и Сте фа ну Не ма њи.45

Упр кос по сто ја њу по ме ну тих ре чи – учи ти, на ста ви ти, вас пи та ти, про све ти ти – ни је по сто јао 
је дан оп шти ји и ап стракт ни ји тер мин као што је „уче ност“ или „вас пи та ност“. Исти на, по ми-
ње се реч „на ук“, али је она при лич но уда ље на од ка сни јег зна че ња ре чи „на у ка“ и пре све га 
се од но си на мо рал ну по у ку, а „ху до жник“ је зна лац или на уч ник, а не, ка ко би се оче ки ва ло, 
умет ник. Кла сич на грч ка реч „pa i de ia“, из ко је ће би ти из ве ден на зив за пе да го шку на у ку, сре ће 
се у срп ским тек сто ви ма под име ном „на ка за ние“. У ње ној осно ви је гла гол „ка за ти“ и сва ка ко 
је тре ба раз ли ко ва ти од исто вет не ре чи у зна че њу ка зна. Уче ним сред њо ве ков ним Ср би ма ни је 
био не по знат ни тер мин „ме то да“, а ње гов зна чењ ски екви ва лент би ла је реч „кзнство“.46 

39  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 13.
40  Исто.
41  Ра до слав Гру јић, „Сред њо ве ков но срп ско па ро хиј ско све штен ство“, Цр ква и жи вот 1 (1922): 264–276.
42  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 13–14.
43  Исто, 14.
44  Исто.
45  Исто, 14–15.
46  Исто, 15–16.
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По јам „фи ло зо фи ја“ у сред њем ве ку био је ши ри не го у да на шњем зна че њу. Пре ма јед ном 
срп ском тек сту из пр ве по ло ви не 15. ве ка, глав не на уч не ди сци пли не ко је је об у хва тао по јам 
„фи ло зо фи ја“ ула зи ле су у „ви ди тељ ное“ и „де ла тељ ное“, што, сва је при ли ка, озна ча ва по де лу 
на „те о риј ско“ и „прак тич но“. Гру пи те о риј ских ди сци пли на при па да ле су те о ло ги ја, фи зи ка 
и ма те ма ти ка („бо го слов но је, је сте стве но је, учи тељ но је“), а гру пу прак тич них са чи ња ва ли су 
еко но ми ка, по ли ти ка и ети ка (до мо стро и тељ но је, до мо стро и тељ но-град ско је, обич но је). Осим 
на ве де них, још се по ја вљу ју и астро но ми ја и му зи ка.47 Сма тра ло се да је гра ма ти ка, у ста рим 
тек сто ви ма зва на гра ма ти ки ја, пр ва ме ђу на уч ним ди сци пли на ма јер отва ра ла пут да љем ин те-
лек ту ал ном успо ну. За њу се сва ка ко мо же ре ћи да је би ла по зна та и раз ра ђе на у срп ској сре-
ди ни. До нас је до шао за ни мљив текст, трак тат Осам че сти сло ва је ли ко гла го љем и пи шем, ко ји је 
на стао ко ри шће њем грч ких гра ма тич ких тек сто ва у Ср би ји 15. ве ка.48 Он ука зу је на то ко јим су 
сред стви ма сред њо ве ков ни Ср би уно си ли ред у бес крај но бо гат ство је зич ких струк ту ра и об ли-
ка. Овај трак тат, исто вре ме но, по ка зу је ко ли ко су ду бо ки ко ре ни срп ске гра ма тич ке тер ми но-
ло ги је. У ње му на ла зи мо „па де ни ја“ или „па де же“ (има их све га пет по грч ком: пра ва, род на, 
ви нов на, да тел на, зва тел на), ли ца, за тим по де лу на вре ме на: „ми нув ше го и на сто је шта го и бу-
ду шта го вре ме не“, на ро до ве: „муж ски, жен ски, сред ни“, „чи сла: еди но, дво и но, мно жно“ итд.

Осо бе но све до чан ство о гра ма тич ким зна њи ма у срп ској сре ди ни је Ска за ни је о пи сме нах 
(По вест о сло ви ма) иза шло из пе ра Кон стан ти на Фи ло зо фа. Прем да је овај сјај ни ин те лек-
ту а лац пре све га на сто јао да осу ди сла бо сти и ма не у он да шњем срп ском на чи ну пи са ња и 
уче ња, ње гов са став са др жи ве ли ки број упут ста ва и са ве та ка ко тре ба пи са ти. Кон стан тин је 
чак на ме ра вао да са ста ви гра ма тич ки при руч ник по пут Еро ти ма та гра ма ти ка Ма ној ла Мос-
хо пу ла,49 учи ло ко је је доц ни је од и гра ло ва жну уло гу при ши ре њу грч ког је зи ка у европ ским 
зе мља ма. Прем да Кон стан тин Фи ло зоф ни је на пи сао та кав текст, ути цај ње го вог Ска за ни ја о 
пи сме нах при ме тан је на тек сто ви ма ка сни јих сто ле ћа.50

У оно вре ме ној срп ској сре ди ни фи ло зо фи ја је не ка да пре во ђе на као „љу бо му дри је“ или 
„љу бо му др ство“, али ни је увек јед на ко по и ма на. Об у хва та ла је це ло куп ну уче ност, с јед не, 
али и сво је вр стан кор пус по пу лар них из ре ка му дра ца, од но сно по у ка ан тич ких и хри шћан-
ских ми сли ла ца, с дру ге стра не.51 У сред њо ве ков ној Ср би ји су љу ди од пе ра има ли од ре ђе на 
са зна ња о нај ва жни јим ан тич ким фи ло зо фи ма, али је то по зна ва ње ипак би ло вр ло по вр шно. 
Прет по ста вља се да је Ари сто тел пре во ђен на срп ски.52 Прем да ни су са чу ва ни при руч ни ци 
из ре то ри ке, овај пред мет, под име ном „ре че точ ство“, сва ка ко је био до бро по знат у срп ској 
сре ди ни. Сред њо ве ков ни тек сто ви све до че и о ди сци пли на ма као што су „зе мље ме ри је“ (ге-
о ме три ја), „зве здо ча ти је“ или „зве здо за ко ни је“ (астро но ми ја). Као и у ин те лек ту ал ном све ту 
за пад не Евро пе и Ви зан ти је, и у срп ској сре ди ни се му зи ка убра ја ла у на у ке.53

И, на по слет ку, уче ни љу ди у сред њо ве ков ној Ср би ји по се до ва ли су при лич но со лид на зна-
ња из исто ри је, а по ја ча но за ни ма ње за ову на у ку усле ди ло је у пр вој по ло ви ни 15. ве ка. Срп-
ска по ве сни ца, ко ја је по чев од Сте фа на Не ма ње са чу ва на у би о гра фи ја ма, укла па на је у оп-
шту исто ри ју ко ја је би ла по зна та пре ко пре во да ви зан тиј ских хро ни ча ра, пре све га, Ге ор ги ја 
Ха мар то ла и Јо ва на Зо на ре.54

47  Сто јан Но ва ко вић, „Срп ско-сло вен ски збор ник из вре ме на де спо та Ла за ре ви ћа“, Ста ри не 9 (1877): 24. Уп. Ћир ко вић, 
„Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 18.

48  Ја гић, Раз су жде ния…, 320–365. Уп. Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 18.
49  Ђор ђе Три фу но вић, Ста ра срп ска књи жев ност: осно ви, 3. про ши ре но из да ње (Бе о град: Чи го ја штам па, 2009), 142, 172.
50  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 18.
51  Ва тро слав Ја гић, „Ра зум и фи ло зо фи ја из срп ских књи жев них ста ри на“, Спо ме ник Срп ске кра љев ске ака де ми је 13 (1892): 

1–99.
52  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 19.
53  Исто. 
54  Ди ми три је Бог да но вић, „Срп ски ље то пис“, у Исто ри ја Цр не Го ре, II 2 (Ти то град: Ре дак ци ја за исто ри ју Цр не Го ре, 1970), 

386–392; Бог да но вић, Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти, 209–210; Три фу но вић, Ста ра срп ска књи жев ност, 256–257.
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Зна ње и не зна ње

И код пој мо ва зна ње и не зна ње по сто ји из ве сна тер ми но ло шка не до у ми ца. Онај ко ји је 
сте као зна ње из књи га је „кни жник“ или „кни жев ник“, а на су прот ње му сто је не пи сме ни и не-
зна ли це – „нек нижн“ или „нек ни жник“. Реч „зна ние“ се од но си ла са мо на оба ве ште ност, док је 
оп ште зна ње би ло „ве де ние“, а, след стве но то ме, тер мин „не ве жда“ озна ча вао је не зна ли цу.55 
У сред њо ве ков ној Ср би ји ве о ма су ува жа ва ни сти ца ње зна ња из књи га, обра зо ва ње и уче ност, 
па се у би о гра фи ја ма вла да ра и цр кве них ве ли ко до стој ни ка че сто на гла ша ва ло об у ча ва ње 
„све тим књи га ма“ ко је су им ро ди те љи обез бе ди ли. Оно је би ло нео п ход на при пре ма за ка-
сни је зах тев не вла да лач ке и све ште нич ке ду жно сти.56 

У оскуд ним и фраг мен тар ним из во ри ма ко ји су пре о ста ли до на шег вре ме на на и ла зи мо и 
на по нос и са мо у ве ре ност по је ди них он да шњих љу ди од пе ра. Исто вре ме но, ме ђу тим, при-
ме тан је и њи хов пре зрив став пре ма они ма ко ји су би ли ма ње обра зо ва ни. Тај став не го во ри 
са мо о на ра слој са мо све сти и над ме но сти, не го и о по тре би ис ти ца ња но вих зах те ва, ви ших 
не го што су их има ли њи хо ви прет ход ни ци. Та ко, на при мер, мо нах Гри го ри је, пре пи си вач и 
ком пи ла тор Па ра ли по ме на, крат ког исто риј ског спи са осло ње ног на де ло ви зан тиј ског хро ни-
ча ра Јо ва на Зо на ре, ја ди ку је јер му је у ру ке до шао ру ко пис пун гре ша ка и не зна ња „по што је 
од гру бих не ких се ља ка био пре пи сан“.57

Исту вр сту не за до вољ ства сре ће мо и код Кон стан ти на Фи ло зо фа, са вре ме ни ка мо на ха 
Гри го ри ја, ко је је код овог зна ме ни тог пи сца удру же но са сво је вр сним сред њо ве ков ним „кул-
тур ним пе си ми змом“ и јед ном вр стом ин те лек ту ал ног чи стун ства. У свом спи су Ска за ни је о 
пи сме нах он је го то во за ва пио: „Усу ђу јем се ре ћи да су се све ти о ни ци пи сме но сти по га си ли, 
по чев од Ма ри це, па све до Со лу на и Бе о гра да“.58 Кон стан тин Фи ло зоф не пре ко ре ва не зна ње 
пи са ња и књи жев ну не ак тив ност, не го за пра во уста је про тив сла бог и не тач ног пи са ња, а ишао 
је чак до тле да је пред ла гао ре фор му пра во пи са.59 Шта ви ше, на ви ше ме ста Кон стан тин Фи ло-
зоф ко ри сти тер мин „вар вар ство“ за је зич на и пра во пи сна огре ше ња.60

Шко ле

У сред њо ве ков ним срп ским би о гра фи ја ма, го то во као не ка вр ста „оп штег ме ста“, мо же 
се про чи та ти ка ко је по то њи све ти тељ од ма ле на био на кло њен књи га ма и уче њу, што зна-
чи да је био у скла ду са хри шћан ским узо ри ма. Та ко, хи ла на дар ски мо нах Те о до си је у дру-
гој по ло ви ни 13. ве ка бе ле жи ка ко је Сте фан Не ма ња сво је си но ве и кће ри на у чио „све тим 
књи га ма и бла гим оби ча ји ма“.61 Ње гов ста ри ји са вре ме ник, мо нах До мен ти јан, ис ти че да су 
Раст ка, по то њег Све тог Са ву, ро ди те љи „на у чи ли све тим књи га ма“ и ка ко су га вас пи та ва-
ли у „ве ли кој љу ба ви, бла го вер ју и чи сто ти“,62 а да је њи хов нај мла ђи син у уче њу по сти гао 

55  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 15.
56  Исто, 16, са на во ђе њем из вор них по да та ка.
57  Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, Раз вој ни лук ста ре срп ске књи жев но сти (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1962), 206–209. Уп. Ра ди вој 

Ра дић, „О се ља ци ма углав ном не га тив но (По во дом јед не ре че ни це Гри го ри ја Хи лан дар ца)“, у Сред њи век у срп ској 
на у ци, исто ри ји, књи жев но сти и умет но сти IX, На уч ни скуп, Де спо то вац –Ма на си ја, 20–21. ав густ 2017. г., уред. Г. Јо-
ва но вић (Де спо то вац: На род на би бли о те ка „Ре сав ска шко ла“; Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2018), 73–85.

58  Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма (Ска за ни је о пи сме нах), Из во ди, прир. Гор да на Јо ва но вић (Бе о град: Срп ска књи-
жев на за дру га, 1989), 50; Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 17.

59  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 17, 21.
60  Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма, 50, 53, 55. Уп. Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 18.
61  Те о до си је Хи лан да рац, Жи вот Све то га Са ве, из да ње Ђу ре Да ни чи ћа, при ре дио и пред го вор на пи сао Ђор ђе Три фу но-

вић (Бе о град: Ђор ђе Три фу но вић, 1973), 3.
62  До мен ти јан, Жи вот све то га Си ме у на и све то га Са ве (Бе о град: Ђ. Да ни чић, 1865), 120.
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из ван ре дан успех.63 Ар хи е пи скоп Да ни ло II је оста вио све до чан ство ка ко се на дво ру кра ља 
Уро ша I бри ну ло о обра зо ва њу те се за ње го вог си на Дра гу ти на ка же: „И да до ше га ро ди те љи 
ње го ви на уче ње све тих и бо жа стве них књи га и њих бр зо на у чи ве што и ра зум но на сла ђу ју ћи 
се до брим и кра сним ре чи ма њи хо вим“.64 Слич не по дат ке, на при мер, мо же мо сре сти и у би-
о гра фи ја ма срп ских све ти те ља као што су ис по сник Пе тар Ко ри шки, ар хи е пи скоп Јев ста ти је I 
(1279–1286), ар хи е пи скоп Да ни ло II и ар хи е пи скоп Мак сим.65 Та скло ност пре ма обра зо ва њу, 
нео п ход ном за оба вља ње вла дар ских и ви со ких све ште нич ких ду жно сти, на го ве шта ва ла је 
њи хо ву пред о дре ђе ност за бу ду ћу ка но ни за ци ју.

На жа лост, ови ха ги о граф ски по да ци спа да ју у рет ке из во ре ко ји го во ре о шко ла ма, али о 
њи ма ка зу ју оскуд но и фраг мен тар но. Пре све га, по да ци су све до чан ства са мо за огра ни че ни 
круг љу ди и углав ном се од но се на нај ви ше сло је ве оно вре ме ног срп ског дру штва. Из њих са-
зна је мо да су и бо га ти љу ди кат кад би ли при мо ра ни да де цу на уче ње ша љу у дру га ме ста где 
је би ло учи ли шта. У тим учи ли шти ма су учи те љи ра ди ли са де цом не јед на ког уз ра ста и сте пе на 
зна ња. Не ки од бу ду ћих цр кве них ве ли ко до стој ни ка су се обра зо ва ли та ко да ни на ко ји на чин 
ни су би ли по ве за ни са цр кве ним уста но ва ма или све ште ним ли ци ма.66

У исто ри о гра фи ји су по сто ја ли опреч ни ста во ви по пи та њу о уло зи ма на сти ра у раз во ју 
обра зо ва ња у срп ској сред њо ве ков ној др жа ви. Ста ри ја на у ка је про све ти тељ ски рад ве зи ва ла 
ис кљу чи во за ма на сти ре.67 Осно ву за за кљу чак о „ма на стир ским шко ла ма“ ис тра жи ва чи с кра ја 
19. ве ка на ла зи ли су у ана ло ги ји са школ ским од но си ма у ла тин ском све ту за пад не Евро пе, с 
јед не, и на осно ву си ту а ци је у пе ри о ду осман лиј ске вла сти, с дру ге стра не, а не на осно ву од-
го ва ра ју ћих из вор них по да та ка. По том, два де се тих го ди на 20. ве ка, њи хо ве су оце не не са мо 
до ве де не у сум њу, што је би ло са свим оправ да но, не го и са свим оспо ре не,68 али је и то ипак 
пред ста вља ло из ве сно пре те ри ва ње. Дру гим ре чи ма, ука за но је на чи ње ни цу да у из во ри ма за-
пра во не ма по да та ка о на ста ви и уче њу по ма на сти ри ма. Оти шло се чак и ко рак да ље та ко што 
је ука за но на је дан по да так из 14. ве ка пре ма ко ме је из ри чи то за бра ње но уче ње де це по ма-
на сти ри ма. У пи та њу је по ве ља за ма на стир Дрен чу ко ју су 1382. го ди не по твр ди ли кнез Ла зар 
и па три јарх Спи ри дон, а у ко јој се на ла зи од ред ба „и дје ти мла дих да њест в мо на сти ре ни на 
пре би ва ни је ни на уче ни је књиг“.69 Ово се об ја шња ва ло окол но шћу да би бо ра вак де це у мо-
на шким за јед ни ца ма оме тао спо кој и мо ли тве но ти хо ва ње ка лу ђе ра. Ме ђу тим, ка ко се у овој 
по ве љи до зво ља ва мо гућ ност уче ња у ма на сти ри ма, то се об ја шња ва ло еро зи јом мо на шког 
са мо пре го ра и, след стве но то ме, опа да њем ди сци пли не ма на стир ског жи во та то ком 14. ве ка. 
Сто га је глав на уло га у об у ча ва њу и ши ре њу пи сме но сти при пи си ва на па ро хиј ском све штен-
ству.70 Сла ба тач ка овог за кључ ка, опет, ле жа ла је у не до стат ку из ри чи тих са вре ме них из вор них 
по да та ка и по зи ва њу на оп шту ду жност „учи тељ ства“ ко ју су па ро хиј ски све ште ни ци би ли оба-
ве зни да оба вља ју. На рав но, не ма ни ка кве сум ње да су све ште ни ци об у ча ва ли свој под мла дак. 
У јед ном до ку мен ту из вре ме на Сте фа на Ду ша на ја сно се ис ти че на че ло да се „поп од по па ста-
ви“, што је зна чи ло да све ште ник об у чи сво га на след ни ка и при пре ми га за цр кве не ду жно сти.71

63  До мен ти јан, Жи вот све то га Си ме у на и све то га Са ве, 5–6. 
64  Ар хи е пи скоп Да ни ло, Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, превeo Лaзар Мир ко вић, пред го вор Ни ко ла Ра дој чић 

(Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1935), 13.
65  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 20–21, са по зи ва њем на из вор не по дат ке. Уп. Сло бо дан Ми ле у снић, Све ти 

Ср би (Кра гу је вац: Ка ле нић, 1989), 54–56, 64–66, 94–99, 164–167; Све тла на То мин, Вла ди ка Мак сим Бран ко вић (Но ви 
Сад: Пла то не ум, 2007), 10 сл.

66  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 20–21.
67  Ми лен ко Ву ки ће вић, „Шко ле и ши ре ње пи сме но сти у др жа ви Не ма њи ћа“, Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа 18 (1898): 

190–232.
68  Ра до слав Гру јић, „Шко ле и ма на сти ри у сред њо ве ков ној Ср би ји“, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва 3 (1928): 43 сл.
69  Сто јан Но ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци срп ских др жа ва сред њег ве ка, при ре дио Ра де Ми хаљ чић (Бе о град: Срп ска кра-

љев ска ака де ми ја, 1912; ре принт Бе о град: Ли ри ка, 2005).
70  Гру јић, „Шко ле и ма на сти ри…“, 43–50.
71  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 22.
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У од го не та њу овог за ни мљи вог и ва жног пи та ња мо же мо се осло ни ти и на ли ков не пред-
ста ве у оно вре ме ном фре ско-сли кар ству, али ни оне не мо гу да од луч но раз ре ше по сто је ћу 
ди ле му. Та ко, на при мер, у ци клу су по све ће ном жи во ту Све тог Ни ко ле по сто ји ком по зи ци ја на 
ко јој се ви ди ка ко ма лог де ча ка од во де на „уче ње књи га ма“. Ту је, ипак, ну жан опрез јер ни је 
на сли ка но оно вре ме но учи ли ште у Ср би ји, не го је у пи та њу ли ков на пред ста ва ко ја пре но си 
уста ље ну ико но граф ску тра ди ци ју, али у ко јој се са вре ме ност по ја вљу је у спо ред ним по је-
ди но сти ма. Упа дљи во је да Ни ко лин учи тељ ни је ка лу ђер ни ти, уоп ште, цр кве но ли це. Ма ли 
по ла зни ци има ју ка рак те ри стич не та бли це ко је на јед ној стра ни има ју др шку. Кат кад су при-
ка за ни пе ро, ма сти о ни ца и оста ли де ло ви при бо ра за пи са ње.72

Ли ков не пред ста ве и по да ци из жи ти ја, да кле, све до че о то ме да су учи те љи би ли све тов на 
ли ца. По зна то је, уо ста лом, да је и у Ви зан тиј ском цар ству, ко је је сред њо ве ков ној Ср би ји би ло 
не ка вр ста узо ра, обра зо ва ње у ве ли кој ме ри би ло све тов но.73 Срп ски учи те љи су де ло ва ли на 
осно ву овла шће ња др жав них или цр кве них вла сти, али оста је не по зна то ка кве су усло ве прет-
ход но мо ра ли ис пу ни ти.

Ме ђу тим, не у те ме ље но и пре те ра но је и пот пу но од ри ца ње би ло ка кве уло ге ма на сти ра у 
обра зо ва њу. У мо на шким брат стви ма на ла зи ли су се и мла ди ка лу ђе ри ко ји ма је уче ње би ло 
нео п ход но. Ста ри ји уче ни мо на си су сва ка ко под у ча ва ли и уз ди за ли сво ју мла ду са бра ћу, па 
се, та ко, за Са ву на гла ша ва да је сво је уче ни ке по у ча вао и „дан и ноћ“.74 Без та кве обу ке они 
не би би ли спрем ни да се ухва те у ко штац са зах тев ним по ду хва ти ма као што су књи жев на и 
пре пи си вач ка де лат ност. По је ди ни, исти на рет ки, из вор ни по да ци, по ка зу ју да су се у ма на-
сти ри ма и мо на хи ње учи ле пи сме но сти.75

У сред њо ве ков ној Ср би ји, да кле, зна ња су се мо гла сти ца ти на ви ше на чи на: код по по ва, 
у ма на сти ри ма и код при ват них учи те ља све тов ња ка.76 Ме ђу тим, на осно ву са чу ва них из во ра 
ни је мо гу ће за кљу чи ти ко ји је од по бро ја них на чи на имао пре ва гу.77 У на шој ста ри јој исто ри-
о гра фи ји је нео прав да но при да ван зна чај тзв. „Ју сти ни ја но вом за ко ну“, од но сно јед ном ње-
го вом по зни јем пре пи су у ко ме се од сли ка ва узор на ор га ни за ци ја школ ства и ис ти че иде ал 
ма сов не про све ће но сти у сред њо ве ков ној Ср би ји.78 Ме ђу тим, убе дљи во је по ка за но да је у 
пи та њу ру ко пис из знат но ка сни јег вре ме на ко ји у ин тер по ла ци ја ма до но си ста во ве сво је епо-
хе те је као та кав не у по тре бљив за раз до бље сред њег ве ка.79

У раз ма тра њу школ ства у срп ским зе мља ма, али и у оста лим сред њо ве ков ним дру штви-
ма, не за о би ла зна је и по ја ва зна чај них по дво је но сти. У по чет ку је по сто ја ло двој ство азбу ка 
– гла го љи це и ћи ри ли це – од ко јих је ова дру га од не ла пре ва гу, а он да је до шло и до двој-
ства је зи ка. На су прот ви со ком, уче ном, књи жев ном и ре ли гиј ском је зи ку ста јао је на род ни, 
го вор ни и обич ни је зик.80 У ве ћем де лу за пад не Евро пе тај ду а ли зам се ис по ља вао у ра зли ци 
из ме ђу ла тин ског и на род них је зи ка. И, на рав но, двој ство је зи ка по сто ја ло је и у ви зан-
тиј ском све ту. Ка да је по сре ди ис точ но сло вен ски пра во слав ни свет, ста ро сло вен ски је зик, 
услов но ре че но, имао је ону уло гу ко ју је ла тин ски за у зи мао у за пад ној Евро пи. Од мах 

72  Иван М. Ђор ђе вић, „Пред ста ве при бо ра за пи са ње и опре му књи ге у срп ском сред њо ве ков ном сли кар ству“, у Збор ник 
Вла ди ми ра Мо ши на (Бе о град: Са вез би бли о теч ких рад ни ка Ср би је, 1977), 87–112.

73  Культу ра Ви зан тии, I (IV – пер вая по ло ви на VII в.) (Мо сква: На у ка, 1984), 478–481 (З. Г. Са мо ду ро ва). 
74  До мен ти јан, Жи вот све то га Си ме у на и све то га Са ве, 209, 282.
75  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 23, са на во ђе њем из вор них по да та ка.
76  Јор дан Илић, „Срп ске шко ле у до ба Не ма њи ћа“, Гла сник. Слу жбе ни лист Срп ске пра во слав не цр кве 27 (1946): 175–181; 

Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 23.
77  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 23.
78  Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, „Шко ле код нас у сред њем ве ку“, у Твор ци и де ла ста ре срп ске књи жев но сти (Ти то град: Гра фич ки 

за вод, 1963), 381–382.
79  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње…“, 23–24.
80  Бу ба ло, „Пи са на реч у сва ко днев ном жи во ту“, 476; Три фу но вић, Ста ра срп ска књи жев ност, 75–123.
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тре ба на гла си ти да је ди гло си ја из не дри ла схва та ње о два ступ ња пи сме но сти, при че му је 
са крал на књи жев ност за ве ћи ну љу ди, чак и оне ко ји су би ли пи сме ни, пре све га због те шке 
ре че ни це ис пу ње не ап стракт ним пој мо ви ма, оста ја ла не ра зу мљи ва.81 Ме ђу тим, упра во су 
уго во ри, бе ле шке, за пи си, пре пи ска и ди пло ма тич ка гра ђа чи ни ли пра ву ри зни цу на род ног 
го во ра.82

Ка да је реч о шко ло ва њу де во ја ка, ве о ма зни мљив по да так до но си ар хи е пи скоп Да ни ло II 
ко ји за кра љи цу Је ле ну Ан жуј ску, су пру гу Уро ша I (1243–1276), бе ле жи да „за по ве ди у це лој 
сво јој обла сти са би ра ти кће ри си ро ма шних ро ди те ља, и њих хра не ћи у сво ме до му, об у ча ва-
ше сва ком до бром ре ду и руч ном ра ду ко ји при ли чи за жен ски пол“.83 Ме ђу тим, по сре ди је 
би ло об у ча ва ње у по сло ви ма до ма ћи це, а не у пи сме но сти, јер се од мах из ри чи то ка же да су 
де вој ке по сле уда ва не, а на њи хо во ме сто су до ла зи ле дру ге.

На пи та ње шта се чи та ло у оно вре ме ној срп ској сре ди ни мо же се од го во ри ти да су то би ле 
сред њо ве ков не пре ра де ан тич ких ро ма на по пут Ро ма на о Тро ји, ро ма на о Алек сан дру Ве ли ком 
(Алек сан дри да), за тим сред њо ве ков ни ро ман о Три ста ну и Изол ди, код Ср ба по знат као Три
штан и Ижо та. Осим то га, оми ље на лек ти ра су би ли и апо кри фи за то што су на је дан сло бод-
ни ји на чин го во ри ли о по зна тим ста ро за вет ним и но во за вет ним те ма ма и ли ко ви ма. На рав но, 
њи ма се мо гу при бро ја ти и хро ни ке, хро но гра фи, ле то пи си, ро до сло ви, за тим пу то пи си и по-
сла ни це, као и по себ ни збор ни ци са жи ти ји ма све тих же на.84

Пре во ђе њем грч ких тек сто ва ко ји су се од но си ли на ту ма че ње Све тог пи сма у срп ску 
пи сме ност су до спе ла и основ на уче ња ан тич ке на у ке. У по зном сред њем ве ку, Ср би су се 
по себ ну ра до зна лост ис ка за ли пре ма ви зан тиј ским ком пи ла ци ја ма при ро до слов ног и ме-
ди цин ског са др жа ја ко ји су би ли за сно ва ни на на че ли ма ан тич ких тра ди ци ја.85 У сред њем 
ве ку је те о ло ги ја за кло ни ла све дру ге по ку ша је те о рет ског са гле да ва ња све та и ути ца ла да 
екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња при ро де оста ну за не ма ре на. Ни ма ло лак за да так сред њо-
ве ков них ми сли ла ца са сто јао се у то ме да ре ал ност све та ускла де са сли ком ко ју је о ње му 
пру жа ла Би бли ја. Оту да су зна ња са ку пље на у ан ти ци, епо си у ко јој се ко смо су и чо ве ку у 
ње му при ла зи ло нај че шће са дру гих по зи ци ја, под вр га ва на бо го слов ским кри те ри ју ми ма. 
То је зна чи ло да су ан тич ка зна ња, у за ви сно сти да ли се сла жу или ко се са би блиј ским по-
став ка ма, по не кад по би ја на, кат кад при хва та на, а не кад на си лу укла па на у си стем ко ји им 
је био стран.86 По сто ја ла су два при ла за овим про бле ми ма. Пр ви је до но сио ве штач ки ис кон-
стру и са ну, не ре ал ну и чуд ну сли ку све та, пот пу но стра ну сва ко днев ном ис ку ству. Ме ђу тим, 
он ни је био од раз не у ко сти и при ми тив ног не са гле да ва ња ствар но сти, већ ре зул тат јед не 
од ре ђе не фи ло зо фи је и јед ног по себ ног прав ца у раз во ју па три стич ке те о ло ги је. Тај пра-
вац био је склон да бу квал но ту ма чи Бо гом на дах ну ти би блиј ски текст и при том за не ма ру је 
ствар ност ви дљи вог све та. Дру ги при лаз је об у хва тао ко смо ло ги ју ка кву је ан ти ка оста ви ла у 
на сле ђе, а то је зна чи ло ге о цен трич ни и сфе рич ни свет, не бе ска те ла ко ја сле де ова кву кон-
цеп ци ју, ег закт но опи са не биљ не и жи во тињ ске вр сте, као и чо век раз ра ђе них фи зи о ло шких 
ка рак те ри сти ка. Ме ђу тим, чи тав овај си стем је био под ре ђен ста ро за вет ној иде ји да је Бог 
ство рио свет за шест да на.87

81  ЛССВ, 515 (Ђ. Бу ба ло).
82  Бу ба ло, „Пи са на реч у сва ко днев ном жи во ту“, 476.
83   Aрхиепископ Да ни ло, Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, 54.
84  Шпа ди јер, „Жи вот са књи гом“, 461.
85  Ни но сла ва Ра до ше вић, „Ан тич ки на уч ни ци у ви зан тиј ском и срп ском сред њо ве ков ном при ро до сло вљу“, у Тре ћа ју го

сло вен ска кон фе рен ци ја ви зан то ло га, Кру ше вац, 10–13. ма ја 2000 (Бе о град: Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ; Кру ше вац: 
На род ни му зеј, 2002), 91. Та ко ђе в. Си ма Ћир ко вић, „Пу те ви и то ко ви ре цеп ци је ан тич ког на сле ђа у сред њо ве ков ној 
Ср би ји“, у Тре ћа ју го сло вен ска кон фе рен ци ја ви зан то ло га, Кру ше вац, 10–13. ма ја 2000, 1–8.

86  Ра до ше вић, „Ан тич ки на уч ни ци…“, 91.
87  Исто, 92.
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На ста ва

Ве о ма ма ло се зна о ме то да ма и на став ној прак си срп ских сред њо ве ков них шко ла. Ни је 
ла ко од го во ри ти ни на јед но став но пи та ње о то ме у ком су уз ра сту де ца за по чи ња ла уче ње. 
Из гле да да су од лу ку до но си ли ро ди те љи. За Пе тра Ко ри шког се ка же да су га отац и мај ка 
да ли „учи ти се књи гам“ ка да је до вољ но оја чао.88 Сва је при ли ка да је учи тељ де те при хва тао 
на осно ву до го во ра и по год бе са ро ди те љи ма. Раз бо ри то је прет по ста ви ти да су уче ни ци у 
сред њем ве ку би ли ста ри ји не го што се обич но ми сли, што зна чи да по ла зни ци ни су оба ве зно 
би ли истог уз ра ста, а то је, опет, под ра зу ме ва ло не у јед на че но зна ње у гру пи са ко јом је учи-
тељ ра дио. У оно вре ме ни је по сто јао ни школ ски ка лен дар са пре ци зно утвр ђе ним по чет ком 
и за вр шет ком ра да.89

Учи те љи су под у ча ва ли де цу да чи та ју и ис пи су ју тек сто ве ко ји се ве о ма раз ли ку ју од на-
ших да на шњих. Пи са ло се ис кљу чи во ру ком, а у упо тре би су би ла два основ на ти па пи сма, 
пр во ко је је има ло стал не и пра вил не об ли ке и као та кво слу жи ло за пре пи си ва ње књи га и 
дру го сло бод ни је, не ка вр ста бр зо пи са, ко је је омо гу ћа ва ло хи три је пи са ње и слу жи ло за ис-
пи си ва ње по слов них до ку ме на та.90 Осим сло ва, у пи са њу се ко ри стио чи тав низ зна ко ва за 
ак це нат или одва ја ње ре чи.91 Да би се до би ло на вре ме ну и уште де ло на пи са ћем ма те ри ја-
лу, ко ји је био скуп, ра ши ри ла се упо тре ба скра ће ни ца. Оне су, опет, мо гле да бу ду ве о ма те-
шке за раз ре ша ва ње, што је чи та о це ста вља ло пред знат не не во ље. Уз то, као што је ре че но, 
је зик тек сто ва ко је су уче ни ци чи та ли и пи са ли умно го ме се раз ли ко вао од го вор ног је зи ка 
сре ди не у ко јој су од ра сли.92 По зна то је да је у срп ској азбу ци на по чет ку 15. ве ка би ло 38 
сло ва, 24 пре у зе та из грч ког ал фа бе та, а 14 на ро чи то ство ре них за сло вен ски је зик. Ста ње у 
пра во пи су ни је би ло сре ђе но и он ни је био стан дар ди зо ван не ким оп штим упут ством, па су 
ста ри ји тек сто ви слу жи ли као узор ка сни ји ма, док су се знал ци грч ког је зи ка рав на ли пре ма 
пра ви ли ма и оби ча ји ма грч ке пи сме но сти. По је ди ним љу ди ма од пе ра у дру гој по ло ви ни 14. 
ве ка се чи ни ло да су се срп ске књи ге са свим ис ква ри ле и уда љи ле од књи га „ста ро га из во да“, 
тј. ру ко пи са 13. ве ка.93 Оту да се и ја ви ла по тре ба за ре фор мом ко ју је нај бо ље осе тио Кон-
стан тин Фи ло зоф. Он је спи су Ска за ни је о пи сме нах не са мо ука зао на све не пра вил но сти и 
не до стат ке у пре пи си вач кој прак си код Ср ба ње го вог вре ме на, не го и пред ло жио шта тре ба 
пред у зе ти.94

Два су пу та, сма трао је Кон стан тин Фи ло зоф, ко ји ма тре ба ићи у ис пра вља њу та ко не за до-
во ља ва ју ћег ста ња. Пр ви зах те ва да се не зна ли ца ма за бра ни пре пи си ва ње „све тих књи га“, а 
дру ги под ра зу ме ва да се де ца на у че том уме ћу, па ће он да ста ри ји би ти по сра мље ни и спрем-
ни да се уса вр ша ва ју. У пи та њу су на че ла ко ја се су штин ски не раз ли ку ју од прак се дру гих учи-
те ља, али их Кон стан тин Фи ло зоф уоб ли чу је и са жи ма на је дан осо бен на чин. У истом ма ни ру, 
овај уче њак се за ла же за то да се гра ди во већ у по чет ку до бро на у чи „јер је ве ћи на пор рђа во 
од у чи ти не го на у чи ти“, што је, на рав но, ис прав но пе да го шко на че ло. Уз то, у уче њу се не сме 
по што ва ти „сло бод на во ља“ де те та, већ га учи тељ мо ра чу ва ти да не скре не с пра вог пу та као 
што га мај ка чу ва од во де или ог ња.95 Пре ма Кон стан ти но вом ми шље њу, по де сан при мер ко-
ји тре ба сле ди ти би ли су па ган ски Пер си јан ци код ко јих су уче ни ци би ли одво је ни од све та 

88  „Жи вот срп ског ис по сни ка Пе тра Ко ри шког“, изд. Сто јан Но ва ко вић, Гла сник Срп ског уче ног дру штва 29 (1871): 322.
89  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 25–26.
90  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 26; Уп. Ђор ђе Бу ба ло, Пи са на реч у срп ском сред њем ве ку: зна чај и упо тре ба 

пи са них до ку ме на та у сред њо ве ков ном срп ском дру штву (Бе о град: Сту бо ви кул ту ре, 2009), 5 сл.
91  Ђор ђе Три фу но вић, Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них књи жев них пој мо ва, 2. из да ње (Бе о град: Но лит, 1990), 175–178.
92  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 26.
93  Исто.
94  Исто.
95  Исто, 27, са на во ђе њем из вор них по да та ка.
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и сва ког ло шег ути ца ја и сме ште ни у за то по себ но са зи да не па ла те. Та ко се, на ста вља он, и 
њи хов вла дар Кир учио „сва кој пре му дро сти“. Кон стан тин Фи ло зоф се за ла гао и за прин цип 
по сте пе но сти, ко ји тра жи да се са ни жих сте пе ни ца на ле стви ци ла га но сту па на ви ше, од но-
сно да се нај пре по шту је људ ско да би се мо гло уз ди ћи до бо жан ског.96

Пре ма Кон стан ти ну Фи ло зо фу, пр ви ко рак у опи сме ња ва њу ма лих по ла зни ка учи тељ би 
учи нио та ко што би ис пи сао сва сло ва, нај пре из грч ког ал фа бе та, па он да срп ска, ма да ни је 
оба ве зно ис тра ја вао на том по рет ку. На са мом по чет ку, пре свих сло ва, тре ба ло би ста ви ти 
знак кр ста и ре ћи „Кр сте, по ма гај“, а то је „за то што се нај пре кр ште њем при дру жи смо Хри-
сту у рас пе ћу и по гре бе њу“.97 Оба ве за уче ни ка би ла је да на у чи сва сло ва од по чет ка до кра ја 
азбу ке и обрат но, као и да им зна на зив и из го вор, али је, за раз ли ку од дру гих учи те ља, Кон-
стан тин ви ше па жње по све ћи вао из го во ру. На во ђе ње сло ва по име ну (аз, бу ки, ве де, гла го ље, 
до бро... ), об ја шња вао је он, до во ди до то га да се уче ни ци и мно го доц ни је, кад чи та ју ча сло-
вац, бо го слу жбе ну књи гу ко ја са др жи не про ме ње на мо ли тво сло вља за сва ки дан,98 и псал тир, 
књи гу ко ја са др жи сто пе де сет пса ла ма,99 са пли ћу и збу њу ју. Дру гим ре чи ма, сма трао је да 
тра ди ци о нал на прак са у знат ној ме ри оп те ре ћу је уче ни ке.100

Не за о би ла зни део школ ског при бо ра би ле су да шчи це, од но сно по во ште не пло чи це ко је су 
се мо гле бри са ти и по но во упо тре бља ва ти. Оне су слу жи ле и као не ка вр ста ме ре у ве жба њу, 
а Кон стан тин Фи ло зоф ис ти че да по сле пет до шест „да шчи ца“ де те на вик не „без ска за ју што га 
учи ти“, а да пре не го што пре ђе на ча сло вац поч не са мо да пи ше, што уве ли ко олак ша ва по-
сао и учи те љу и уче ни ку.101 Са пра вом је го во рио да ће „де те, ако се јед ну го ди ну учи пра вом 
уче њу, мо ћи пре по зна ти је ли не ко пи са ње пра во или ис ква ре но“.102

У да љем то ку об у ча ва ња, по сле те мељ ног упо зна ва ња са сло ви ма, уче ник је пре ла зио на 
крат ку мо ли тву „за мо ли тву све тих ота ца на ших го спо де Ису се Хри сте, Бо же наш, по ми луј 
нас“. По том је учи тељ ис пи си вао текст „все пи сно“, тј. без скра ће ни ца, али по де љен на сло-
го ве, а те сло го ве уче ник је чи тао и из го ва рао за не ма ру ју ћи име на сло ва осим не ких из у зе-
та ка. Кон стан тин Фи ло зоф је по себ ну па жњу по све ћи вао са мо гла сни ци ма. Он је пред ла гао 
да по сле тре ће или че твр те „да шчи це“, а код оних ко ји су „ра зум ни ји“, што ће ре ћи хи три ји 
у схва та њу, и пре тре ће, тре ба по че ти са „ти тла ма“, тј. зна ко ви ма за скра ће ни це и скра ће ним 
об ли ци ма пи са ња. По сле де се те да шчи це уче ни ци су до се за ли то ли ки ни во зна ња и уме шно-
сти да се мо гло пре ћи на нор мал ну упо тре бу скра ће ни ца и по ве за но пи са ње сло го ва. Очи то је 
да су учи те љи са уче ни ци ма ра ди ло по је ди нач но и да су се па жљи во ста ра ли о бр зи ни ко јом 
су они на пре до ва ли у са вла ђи ва њу гра ди ва. За до во ља ва ју ћи успех у чи та њу био би по стиг нут 
у тре нут ку ка да је уче ник био у ста њу да чи та оним тем пом ко јим му учи тељ ис пи су је ре чи.103

Ка да је пи са ње у пи та њу, Кон стан тин Фи ло зоф је зах те вао нај ве ћу тач ност, без гре ша ка у 
об ли ку сло ва, зна ци ма за ак це нат или зна ци ма за ин тер пунк ци ју. Ва жни је је би ло из бе га ва ти 
гре шке, ко је пре те да пре ђу у на ви ку, не го не го ва ти кра сно пис. Ис ти цао је да се сту пањ обра-
зо ва но сти и кул ту ре нај бо ље от кри ва упра во у пи са њу. Ни је до вољ но три де сет или че тр де сет 
да на раз го ва ра ти с не ким да би се про це ни ла ње го ва уме шност, али је са мо по глед на ње го во 
пи са ње до во љан да му се оце не ве шти на и зна ње.104

96  Исто.
97  Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма, 67.
98  Три фу но вић, Азбуч ник..., 377.
99  Исто, 293.
100  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 27.
101  Исто.
102  Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма, 59.
103  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 27.
104  Исто, 28.
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Кон стан тин Фи ло зоф ни је по дроб ни је пи сао о да љем то ку уче ња, али је пре ци зно на вео 
тек сто ве мо ли та ва на ко ји ма се ве жба ло чи та ње и пи са ње. То зна чи да су са др жај да љег ве-
жба ња чи ни ле об ред не књи ге, та ко да је са вла ђи ва ње пи сме но сти исто вре ме но би ло при пре-
ма за све ште нич ки по зив. Оста ло је не по зна то шта се учи ло по сле ча слов ца, ко ји се ка сни је 
на зи вао и „на у сти ца“,105 и псал ти ра. Ипак, осно ва но се прет по ста вља да су од ре ђе ну уло гу у 
да љем обра зо ва њу има ле тзв. „ча тов ни це“ или „че те ње“, збор ни ци ра зно ли ке са др жи не са 
про по ве ди ма цр кве них ота ца и ла ич ким тек сто ви ма.106 Ве ро ват но је да ље шко ло ва ње умно го-
ме би ло ин ди ви ду ал но и за ви си ло је од сте пе на обра зо ва ња учи те ља, као и од ње го вих ин те-
ре со ва ња. За па три јар шиј ску шко лу се зна је ди но да је по сто ја ла и да ни је слу жи ла са мо об-
у ча ва њу за ви ша све ште нич ка зва ња. Кон стан тин Фи ло зоф, је ди ни њен уче ник за ко га зна мо, 
ипак је остао све тов њак, али је при мет но да су цр кве ни са др жа ји за у зи ма ли нај ва жни је ме сто 
у ње го вој обра зо ва но сти. На сре ћу, ње го ви спи си нам до зво ља ва ју да уне ко ли ко вас по ста ви мо 
про грам шко ле ко ју је за вр шио. У њој су ва жне са др жа је чи ни ли грч ки је зик, ко ји ипак ни је 
по зна вао са вр ше но, цр кве на исто ри ја, ли тур гиј ски тек сто ви. Исто вре ме но, мо же се сте ћи увид 
и у обра зо ва ност и зна ње по је ди них углед них пре пи си ва ча, а по де сан је при мер Вла ди слав 
Гра ма тик, зна ме ни ти ску пљач, тек сто лог и пре пи си вач 15. ве ка.107 Ме ђу тим, не до ста так из вор-
них по да та ка не до зво ља ва да се не што по у зда но за кљу чи о пу те ви ма и на чи ни ма ко ји ма су 
сти ца ли та зна ња.108

Ни шта бо ље ни је ни ка да се рас пра вља о при пре ма ма за дру ге по зи ве као што су, на 
при мер, ле ка ри, прав ни ци или му зи ча ри. Из ве сно је да су нео п ход на зна ња за оба вља ње 
сво јих по сло ва сте кли од не ких учи те ља, али се о њи ма, као и о учи ли шти ма, не мо же ре ћи 
ни шта од ре ђе ни је. Сред њо ве ков ни срп ски ме ди цин ски ру ко пи си, Хи лан дар ски ме ди цин
ски ко декс бр. 517, Хо до шки збор ник и Ја тро со фи ја о вса кој ве шти, све до че о ви со ком ни воу 
ле кар ске уче но сти, о по зна ва њу грч ких и ла тин ских уче них трак та та у ко ји ма је по ред 
ан тич ке ме ди цин ске тра ди ци је до ла зи ло до из ра за и сред њо ве ков но ис ку ство.109 Чи ни се 
да су не ка основ на ме ди цин ска зна ња би ла рас про стра ње на и из ван струч них ле кар ских 
кру го ва и да су по је ди ни ма на сти ри би ли сво је вр сна учи ли шта за обу ку ле ка ра. У њи ма су 
би ле ста ци о ни ра не бол ни це ко је су слу жи ле не са мо за ле че ње обо ле лих ка лу ђе ра, не го и 
дру гих бо ле сни ка.110 Зна ме ни та је бол ни ца, тзв. „Кра љев ксе нон“, ко ју је у Ца ри гра ду осно-
вао краљ Ми лу тин и ко ја је има ла је зна чај ну уло гу у ка сно ви зан тиј ској ви со кој ле кар ској 
на ста ви.111

Ни је по зна то, та ко ђе, ни ка ко се сти ца ло прав нич ко обра зо ва ње, а тек сто ви по ве ља и 
за кон ски збор ни ци ре чи та су све до чан ства о ве шти ни двор ских су ди ја и упо сле них у вла-
дар ским кан це ла ри ја ма.112 Го то во исто вет но је и са по сле ни ци ма на по љу сред њо ве ков не 
му зи ке ко ја је у оно вре ме ном раз до бљу до сти гла ве о ма ви сок ни во. У ра зним тек сто ви-
ма се ка зу је о цр кве ном по ја њу и ње го вој уло зи у вер ском жи во ту, а спо ми ње се и чи тав 
низ на зи ва за му зич ке ин стру мен те.113 И у срп ској му зи ци упо тре бља ва ни су сво је вр сни 
нот ни зна ци, тзв. „не у ме“, си стем гра фич ких озна ка за за пи си ва ње на пе ва јед но гла сног 

105  Ра до слав Гру јић, „Ко ја је књи га код нас на зи ва на ‚на у сти цом’“, Исто риј ски ча со пис 4 (1952–1953): 251–252; Три фу-
но вић, Азбуч ник, 191.

106  Гру јић, „Сред њо ве ков но срп ско па ро хиј ско све штен ство“: 273–276. 
107  Бог да но вић, Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти, 225–226. 
108  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 28.
109  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 28–29; Ре ља Ка тић, Ме ди ци на код Ср ба у сред њем ве ку (Бе о град: СА НУ, 1958), 

3 сл.; Ра ди вој Ра дић, „Бо ле сти и ле че ње“, у При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка, 394–418.
110  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 29.
111  Мир ја на Жи во ји но вић, „Бол ни ца кра ља Ми лу ти на у Ца ри гра ду“, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та 16 (1975): 

105–117. 
112  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 29.
113  Rоksanda Pe jo vić, Mu zič ki in stru men ti sred njo ve kov ne Sr bi je (Be o grad: Clio, 2005), 5 sl.
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ви зан тиј ског, гре го ри јан ског и пра во слав но сло вен ског по ја ња.114 Је ди ни по зна ти сред њо-
ве ков ни му зич ки уџ бе ник у сло вен ском све ту из го рео је 1941. го ди не у На род ној би бли о-
те ци у Бе о гра ду.115

Не до вољ но се зна ка ко су по је дин ци у Ср би ји учи ли и на у чи ли грч ки је зик то ли ко ва жан у 
ра зним ви до ви ма ци ви ли за циј ских до ди ра са ви зан тиј ским све том. По сле ли тур гиј ских књи га, 
цр кве но-прав них спо ме ни ка, мо рал но-по уч них тек сто ва, ко ји су са грч ког пре ве де ни у пр вом 
та ла су ства ра ња хри шћан ске кул ту ре код Сло ве на, по тре бе су на ла га ле да ље пре во ди лач ке 
по ду хва те. Због то га су пре во ди о ци би ли ве о ма зна чај ни кул тур ни де лат ни ци, али су, на жа-
лост, ве ћи ном би ли за кло ње ни иза мо на шке смер но сти и оста ја ли не по зна ти. Оту да се са свим 
ма ло зна о пре во ди лач ким на по ри ма до стој ним хва ле, а не ма ни по да та ка о то ме ка ко су 
учи ли је зик.116 Нај че шћи по зна ва о ци грч ког је зи ка су би ли љу ди ко ји су жи ве ли у ме шо ви тим 
сре ди на ма, а на том пла ну на ро чи то су би ли ва жни гра до ви у Ма ке до ни ји ко је је на по чет ку 
сво је вла да ви не осво јио краљ Ми лу тин. Уз те гра до ве, Све та Го ра, је дин стве на за јед ни ца пра-
во слав них мо на ха, та ко ђе је би ла ме сто где су се не пре ста но сре та ли мо на си ра зних је зи ка 
и на род но сти. Та ко су срп ски мо на си у Хи лан да ру би ли у при ли ци да на у че грч ки је зик и да 
сте че но зна ње по том при ме не у сво јој ин те лек ту ал ној де лат но сти.117 

Прем да су школ ство и обра зо ва ње у срп ским сред њо ве ков ним зе мља ма би ли под од ре-
ђе ним ути ца јем ви зан тиј ских тра ди ци ја, део обра зо ва ња се од ви јао под ути ца ји ма ко ји су 
до ла зи ли из ла тин ског све та за пад не Евро пе. Сма тра се да је овај ути цај от по чео са до ла ском 
не мач ких ру да ра Са са око сре ди не 13. ве ка. Вре ме ном су се, уз њи хо ву по моћ и по сте пе но, 
обра зо ва ли ра зни струч ња ци ко ји су би ли у ста њу да оба вља ју мно ге по сло ве ве за не за ру дар-
ску про из вод њу. С дру ге стра не, то ком по зног сред њег ве ка ве о ма је уз на пре до ва ла тр го ви на 
на ши ро ком про сто ру Сре до зе мља, а успе шно ру ко во ђе ње мер кан тил ним по сло ви ма на та-
мо шњим тр жи шти ма зах те ва ло је од го ва ра ју ћи на чин по сло ва ња. Прак тич ни Ду бров ча ни су 
се вр ло бр зо укло пи ли у све оно вре ме не то ко ве и раз ви ли су сво ју при вре ду, а из ра сли су и у 
обра зов но и кул тур но сре ди ште Бал ка на. Упра во су окрет ни ду бро вач ки тр гов ци и за на тли је 
то ком 14. и у пр вој по ло ви ни 15. ве ка пре но си ли сте че на зна ња да ље у уну тра шњост бал кан-
ских зе ма ља, пре све га у ру дар ска ме ста и гра до ве срп ске др жа ве. То зна чи да је обра зо ва ње 
ру дар ских струч ња ка, тр го ва ца и за на тли ја у сред њо ве ков ној Ср би ји, за хва љу ју ћи де лат но сти 
Са са и Ду бров ча на, има ло и од го ва ра ју ћи пе чат ла тин ског све та за пад не Евро пе.118

У са чу ва ним из во ри ма не ма по да та ка о шко ло ва њу љу ди из Ср би је у Ца ри гра ду или не-
ком дру гом ви зан тиј ском кул тур ном сре ди шту, али је до пу ште но прет по ста ви ти да је по не ки 
Ср бин сте као обра зо ва ње и на тај на чин. Пре сто ни ца на Бос фо ру је и у 15. ве ку би ла јед-
но од нај ва жни јих ин те лек ту ал них сре ди шта сред њо ве ков ног све та. По зна та је из ја ва ко ју је 
из ре као ху ма ни ста Ене ја Сил ви је Пи ко ло ми ни: „Ни ко ме ђу Ла ти ни ма се не мо же сма тра ти 
до вољ но обра зо ва ним ако не ко вре ме ни је учио у Кон стан ти но по љу“.119 Уо ста лом, Ср би ма 
ко ји су би ли ин те лек ту ал но ра до зна ли и жељ ни обра зо ва ња Ца ри град ни је био да ле ко. Ува-
жа ва ње ви со ких до ме та ви зан тиј ског све та, ко је је при мет но код Кон стан ти на Фи ло зо фа, али 
и не са мо код ње га, би ло је ис ход ве о ма до бре упу ће но сти у зна чај и тра ди ци ју јед не ве ли ке 
ци ви ли за ци је.120

114  ЛССВ, 440–441 (Д. Пе тро вић). 
115  Ди ми три је Сте фа но вић, „Из го ре ли не ум ски ру ко пис бр. 93 Бе о град ске на род не би бли о те ке“, Би бли о те кар 13 (1961): 

379–384.
116  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 29.
117  Исто, 30.
118  Ру жа Ћук, „Ути цај За па да на обра зо ва ње у сред њо ве ков ној Ср би ји“, у Обра зо ва ње код Ср ба кроз ве ко ве, 21–30.
119  Культу ра Ви зан тии, III (XI II – Пер вая по ло ви на XV в.) (Мо сква: На у ка, 1991), 404.
120  Ћир ко вић, „Пи сме ност и обра зо ва ње...“, 30.
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School System and Edu ca tion in Me di e val Ser bia

Sum mary
“Many times where the armies that worked hard failed and the weapons of many ships, only enlightenment 
succeeded.” This sentence, written by Constantine the Philosopher, imbued with humanism and noble respect for 
learning, has universal and timeless significance. It can also be taken as a kind of proof that in the Serbian medieval 
environment there was an awareness of the importance of education and enlightenment. Reduced to a small part 
of the population, literacy was a limiting factor in education. The acceptance of Christianity, circa 870, and the 
acceptance of the Glagolitic and Cyrillic alphabets created the preconditions for the emergence of schools and 
education. The creation of the Old Church Slavonic Language of the Serbian Recension was also significant, as well as 
the activities of Saint Sava aimed at the reorganization of the Serbian Church after it achieved autocephalous status 
in 1219. In medieval Serbia, there were several ways of acquiring knowledge – they included priests, monasteries, and 
private secular teachers. However, based on the preserved sources, it is not possible to determine which of the listed 
methods was prevailing. The works of art and biographical data testify to the activities of secular people as teachers. 
Serbian teachers acted with the permission of state or church authorities, but it remains unknown what conditions 
they had to meet beforehand. Over time, the Serbian pedagogical terminology was established. Although the school 
system and education in the Serbian medieval countries were under a certain influence of Byzantine tradition, some 
parts of the educational process were influenced by the Latin heritage of Western Europe.

Keywords: Serbia, the Middle Ages, literacy, monasteries, Saint Sava, school system, Constantine the Philosopher, 
education, books
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