
 

ПРИМЕРИ КЊИЖЕВНОСТИ И ЈЕЗИКА СТАРОГА И СРПСКО-СЛОВЕНСКОГА, 1904. 

 

Садржај 
 
 
                                                        ПРЕГЛЕД 
 
 ДЕО ПРВИ 
                     ПРИМЕРИ СТАРОГА СЛОВЕНСКОГА ЈЕЗИКА 
 

 1. Из јеванђеља зографског (глагољица) 

 2. Из јеванђеља Маријинског (глагољица) 

 3. Из Асеманова или ватиканског јеванђеља (глагољица) 

 4. Из синајског псалтира (глагољица) 

 5. Из синајског молитвеника (глагољица) 

 6. Из Клочева глагољаша 

 7. Из рукописа супрасалског (ћирилица) 

 8. Из Поп-Савина јеванђеља (ћирилица) 

 9. Из псалтира слуцког 

10. Из јеванђеља Остромирова 

 
 ДЕО ДРУГИ 
                      ПРИМЕРИ СРПСКО-СЛОВЕНСКОГА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 
 I. Примери српско-словенске црквене књижевности 

 1. Одломци српске глагољске књижевности 



       α. Гршковићев одломак из Дела Апостолских 

       β. Михановићев одломак Апостолара 

 2. Из јеванђеља Мирослављева (1169–1197) 

 3. Из јеванђеља Вуканова 

 4. Из јеванђеља никољскога 

 5. Из апостола шишатовачког 

 6. Из тумачења псалтира Бранка Младеновића 

 7. Из апокалипсе Хвалова рукописа болоњског 

 8. Из псалтира Црнојевићева 

 9. Канон св. Сави, писан 1237–1240. године 

10. Беседа св. Саве о правој вери 

11. Из Лествице Јована Лествичника 

12. Св. Илариона поуке монасима 

13. Из рукописа Александрова 

14. Из дела Гаврила Стефановића 

 
 II. Примери српско-словенске историјске књижевности 

*1. Записка мниха Храбра о словима словенским 

*2. Из „Живота Стефана Немање” од Светога Саве 

          I. Оснивање Студенице и кратак преглед Немањине радње 

       III. Немања оставља владу, саветује властелу и растаје се с њом 

       IV. Немања остављајући владу светује синове своје 

     VIII. Немања видећи да му се примиче смрт опрашта се са сином својим Св. Савом 

       IX. Последњи часи Немањини 



 *3. Из „Живота Стефана Немање” од краља Стефана Првовенчанога 

        II. Рођење и крштење Немањино 

       III. Немања управља својим делом очевине 

     VII. Немања војује с Грцима и осваја им земље 

       X. Немања оставља владу и одлази у манастир 

 *4. Из дела Доментијанова „Живот св. Симеуна и Св. Саве” 

        I. Из Живота св. Симеуна 

           α. Стефан Немања предаје владу свом најстаријем сину Стефану и саветује га. По том прима монашки чин 

           β. Стефан Првовенчани отписује оцу своме Стефану Немањи у Св. Гору шаљући што је потребно за подизање Хиландара 

        II. Из Живота св. Саве 

           α. Свети Сава постаје архимандрит, враћа се у Србију с моштима Немањиним, и као игуман студенички почиње вршити своје велико дело 

           β. Свети Сава постаје архиепископом и израђује Србији самоуправу црквену 

   5. Из Теодосијева „Живота Св. Саве” 

 *6. Из архиепископа Данила 

            α. Краљ Драгутин предаје краљевство брату своме Милутину 

            β. Краљица Јелена подиже задужбину, манастир Градац 

            γ. Смрт краљице Јелене 

            δ. Рат краља Ст. Дечанског са бугарским царем Михаилом 

 *7. Из „Живота краља Стеф. Дечанског” од Григ. Цамблака 

            α. Стефан Дечански кажњен од оца ослепљењем, добива своје очи чудотворством и наклоношћу св. Николе 

            β. Стефан Дечански подиже манастир Дечане, себи задужбину 

            γ. Прича како Стефан као светац своју задужбину брани од насиља војничког старешине 

 *8. Из „Живота цара Уроша” од патријарха Пајсија 



 *9. О кнезу Лазару 

 10. Похвала кнезу Лазару 

*11. Из дела Константина Философа „Живот Стеф. Лазаревића”, деспота српског 

            α. Бој косовски 

            β. Београд и Ресава 

            γ. Смрт деспотова 

  12. Тужбалица над Ђурђем Бранковићем 

*13. Из српских летописаца 

        I. Одломак пространијега летописа 

            α. Из рукописа копривничког 

            β. Из рукописа пећскога 

        II. Из кратких српских летописа 

  14. Животи Срба светаца 

            α. Како је св. Сава чудом повратио у здравље раслабљенога у Жичи 

            β. Како је св. Сава молитвама повратио у живот краља Стефана Првовенчаног, да би га могао закалуђерити 

            γ. Из живота архиепископа Данила 

            δ. Из живота Петра Коришког 

            ε. Живот архиепископа Максима 

 
 III. Примери закона државних и црквених, и споменика правних и историјских 

1. Византијско-римски закони 

     α. Из Јустинијанова закона (превод из времена 1335–1349) 

     β. Из Градскога Закона (превод око 1220) 

     γ. Из синтагме Матије Властара (1335–1349) 



     δ. glavQ masali]nqskago zlo;qstivago povel:ni], izetQ W knigq ihq (превод око 1220)  

     ε. timode] pryzvVtera w razli;ii prihode[tiIhq kq blago;qtiyi na[ei vyry (превод око 1220) 

2. Из српских манастирских закона 

       α. Жички законик 

       β. Свето-стефански или бањски законик 

       γ. Дечански законик 

       δ. Из законика Арханђеловског Манастира 

3. Из законика цара Стефана Душана 

       α. Из наредаба државног и административног права 

       β. Чланци из феуданога права 

       γ. Из наредаба поступка грађанског суђења 

       δ. Чланци о трговини 

       ε. Из наредаба казненога права    

       ζ. Чланци из казненога судског поступка 

4. Из Студеничког Типика  

    O skazanin T godine i o ve;erni i o panahidy i o polMno[tnici i o utrnici  

   O trapezy i o sany kako podobaFtq 

    O svobodnou bQti manastQr} 

 
   O postavleni igoumenovy, kako podobaFtq stati igoumenou 

 

   O bolnici I o rabota}[tihq bolevi 



5. Стара писма 

     α. Кулин бан босански уговара с кнезом Крвашем, послаником дубровачким, о правима трговања по Босни 

     β. Стефан Немања, велики жупан српски, оснива манастир Хиландар и даје му земље 

      γ. Св. Сава, архијепископ српски, даје повластице манастиру св. Николе на Врањини 

      δ. Стефан Радослав, краљ српски, обриче Дубровчанима, да ће их ослободити царине и осталих давања, ако се врати на краљевство 

      ε. Андрија, велики кнез хумски, утврђује пријатељство с Дубровчанима 

      ζ. Матија Нинослав, велики бан босански, утврђује мир с Дубровчанима 

      η. Стефан Урош, краљ српски, потврђује Дубровчанима повластице, које им је дао отац његов 

       θ. Кнез Чрномир жали се на Дубровчане, што су његове људе похватали и продали 

      ι. Стефан, краљ Дечански, пресуђује спор међу игумном хиландарским Гервасијем и селом Косорићима 

      κ. Стефан, бан босански, утврђује мир с Дубровчанима 

      λ. Стефан Урош, краљ Дечански, потврђује дар казанца Дмитра св. Николи Врањинском 

      µ. Стефан Душан краљ укида царинску дажбину, коју је у Требињу подигао Дабижив 

      ν. Цар Стефан Душан чини поклоне гробу мајке му краљице Теодоре, у манастиру Бањској 

      ξ. Стефан Душан намирује се с Дубровчанима за неке дугове 

      ο. Драгосава, Каросова кћи, продаје кућу и земљу у Призрену Ману, Драгинчину брату 

      π. Балша потврђује повластице, које је брат његов Ђурађ дао Дубровчанима 

      ς. Кнез Лазар даје села манастиру Ждрелу 

      σ. Дубровчани примају краља босанског Остоју у ред својих племића и поклањају му двор у Дубровнику 

      τ. Стефан Остоја, краљ босански, даје Хливно и околину војводи Хрвоју 

      υ. Кнез и општина дубровачка одговарају деспоту Стефану за његову неку тражбину дуга 

     φ. Кнез и општина дубровачка жале се деспоту Стефану у одбрану права својих људи 



      χ. Кнез, племићи и општина дубровачка примају поклад војводе Стефана 

      ψ. Тестамент госпође Јеле Сандаљевице, кћери кнеза Лазара 

      ω. Мухамед ΙΙ султан потврђује привилегије дубровачке 

     αα. Ахмет паша опомиње Дубровчане, да редовно плаћају данак монасима манастира Хиландара и св. Павла у Св. Гори 

6. Стари записи 

      α. Запис из јеванђеља Вуканова 

      β. Запис владике рашкога Григорија од 1305 на номоканону 

      γ. Запис Исаије монаха о поразу краља Вукашина на Марици 

      δ. Натпис у цркви Зерзе близу Прилипа 

      ε. Натпис монахиње Јефимије на свиленом покрову кнеза Лазара 

      ζ. Поговор из Октоиха Црнојевића 

      η. Поговор из календара и часловца Божидарева од 1520 

      θ. Поговор из јеванђеља штампана у Рујну 1537 

      ι. Поговор из јеванђеља штампана у Београду 1552 

      κ. Поговор из Пентикостара, штампана у Мркшиној цркви 1566 

 

 IV. Примери књижевности побожно-поучне, белетристичне и апокрифске 

 1. Живот св. Ксенофонта, жене му, и деце им Јована и Аркадија 

 2. Живот човека божјег Алексија 

 3. Мучење Кирика и матере му Јулите 

 4. Чудо св. Ђурђа 

 5. Из прича о Адаму 

 6. Из приче пророка Јеремије о плењењу Јерусалима 



 7. Прича о Богородичиној смрти 

 8. Из апокрифне апокалипсе Јованове 

 9. О душама праведничким и грешничким. Слово апостола Павла 

10. Из прича о небесима, о рају и паклу 

11. Питања и одговори 

      α. Slovo w nebesi i w zemli protlqkx  

     β. Slovo svetago wtca efrema 

     γ. Разговор тројице светаца 

12. Мудре изреке 

13. Из приповетке о Александру Великом 

14. Разне приповетке 

      I. Из зборника „Стефанит и Ихнилат” 

          α. Корњача хоће да превари мајмуна 

          β. Човек се радује сину који му се још није ни родио; други од радости, како ће се обогатити од ћупа меда и масла, разби ћуп, те му пропаде         
              и oно што је имао 

          γ. Цареву папагају уби птића син царев, а папагај цареву сину ископа очи, и после се не хте помирити с царем 

      II. Из Варлаама и Јоасафа 

           α. Прича о три друга 

           β. Прича о слепцу и хромцу 

      III. Из дела „Грешних спасеније” 

           α. Како бива немилосрднима 

           β. Како пролазе среброљупци 

           γ. Сила захвалности 



           δ. Нешто о мукама онога света 

      IV. Разне побожне приче (издање В. С. Караџића) 

           α. О девојци која је видела Христа као мало дете 

           β. Богородица избавила дете из воде 

       V. Садашње народне приповетке и стара књижевност 

15. Деспота Стефана „Слово љубве” 

16. Песма смрти 

17. Slovo o ve[tehq hode[tihq i lete[tihq  

18. SkazanJe w pi[tahq ;lovy;qskQhq i ko} polkzM tvorytq i ko] vra;evanJa soutq v nQhq i kako podwbaetq ]sti i 

bl}sti se 

19. Лекарство 

       α. Из Шафарикових Lesekörner 

       β. Из рукописа Нар. Библ. Бр. 54 више одломака 

       γ. Из рукописа Срп. Кр. Акад. Бр. 147 

20. Чини и бајања 

       I. Молитве 

         α. Молитва од нежита 

         β. Молитва од урока, урочице и поганице 

         γ. Друга молитва од поганице 

         δ. Молитва апостола Павла од змије 

         ε. Молитва од крви из носа 

         ζ. Молитва за ревматика 

         η. Молитва од зуба 



       II. Записи 

         α. Од ватруштине 

         β. Од треске 

         γ. Од крви из носа 

      III. w deseteh aggelehq 

      IV. Из рожданика 

       V. Коледник 

     VI. Зли дани 

    VII. Луновник 

  VIII. Громовник 

     IX. Сановник и Трепетник 

      X. Из књиге „zvyzdo;qtqca” 
 

 V. Примери књижевности глагољашке 

1. Натпис у цркви св. Луције код Башке на Крку 

2. Из мисала Кукуљевићева 

3. Из бревијара Кукуљевићева с конца XIV или почетка XV века 

4. Из мисала од 1483, прве штампане књиге глагољске 

5. Хожденије Богородице по мукама 

6. Из приче о тројанском рату 

7. Из законика винодолског 

8. Из законика крчкога 

9. Стара писма 

      α. Новоградци добивају парницу вођену против Брибирана око неких међа, 12. окт. 1309 



      β. Амброз, парох добрињски, зида и дарује цркву св. Амброза8. нов. 1321 

      γ. Кнез Бартол Франкапан назначује озаљским грађанима жировницу уз кмете своје у Маркову пољу, 3. маја 1437 

      δ. Кнез Мартин Франкапан дарује цркви св. Марије на Цриквеници једнога влаха, именом Микулу, 11. априла 1468 

Речник 

                 

 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































