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На данашњем црногорском простору 
писменост је потврђена још из античког 

времена, из којег су сачувани натписи на 
латинскоме језику и писму.

Латинска писменост потиче од раног, 
средњег вијека, што потврђују 

донаторски и гробни натписи, од којих је 
најпознатији писани споменик 

Андреацијева повеља из 9. вијека, тј. 
Натпис на саркофагу у цркви Светога 

Трипуна у Котору.

На данашњем 



Писани споменици из 10. или 11. 
вијека, Барски епитафи, нађени су на 

рушевинама старије цркве Светога 
Тиодора, на чијим темељима је 

подигнута црква Светога Ђорђија.

У средњовјековну књижевност спадају и 
Живот зетскога кнеза Владимира из

друге половине 11. вијека и Краљевство 
Словена из друге половине 12. вијека.



Значајан споменик са краја 12.
вијека је ћирилични споменик, 

Мирослављево јеванђеље, преписиван у 
Котору од 1186. до 1190. године. 
Представља гранични споменик 

самосталнога развоја зетске књижевности. 

Писан је на бијеломе танкоме пергаменту и 
има укупно 181 лист на којима је текст 

распоређен у два ступца. Писала суга два 
писара,на два правописа, зетскоме и 

рашкоме.





Главни писар писао је зетским 
правописом и звао се Варсамелеон, а 

његов помоћник је  писао рашким 
правописом.

Варсамелеон је био на челу Немањине 
дворске канцеларије у Котору.

Приликом преписивања водили су 
рачуна да не погријеше, јер је то 

сматрано великим гријехом.

Дио који је радио Варсамелеон 
припада црногорској књижевности, 

док дио који је писао Григорије 
припада српској књижевности.  



Григорије је био екавац, а 
Варамелеон ијекавац. Мирослављево 

јеванђеље користило се за 
литургијске потребе.

Текст је писан по поглављима а 
испред сваког се налазе ознаке када 

се који текст чита. 
Дјело краси изузетна орнаментика ,  

вињете, украсне заставице, 
плетенице, иницијали, минијатуре у 

бојама. 



Анонимни аутор, познат као Поп 
Дукљанин, саставио је средином 12. 

вијека на словенскоме језику 
Књижицу о Готима, коју је назвао 

Краљевство Словена.

То дјело је познато под називом 
Љетопис Попа Дукљанина, иако је 

жанровска одредница љетопис није 
адекватна садржини дјела. 



Љетопис Попа Дукљанина има 
историјски и литерарни карактер, 

иако је као историјски документ 
непоуздано. 

Сачувани препис налази се у 
Ватиканској библиотеци и потиче из 

17. вијека. С латинскога на 
италијански језик превео га је Мавро 

Орбини 1601. године.




