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Úvod 

 

 
Cieľom predloženého kompendia – učebného textu určeného pre odbornú 

verejnosť, z nej najmä pre univerzitných študentov, ale aj všetkých záujemcov 

o problematiku vzťahov slovenčiny s inými jazykmi v kontexte jej vývinu, je 

predstaviť aktuálny súhrn základných poznatkov zameraných na problematiku 

vývinu slovenského jazyka v kontexte byzantsko-slovanskej kultúrno-religióznej 

tradície na Slovensku. Osobitný význam sa prikladá najmä tým okruhom 

cyrilskej písomnej a literárnej tradície, ktoré poukazujú na jej spojenie so 

slovenským jazykovým priestorom. 

Publikácia predstavuje základný sumár jazykových a kultúrnych reálií, 

ktoré sú späté so vznikom cyrilských písomností vo východoslovenskom 

jazykovo-kultúrnom prostredí. Vo všetkých pamiatkach, ktoré sa spájajú  

s byzantsko-slovanským obradom v priestore východného Slovenska, sa 

uplatňuje istá forma jazykového prejavu, ktorá stojí medzi ľudovým  

a liturgickým jazykom. Práve cyrilská spevníková tvorba byzantsko-slovanského 

obradu je napísaná takým jazykom, ktorý vznikol preberaním prvkov ľudového 

jazyka, pričom sa menil charakter sakrálnej (liturgickej) cirkevnej slovančiny. 

Vznikla tak v našom chápaní stredná forma jazykového prejavu (štandardný 

jazyk), ktorá sa od ľudového jazyka odlišuje tým, že je prevažne písaným 

jazykom, a od liturgickej cirkevnej slovančiny sa odlišuje tým, že sa v nej 

neslávili a dodnes neslávia bohoslužobné obrady cirkvi. V liturgickej cirkevnej 

slovančine sa nepísali ani kázne, nevznikali v nej paraliturgické piesne ani iná 

literárna a administratívnoprávna spisba. Liturgická podoba cirkevnej slovančiny 

sa vníma ako posvätný, sakrálny jazyk (jazyk bohoslužieb). V sakrálnom jazyku 

je napísaná Biblia, liturgické a bohoslužobné texty zapísané v kánonických 

knihách. 

Hoci základom jazyka rukopisných cyrilských pamiatok je v prvom rade 

cirkevná slovančina (čiže sakrálny, liturgický jazyk), pod vplyvom miestneho 

nárečového úzu sa tento jazyk prispôsobuje miestnemu jazykovému vedomiu – 

do mnohých paraliturgických piesní sa tak dostali nárečové prvky z nárečí 

východného Slovenska. Vznikla tak podoba písaného (literárneho) jazyka,  

v ktorom sa prekrývajú prvky ľudového a cirkevnoslovanského jazyka. 

Uplatnilo sa pravidlo, že nepíšeme tak, ako hovoríme, ale píšeme tak, ako 

čítame. Ukazuje sa, že slovenskí gréckokatolíci alebo pravoslávni veriaci vo 

svojom súkromnom styku používali materinský jazyk (nárečia), no pri 

bohoslužobných obradoch používali cirkevnú slovančinu. V písanej podobe však 
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používali takú podobu jazyka, ktorá stála medzi liturgickým a ľudovým 

jazykom. Používanie tejto podoby jazyka vyplynulo z jazykovej praxe. Pasívne 

používanie cirkevnej slovančiny vychádzalo zo znalosti stálych častí liturgie, 

niektorých bohoslužieb (utiereň, večiereň) a niektorých menlivých 

bohoslužobných textov (napr. tropárov a kondákov, pričom najčastejšie išlo  

o nedeľné a sviatočné tropáre a kondáky), ktoré sa vďaka častému opakovaniu 

vrývali do pamäti používateľov.  

Cirkevná slovančina ako najvyššia forma jazykového prejavu (sakrálny, 

liturgický jazyk), najmä však prostredníctvom liturgických textov, ktoré si 

veriaci pamätali z jednotlivých bohoslužieb, do značnej miery vplývala na 

používanie miestneho jazyka (nárečia) v písomnom prejave. Tak ustavične 

vznikali hybridné tvary a zloženiny, ktorých základ možno nájsť v miestnej 

nárečovej forme, pričom sa prispôsobovali cirkevnej slovančine tak, že cirkevná 

slovančina podľahla vplyvu materinského jazykového povedomia používateľov. 

Rozdiely medzi tradičným chápaním vzniku cyrilských pamiatok a ich 

jazykom a teda aj príslušnosťou k istej jazykovo-kultúrnej tradícii sú aktuálnou 

témou predovšetkým v etnicky, jazykovo, kultúrne i religiózne pestrom 

(viacjazykovom) prostredí. Práve preto je potrebné hľadať konsenzuálne 

východisko pri interpretácii cyrilských rukopisných pamiatok, ktoré nepochybne 

tvoria spoločné interetnické a interkultúrne, nadnárodné dedičstvo, ku ktorému 

sa právom hlásia všetky etnické spoločenstvá v celom slovanskom priestore. 

Osobitný okruh písomností zapísaných cyrilikou tvoria texty poznačené 

vplyvom kultivovaného jazyka z prostredia západného Slovenska, najmä 

trnavského kultúrneho okruhu. V predspisovnom období bola slovenčina so 

západoslovenským základom jazyka, ktorý sa uplatňoval vo vzdelaneckej  

a kultúrnej sfére v rozličnej intenzite, rozšírená už po celom Slovensku. Korene 

tohto jazyka treba hľadať vo vzdelaneckom trnavskom univerzitnom prostredí, 

kde popri kňazoch latinského obradu študovali aj klerici byzantsko-slovanskej 

obradovej tradície. Západoslovenský variant kultivovaného jazyka teda dobre 

poznali aj klerici byzantského obradu. Treba len dodať, že pri trnavskej 

univerzite vznikla aj cyrilská tlačiareň, v ktorej vyšlo niekoľko kníh určených 

pre gréckokatolíkov na východnom Slovensku. V Trnave študovali aj klerici 

byzantského obradu. K významným študentom trnavskej univerzity patril 

napríklad Michael Manuel Olšavský, neskorší mukačevský biskup, ktorý v 

polovici 18. storočia uskutočnil vizitácie v celej svojej eparchii, ďalej tiež biskup 

Andrej Bačinský či prvý gréckokatolícky historik Michal Bradač. 

V kontexte používania kultivovanej slovenčiny so západoslovenským 

základom treba vnímať aj viaceré texty cyrilských paraliturgických piesní, ktoré 

sú zapísané v spevníkoch byzantsko-slovanského obradu východoslovenskej 
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proveniencie. Často ide o duchovné piesne a kanty prevzaté zo slovenských 

katolíckych alebo protestantských spevníkov a kancionálov. Takéto prevzaté 

texty sa v prostredí cirkvi byzantsko-slovanského obradu prispôsobovali  

a upravovali potrebám a charakteru liturgického jazyka. Prevzatie piesní sa 

nemuselo vždy uskutočniť iba prostredníctvom tlačeného prameňa. Známe  

a obľúbené piesne sa preberali, prekladali či prispôsobovali jazykovému 

vedomiu používateľov spontánne, často aj bez sprostredkovania zápisom, najmä 

vďaka svojej populárnosti. Iné texty sa zas verne odpisovali, no v takýchto 

odpisoch možno pravidelne odhaliť miestnu pisársku prax i vplyv miestneho 

jazykového úzu.  

Práve v zmiešanom obradovom prostredí dochádzalo k tomu, že veriaci 

jednotlivých konfesií na tzv. veľké sviatky (Pascha, Kristovo narodenie a tiež  

v závislosti od dvoch cirkevných kalendárov) navzájom navštevovali svoje 

chrámy, kde spoločne spievali populárne duchovné alebo paraliturgické piesne. 

Existencia textov v šarišsko-zemplínskom kultúrnom variante slovenčiny  

i používanie textov v kultivovanej slovenčine so západoslovenským základom 

zapísaných cyrilikou dokazujú existenciu slovenských gréckokatolíkov, ktorí 

tvorili nezanedbateľnú časť veriacich cirkvi byzantského obradu. 

Všetky tieto cyrilské pamiatky v ľudovom jazyku i v liturgickej cirkevnej 

slovančine patria preto do kontextu slovenského kultúrneho dedičstva.  

Zjednocujúcim znakom vždy bol a podnes je predovšetkým hovorená 

podoba jazyka a tou bola slovenčina, ktorou sa bolo možné dorozumieť vo 

všetkých oblastiach každodenného života. Vplyv slovenského jazykového 

prostredia i jazykového vedomia slovenských používateľov na liturgický jazyk, 

či už ide o cirkevnú slovančinu u gréckokatolíkov alebo o biblickú češtinu  

u protestantov, je toho jasným dôkazom. Podobne ako biblickú češtinu  

u slovenských protestantov, ani cyriliku a liturgickú cirkevnú slovančinu 

používanú v prostredí gréckokatolíkov nemožno pokladať za jediné kritérium, 

podľa ktorého by sa od najstarších čias dala spoľahlivo určiť jazyková alebo 

etnická príslušnosť jej používateľov.  

Intenzívne štúdium tradícií byzantskej kultúry na Slovensku umožňuje 

podieľať sa na ďalšom skvalitňovaní poznania, obohacovaní a rozvíjaní národnej 

identity v rámci európskej kultúry prostredníctom hodnôt, ktoré predstavujú aj 

doteraz takmer neznáme cyrilské písomné pamiatky. Písomné pramene sa 

podnes pokladajú za nevyčerpateľný zdroj poznania, lebo osobitným spôsobom 

napomáhajú k poznaniu súčasnej reality. Treba mať preto na zreteli, že 

Slovensko nielen svojou geografickou polohou, ale predovšetkým svojím 

kultúrnym dedičstvom je križovatkou univerzálnych tradícii kresťanského 

Východu a Západu; sme preto povinní aktívne odkrývať toto doteraz málo 
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prebádané dedičstvo kultúrno-historických, religióznych a jazykových vzťahov 

– navyše, ak sú pre takýto prístup k pramenným textom na Slovensku prirodzene 

utvorené podmienky. Osobitne dôležitú úlohu pri aplikácii výsledkov 

základného výskumu cyrilských prameňov majú nielen publikované vedecké 

a odborné štúdie či knižné publikácie venované cyrilským pamiatkam, ale práve 

výchova mladej generácie študentov a pokračovateľov. Prostredníctvom nich 

môže umocňovať historickú pamäť národnej kultúry, kontinuovať povedomie 

jednoty v rozmanitosti etablovanej v kontexte slovenskej kultúry, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou európskej civilizácie. 

Pre potreby študijných programov slovakistiky, slavistiky a slovanských 

filológií prináša vhodnú pomôcku, ktorú študenti môžu využiť pri 

charakteristike základných súvislosti slovensko-slovanských jazykových 

a kultúrnych vzťahov. Toto kompendium slúži pri príprave študentov na predmet 

vývin slovenského jazyka a dialektológia v učiteľskom programe slovenský 

jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
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1. Jazyk ako zdroj poznávania hodnôt 
 

 

 

Obraz o formovaní slovanských jazykov si možno predstaviť najmä 

v kontexte ich kultúrneho vývinu. Jazyk predstavuje dôležitú kultúrnu hodnotu, 

hoci jeho prioritnou funkciou je uplatňovať a rozvíjať komunikačné 

kompetencie spoločenstva. Jazyk je dôležitým svedectvom o historicko- 

-kultúrnych procesoch spätých s utváraním jazykovej i kultúrnej identity 

všetkých slovanských národov.  

Rozmanitosť jazykového vývinu v slovanskom prostredí má súvislosť  

s geografickou členitosťou slovanského prostredia i s rozmanitosťou európskej 

kultúry a civilizácie, ktorú neodmysliteľne utvárali aj Slovania. Rôznorodosť 

európskej kultúry je výsledkom jej kultúrno-historického vývinu založenom na 

komunikácii medzi národmi. Jazykovo-historický opis vývinu slovanských 

jazykov a kultúr preto tvorí neoddeliteľnú súčasť výskumu hodnotových 

(axiologických) východísk, na ktorých vznikla a podnes stojí celá európska 

civilizácia. 

Jazyk sa uplatňuje ako nástroj každodennej komunikácie a vnímame ho 

tiež ako národno-identifikačný a národno-integračný činiteľ. Jazyk zároveň plní 

funkciu, ktorá je natrvalo spätá s platnými kultúrnymi a hodnotovými princípmi 

a pravidlami spoločnosti, ktorá ho používa, a tak sa zúčastňuje na utváraní 

národného kontinua, ktorého odrazom je jazykovo-kultúrne povedomie. Obraz 

tohto povedomia je vyjadrený v dejinách jazyka. Jazyk tvorí systém znakov 

a termínov (pojmov, slov), ktoré vznikli v kontexte s historickým vývinom 

spoločnosti. Je dôležitým prameňom poznania kultúry spoločenstva, ktoré tento 

jazyk používa nielen ako komunikačný prostriedok, ale aj ako symbol, znak 

svojej národnej a jazykovej identity. Spisovný jazyk ako najvyššia podoba 

národného jazyka plní etnoidentifikačnú funkciu, je nezameniteľným atribútom 

národa, ktorý ho používa a ktorým sa odlišuje od blízkych i vzdialených 

susedov.  

 

 

1. 1 Jazykový obraz viditeľného a neviditeľného sveta 
 

Schopnosť človeka rozprávať, teda vyjadrovať svoje pocity a myšlienky, 

je uvedomelý proces. V jazyku sa na ich vyjadrenie uplatňuje zvolený systém 

jazykových znakov. Tento systém jazykových znakov je odrazom potrieb 
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komunikácie v rodine, rode, v spoločnosti, v cirkvi a spolu s písomnou kultúrou 

tvorí jedinečný celok dokumentujúci myslenie človeka. Viditeľný i duchovný 

obraz sveta človek plasticky zachytáva a vyjadruje prostredníctvom jazykových 

výrazových prostriedkov. 

Jazyk reprezentuje spoločenstvo, ktoré ho používa v každej etape jeho 

historického a kultúrneho vývinu. V jazyku sa odráža spoločné myslenie 

používateľov, ktoré je signifikantom kultúrnej vyspelosti spoločenstva a zároveň 

je dokladom historickej pamäti.  

V písomnej kultúre sa uchováva obraz o jazykovo-historickom vývine 

národného spoločenstva. Vývin myslenia spoločnosti dokumentujú všetky druhy 

písomnej kultúry. Písomnú tradíciu v európskom kontexte predstavujú literárne, 

administratívnoprávne i religiózne texty, ku ktorým neodmysliteľne patria aj 

preklady starozákonných i novozákonných kníh do národných jazykov. Práve 

tieto preklady Biblie sú nevyčerpateľným zdrojom poznania nielen o vývine 

jednotlivých národných spoločenstiev, ale sú zároveň aj jedinečným svedectvom 

o vývine jazykovo-kultúrneho myslenia. Prostredníctvom písomností rozličného 

charakteru možno sledovať jazykový vývin spoločenstva v kontexte jeho 

historicko-kultúrneho rozvoja.  

V jazyku sa plasticky odráža hospodársky, politický, spoločenský, 

administratívnoprávny, kultúrny rozmer fungovania spoločnosti. Jazyk do 

svojho systému začleňuje jazykové prostriedky, ktoré slúžia ako doklady 

o rozličných kontaktoch s blízkymi i vzdialenými susedmi, s kultúrnym, 

hospodárskym, administratívnoprávnym i politickým vývinom iných 

spoločenstiev. Prostredníctvom zachovaných jazykových dokladov sa tak 

priamo odkazuje na udalosti, s ktorými sa národné spoločenstvo počas svojho 

historického vývinu priamo i sprostredkovane stretávalo a vyrovnávalo. 

 

 

1. 2 Jazyk ako kultúrna hodnota 
 

Jazyk je dôležitou kultúrnou hodnotou. Prioritnou funkciou jazyka je, 

pravda, uplatňovať a rozvíjať komunikačné kompetencie spoločenstva.  

Jazyk je dokladom o formovaní jazykovo-kultúrnej identity spoločenstva, 

ktoré ustálenú podobu svojho rečového vyjadrovania používa v ústnej i písomnej 

komunikácii. Ustálená podoba jazyka slúži nielen na komunikáciu medzi 

príslušníkmi toho istého spoločenstva, ale v závislosti od kultivovanosti 

jazykových prostriedkov a od ich ustálenosti a presnosti sa postupne uplatňuje aj 

ako nástroj na komunikáciu s Bohom. V kultivovanej podobe jazyka sa odrážajú 
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kultúrne a hodnotové princípy a pravidlá platné pre kultúrny systém spoločnosti. 

Jazyk sa tak aktívne podieľa na formovaní kultúrneho a národného kontinua, 

ktorého odraz predstavuje jazykovo-kultúrne povedomie jeho používateľov.  

Jazykovo-historický vývin slovenčiny a slovenskej kultúry tvorí 

neoddeliteľnú zložku poznávania axiologických (hodnotových) východísk 

národa, na ktorých vznikla a podnes stojí aj celá európska kultúra a civilizácia. 

Súčasná moderná európska kultúra svoje fungovanie odvodzuje od kresťanského 

teokratického myslenia utvoreného na princípoch Dekalógu, v ktorom sa odráža 

vzťah Boha k svetu a vzťah človeka k človeku. Práve z tohto dôvodu sa za 

najvýznamnejší prejav vyspelosti a civilizovanosti národa pokladá myslenie 

o Bohu ako východisku i cieli fungovania človeka. Východisko pochopenia 

tohto vzťahu je základným a regulárnym princípom, ktorý ohraničuje konanie 

človeka. Toto konanie sa odráža v slovami neopísateľnej Božej prirodzenosti, na 

ktorú možno nazerať vďaka poznávaniu Svätého písma. Boh sa totiž dáva 

poznať prostredníctvom viery, ktorú vyjadruje práve teomorfná lexika odvodená 

z pomenovaní spätých s Bohom. Existencia týchto pomenovaní v kultivovanom 

národnom jazyku totiž svedčí o najstaršom vývine národného jazyka a kultúrnej 

vyspelosti celej spoločnosti. Práve preklady biblických textov a Svätého písma 

v staroslovienčine, literárnom a cirkevnom jazyku všeobecne zrozumiteľnom 

všetkým Slovanom už od 9. storočia, dokazujú kultúrnu i politickú vyspelosť 

nositeľov tohto jazyka. Preklady Písma a liturgických kníh v staroslovienčine sú 

totiž rovnocennými ich gréckym i latinským protografom a predlohám. 

 

 

1. 3 Doxologický a teokratický jazykový obraz sveta 
 

Teokratický rozmer európskej kresťanskej kultúry sa sformoval 

predovšetkým na princípoch, ktoré poskytuje doxologický charakter spirituality. 

V každom jednom i v tom najťažšom či najzložitejšom kultúrnom či historickom 

období vývinu človeka a spoločnosti sa vyjadrenie vlády Boha uskutočňuje 

v kontexte zmyslového vnímania biblických textov a ich posolstva (kerygmy). 

Nikdy predtým, kým do dejín kultúry Európy vstúpila Biblia a kresťanská 

spiritualita, jazyk v takej úplnosti nevyjavil možnosti teokratického rozmeru 

ľudského myslenia. Predkresťanská slovanská mágia s nástupom kresťanstva 

ostala zakrytá nepreniknuteľným rúchom tajomstva a do istej miery ju možno 

vidieť najmä v rozprávkach, v rozličných povestiach a ľudových naratívoch.  

Prostredníctvom starých biblických a klasických jazykov (napr. 

aramejčina, stará gréčtina, hebrejčina, latinčina a pod.) človek dovolil Bohu 
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pôsobiť aj v rozličných druhoch a žánroch vysokej literatúry, v duchovnej 

i právnej spisbe. Keďže táto písomná kultúra vyžadovala vzdelanie, 

umožnila, poskytla a sprostredkovala tak poznať aj iné texty. Vznikla tak celá 

škála prekladovej literatúry vo vernakulárnom, ľudu zrozumiteľnom jazyku. 

Preklady Biblie spolu s textami vysokej kultúrnej hodnoty nevznikali preto, aby 

poukazovali na neduživosť každodennosti, alebo aby človeka iba moralizovali, 

ale vznikali najmä preto, aby prostredníctvom kriticko-didaskalickej 

argumentácie (pri ktorej sa vychádza z úsudkov vlastných kresťanstvu a nie 

mienky tých, pre ktorých je argumentácia adresovaná) sa krok za krokom 

ukázala spravodlivosť, pravdivosť a objektívnosť podstaty kultúrneho  

a duchovného myslenia skutočného človeka v jeho spojení s princípmi 

kultúrneho vývinu národa a v nadväznosti na poznanie Boha a jeho vlády. 

Prostredníctvom zrozumiteľného jazyka sa prejavilo aj jeho účinkovanie 

v duchovnom a morálnom rozvoji človeka a spoločnosti.  

Vyjadrenie tejto kultivácie ľudskej spoločnosti sa udialo pomocou jazyka 

(staroslovienčiny) tak, ako sa to dialo v kultúrnom kontexte antického sveta. 

Slovania sa tak stali porovnateľne a rovnocenne kultivovaným národom 

v kontexte Európy. Otvorili sa im tak možnosti pre slobodné poznávanie Boha, 

ktorý je prítomný v každom národe a jeho jazyku, ale aj v kultivácii a raste 

vlastného jazykového povedomia a identity. 

Princíp všadeprítomnosti Božej vlády (teokracie) je prirodzenou súčasťou 

európskej kresťanskej kultúry. Boh je nielen všadeprítomný, ale koná dokonalé 

diela v živote tak, že umožňuje každému človeku prostredníctvom jeho jazyka 

tvorivo myslieť a svoje myslenie vyjadrovať pomocou jazykových znakov. 

V tomto tvorivom prístupe vzniká príležitosť pre zdokonaľovanie ľudského 

komunikačného nástroja – reči.  

Výsledkom takejto tvorivej jazykovej činnosti je napríklad aj preklad 

Svätého písma, bohoslužobných textov, modlitieb, literárnych textov, umeleckej 

literatúry a i. Sama tvorivá činnosť realizovaná prostredníctvom jazykových 

prostriedkov je znakom duchovného účinkovania a je zároveň obrazom 

prirodzenej ľudskej túžby pocítiť dotyk dokonalosti sprostredkovaný napríklad 

v reči Písma. V každej tvorivej činnosti sa totiž prejavuje sloboda myslenia  

a rozhodnutí ako sloboda pre schopnosť rozlišovať dobré i zlé skutky, lebo sú 

výpoveďou o človeku a viditeľným dedičstvom ľudskej prirodzenosti.  

Právo slobodne a morálne myslieť a rozhodovať o spoločenských  

a kultúrnych procesoch v spoločnosti zaťažuje zaslepených, pokúša silných  

a slabých vystavuje pochybeniam. No schopnosť človeka konať dobro je silou 

ukotvenou v rozume a pevnej vôli, ktorá umožňuje zotrvať na pevných 

morálnych zákonoch a na tradičných princípoch kultúrnej pamäti a identity 
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rodiny, spoločnosti, cirkvi, jazyka, kultúry a národa. Bez duchovnej podstaty 

identity človeka sa relativizujú všetky tradičné hodnoty spoločnosti a defraudujú 

princípy historickej a kultúrnej pamäti. Možno preto sú dejiny ľudskej 

spoločnosti práve dejinami príležitostí opätovne prekročiť vlastný rámec 

jazykového formalizmu.  

Sám princíp slobody myslenia a jazyka je charizmou (teda talentom), 

ktorú sa človek vždy znova učí používať, a tak nadväzuje na svojich predkov, 

otcov a praotcov. Podobne ako oni, aj my dnes v rozličnej miere disponujeme 

charizmou slobody jazykového myslenia. Toto myslenie rozvíjať duchovne 

objektivizovaný rozmer kultúrneho života s tvorivým záujmom o samých seba,  

a tým aj o dejiny, kultúru, jazyk, spoločnosť a rodinu.  

Ak teda hovoríme o kontinuálnosti jazyka a kultúry utvorenej na 

axiologických princípoch, zdôrazňujeme nepretržitosť jazykovej identity, ktorá 

je výsledkom dejinnej skúsenosti, a tak predstavuje živý organizmus, ktorý 

nikdy nezostáva bez pohybu, ale vyvíja sa.  

Hodnotový systém myslenia sa nedá inakšie vyjadriť, iba slovom, ktorým 

človek môže dokonale komunikovať medzi sebou i Bohom, ktorý pozná všetky 

jazyky a nerobí medzi nimi rozdiel. 

 

 

1. 4 Obraz hodnôt v staroslovienskom a cirkevnoslovanskom 

jazyku  

 

1.4.1 Staroslovienčina a cirkevná slovančina  

ako nástroj komunikácie medzi ľuďmi a Bohom 

Základnou súčasťou kultúrnej identity národa je jazyk, ktorý vystupuje 

nielen ako prostriedok dorozumievania, ale je dokladom historickej (a v širšom 

chápaní sensus communis), aj empirickej existencie spoločenstva (Koprda 2009).  

Starosloviensky jazyk Svätého písma a božskej liturgie je nielen 

kultivovaným literárnym jazykom, ale vníma sa ako lingua franca, ktorý slúži aj 

ako jazyk komunikácie s Bohom. Popri latinčine a gréčtine sa staroslovienčina 

a neskôr aj cirkevná slovančina stala jazykom písanej, literárnej kultúry 

i jazykom bohoslužieb. V kontexte s jazykovým vývinom v slovanskom 

prostredí nemožno cirkevnú slovančinu ako liturgický jazyk vnímať ako súčasť 

jednej jazykovej entity. V jednotlivých slovanských národných spoločenstvách, 

kde sa uplatňuje byzantský obrad a cirkevnoslovanský liturgický jazyk, sa 

realizuje jeho konkrétny jazykový variant (redakcia), ktorý odráža fonetickú  

a sčasti aj morfologickú rovinu materinského jazyka používateľov.  
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Medzi staroslovienskym a cirkevnoslovanským jazykom niet 

principiálnych rozdielov, hoci z hľadiska jazykového vývinu medzi prameňmi 

staršej staroslovienskej etapy slovanského písomníctva v porovnaní s ich 

odpismi z 11. storočia uplynuli dve storočia. Tento odstup sa prejavil 

v štruktúrnej rovine jazyka, najmä však zánikom a vokalizáciou jerov 

a v denazalizácii (zmene nosovej hlásky na ústnu po strate jej nosového 

príznaku). Do cirkevnoslovanského jazyka pritom aktívne vstúpilo jazykové 

povedomie používateľov, ktoré súvisí so vznikom národných slovanských 

jazykov. Vznikli tak aj rozličné súbory textov, ktoré sú odpismi zo starších 

staroslovienskych predlôh. Vznikali však aj nové cirkevnoslovanské texty, ktoré 

spolu tvoria korpus najstaršej slovanskej písomnej kultúry. V týchto 

zachovaných rukopisných prameňoch sa udržala pôvodná staroslovienska lexika, 

syntax, ktorá úzko súvisí s jazykovým prostredím 9. storočia. Cirkevnoslovanská 

spisba však už obsahuje aj niektoré ortografické a fonetické špecifiká, ktoré 

dokladujú národnú redakciu či variant redakcie cirkevnoslovanského jazyka, 

v ktorej tieto texty vznikali.  

Staroslovienčina ako kultúrny a písomný jazyk od samého začiatku svojej 

existencie tlmočil teologické, filozofické, právne, literárne, civilizačné 

a kultúrne osobitosti a pojmy gréckeho (helénskeho i byzantského) prostredia. 

O živom južnoslovanskom pôvode staroslovienčiny svedčia systémové jazykové 

javy ľudovej reči Slovanov okolia Solúna. Okrem nich staroslovienčina obsahuje 

prevzatia z gréčtiny, latinčiny, ale najmä prevzatia z tých nárečí praslovančiny, 

kde sa staroslovienčina ako písaný jazyk používala. Latinské i grécke prevzatia 

svedčia o synkretizme jazykových a kultúrnych vplyvov, ktoré na Veľkej 

Morave pôsobili, napríklad paralelné používanie lexém omša popri služba, kríž 

popri krest, ďalej jerej, pop i kňaz na označovanie duchovného stavu či 

uplatňovanie lexémy oltár na označenie obetného stola spolu s významom, 

ktorým sa označuje priestor, kde sa obetný stôl nachádza a pod. (Stanislav 1978, 

1987; Krajčovič 1974). Práve veľkomoravská staroslovienčina je zdrojom 

poznatkov o rozvoji najstaršieho slovanského kultúrneho (v dnešnom ponímaní 

spisovného) jazyka. Túto terminológiu tvorí aj súbor lexém poznačených 

vplyvom kresťanských misií z obdobia pred príchodom svätého Cyrila a Metoda 

do stredodunajského priestoru a pred konštituovaním veľkomoravskej cirkvi, 

napr.: kňaz, pop, mních, kaluger, služba popri omša, večerňa, povečerňa, 

masopust, ceta (vo význame ,drobná minca’), čeľaď, komkanie, ocot, igumen, 

imanie, archijerej, prosfora a ďalšie. Takáto terminológia je jedinečným 

dokladom o prepojení najstaršieho horizontu slovanskej a veľkomoravskej 

duchovnej kultúry s jej pokračovaním v slovanských cirkvách byzantského 

obradu. Používanie ustálenej terminológie je pritom základným prejavom 
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identity najstaršej podoby kresťanskej cirkevnej štruktúry u Slovanov, s čím 

súvisí práve základný princíp využiteľnosti právnej normy a jej všeobecná 

zrozumiteľnosť (Žeňuch – Beľakova – Najdenova – Zubko – Marinčák 2018). 

Skutočnosť, že staroslovienčina je spoločným kultivovaným a kultúrnym 

jazykom Slovanov, nijako neprotirečí tomu, že na Veľkej Morave (hoci 

staroslovienčina vznikla na báze južnoslovanského, bulharsko-macedónskeho 

nárečového prostredia okolia Solúna) sa táto písaná podoba jazyka vnímala ako 

domáci jazyk, no predovšetkým ako jazyk liturgický, písaný (písomný), teda 

oficiálny, literárny a slávnostný. Staroslovienčinu ako liturgický jazyk aj z tohto 

dôvodu nemožno vnímať iba ako reprezentanta jednej etnicity. Stavia sa tak do 

protikladu formalizovaný (teda písomný, literárny) a vernakulárny (ľudový) 

jazyk. Rozdiely v nárečiach veľkomoravských a macedónskych Slovanov boli  

v čase vzniku staroslovienskeho písomníctva na Veľkej Morave jasné, no takéto 

rozdiely v čase slovanskej jazykovej jednoty
1
 nespôsobovali nedorozumenia. 

                                                           
1 Slovanská jazyková jednota – týmto termínom sa označuje geneticky spoločný (rovnaký) pôvod 

všetkých slovanských jazykov. Genetická príbuznosť slovanských jazykov totiž umožňuje 

predpokladať ich spoločný jazykový základ, ktorý sa označuje ako praslovanské obdobie vývinu 

slovanských jazykov. Slovanské jazyky tvoria jazykovú rodinu, o čom svedčí celý rad zhôd  

a podobností, ktoré sa týkajú či už gramatickej stavby slovanských jazykov, alebo aj základného 

fondu slovnej zásoby. Všetky tieto jazykové javy svedčia o tom, že nemohli vzniknúť v procesoch 

konvergencie slovanských jazykov, lebo tvoria základnú, východiskovú zložku jazykov, ktorá 

slovanské jazyky spája aj s obdobím baltoslovanského jazykového vývinu slovanských jazykov  

a pod. Slovanská jazyková jednota totiž označuje obdobie v dejinách slovanských jazykov a 

zároveň poukazuje na vývinové procese smerujúce k vzniku súčasných slovanských jazykov. 

Slovným spojením, termínom slovanská jazyková jednota sa poukazuje na existenciu spoločného 

slovanského jazykového východiska – jazykového základu všetkých slovanských jazykov. V 

súvislosti s existenciou jednotného slovanského základu možno teda hovoriť o starom spoločnom 

jazyku Slovanov ako o východisku jazyka, ktorým hovorili starí Slovania, Praslovania. Tento 

praslovanský jazyk používali predkovia dnešných Slovanov ešte v období migrácie zo svojej 

pravlasti. Na základe archeologických kultúr a na základe jazykového vývinu sa predpokladá, že 

pravlasť Slovanov ležala v okolí riek Pripiať a Bug. Teória o slovanskej pravlasti na rieke Pripiať 

a Bug spolu s interpretáciou jazykových a archeologických dokladov poukazujú aj na existenciu 

stredodunajskej pravlasti Slovanov. Po rozšírení Slovanov v širšom európskom kontexte  

a v súvislosti s kmeňovou či nadkmeňovou spoločenskou organizáciou života starých Slovanov 

začali narastať a vznikať aj nárečové (jazykové) rozdiely medzi jednotlivými slovanskými 

kmeňmi. Spoločným prajazykom Slovanov označovanom tiež ako praslovančina hovorili všetky 

slovanské kmene, ktoré položili základy moderných slovanských národov a jazykov. 

Praslovančina ako jazyk preto predstavuje konkrétny jazykový útvar, ktorý definujú aj jeho 

spoločné jazykové znaky, ktoré sú spoločné pre všetky slovanské jazykové oblasti, kmene, národy 

a nárečia. Patria k nim práve tieto javy: zákon otvorených slabík; existencia nosových hlások; 

vznik predného a zadného jeru; vznik protetických hlások j- a v- [napr.: jest – est, jazero, jezero – 

ezero, ozero, jímti – imeti, vziať, vospivati a pod.]; pre praslovančinu je typická tendencia k 

palatalizácii konsonantov, najmä v súvislosti s palatalizáciou zadopodnebných spoluhlások (velár), 

keď pod vplyvom nasledujúcej hlásky (vokálu) sa zmenili a vznikli dovtedy neexistujúce hlásky 

ako č, ž, š v rámci prvej palatalizácie velár a c, z, s v rámci druhej a tretej palatalizácie; v súvislosti 

s palatalizáciou je to aj vznik epentetického ľ; z morfologického hľadiska možno azda uviesť 

najmä vznik špecifického psl. deklinačného systému, v ktorom sa začal uplatňovať kmeňový 
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Prijatie slovanského písma, s čím súvisí aj vznik slovanského písomníctva, 

umožňuje v zachovaných písomných pamiatkach i v neskorších odpisoch 

odhaliť vplyvy živého ľudového jazyka a teda aj prostredia, v ktorom text 

pamiatky vznikal. Napríklad na Veľkej Morave a následne aj v písomnostiach, 

ktoré vznikali v kontexte byzantskej tradície na našom území, sa uplatňujú 

jazykové osobitosti západoslovanského jazykového areálu. 

Do skupiny slov prevzatých z okruhu cirkevnoslovanskej bohoslužobnej 

tradície patria predovšetkým všeobecne známe výrazy a termíny na označenie 

bohoslužobných obrazov, liturgických textov, odevov kňaza i miništrantov. Sú 

to prevzatia z gréčtiny, ktoré sa však prostredníctvom cirkevnej slovančiny 

uplatnili v komunikácii a textoch náboženského charakteru a ktoré používajú aj 

slovenskí veriaci byzantsko-slovanskej cirkvi podnes, napríklad: ikona, tropár, 

kondák, antifóna, polyjelej, felón, epitrachil, stichar, myro, lítia, ikonostas, 

katechumen, prosfora, panychída, yzop, solea, ambón, iliton alebo antimenzion, 

proskomídia a ďalšie. Iné cirkevnoslovanské prevzatia sa udomácnili v jazyku 

slovenských veriacich byzantskej cirkvi tak, že sa nimi označujú presné súčasti 

obradovej, liturgickej či konfesionálnej praxe, napr.: bohorodičen (spis. 

bohorodičník, ,spev Bohorodičkeʼ), trojičen (spis. trojičník, ,spev Svätej 

Trojiciʼ), mučeničen (spis. mučeničník, ,spev mučeníkoviʼ), pričasten (,spev na 

prijímanieʼ), stich, stichira (,verš, veršová slohaʼ), vozduch (gr. aer, ,prikrývka 

obetných darovʼ), narukvica (spis. rukávnik, ,obopína rukáv stichára, košele, 

ktorú si kňaz oblieka pod ostatné liturgické rúchoʼ), čtec (podľa tradície cirkvi to 

bol chrámový pomocník, ktorý na liturgii čítal predpísané listy apoštolov), 

cárske (alebo aj kráľovské) dvere (ide o dvojkrídlové dvere uprostred 

ikonostasu) a pod.  

Iné lexémy prenikli do jazyka slovenských používateľov (máme na mysli 

predovšetkým východoslovenskú nárečovú oblasť) tak, že popri svojom 

pôvodnom význame dostali aj ďalší význam, napríklad slovo križma  

(s významom ,biela košeľa, resp. súkno, do ktorého sa pri krste zavinie 

novopokrstený’) sa používa aj vo význame ,dar, podarúnok, ktorý krstný rodič 

venuje svojmu krstňaťu pri krste, alebo po dovŕšení určitého veku.’ V niektorých 

regiónoch sa prevzatie križmy od krstných rodičov spája s prvou svätou 

spoveďou krstného dieťaťa, inde sa križma ako dar krstných rodičov odovzdáva 

                                                                                                                                               
princíp deklinácie. Tento princíp sa z pôvodnej trojčlennej štruktúry slovných tvarov „koreň slova 

– kmeňotvorná prípona(téma) – koncovka“ zmenil najmä v dôsledku hláskových zmien na 

morfematickom švíku. K pôvodného slovotvorného základu s pôvodnou kmeňotvornou príponou  

a na mieste morfematického švíku medzi kmeňotvornými príponami a pôvodnými praslovanskými 

koncovkami sa utvorili nové prípony, ktoré sa uplatnili v deklinácii a položili základ napríklad aj 

rozdielom v rámci rodovej flexie. Táto rodová flexia sa v slovanských jazykoch uplatňuje podnes. 



18 

 

na hostine po samom akte pokrstenia a pod. Označením Boža mira sa napríklad 

v miestnom jazykovom úze pomenúva myrha (vonná živica), ktorá sa pri slávení 

bohoslužobných obradov vkladá do kadidelnice pri okiadzaní chrámu, ikon  

i veriacich. Do jazykového úzu veriacich z cirkevnej slovančiny prenikla aj 

lexéma proskurka, ktorá označuje posvätený a rozdrobený chlieb na večierni  

v rámci lítie v predvečer sviatku. Proskurki potom po liturgii sviatku rozdáva 

miništrant alebo kňazom určený veriaci počas myrovania (mirovaňe). Pojmom 

mirovaňe sa označuje pomazávanie veriacich svätým olejom. Pomenovanie 

mirovaňe je odvodené od svätého voňavého oleja, ktorý sa nazýva myro.  

Slová používané v slovenskom nárečovom prostredí ako utredňa, večureň, 

panachida, strasti (ide o utiereň Veľkého piatku), kazaňe (kázeň), pravoverni, 

riza, rizi (liturgický odev kňaza), cerkev (označenie chrámu), otpust (titulárny 

sviatok chrámu), pritvor (nartex), čudotvorec (robiaci zázraky), myrotočec 

(púšťajúci vonný olej), žertva (obeta), žertveňik (miesto, kde sa pripravujú 

obetné dary na liturgiu), poprazdentstvo (obdobie po sviatku), vladyka 

(označenie biskupa), služiteľ (slúžiaci pri oltári), strašni súd (posledný súd), 

čaša (kalich) patria do okruhu prevzatí z liturgického prostredia byzantsko-

slovanskej tradície. K prevzatiam z cirkevnej slovančiny do slovnej zásoby vo 

východoslovenskom nárečovom prostredí patria aj označenia sviatkov, 

napríklad: Blahovišče či Blahoviščeňe (Zvestovanie Presvätej Bohorodičke), 

Preobražeňe (Premenenie Pána), Uspeňe (Usnutie alebo Nanebovzatie Presvätej 

Bohorodičky), Vozdvižeňe (Povýšenie svätého Kríža), Pokrovi (Ochrana 

Presvätej Bohorodičky), Usiknoveňe (Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa) a tiež 

lexémy označujúce rozličné liturgické predmety plaščenica, prestol, čaša, ikona, 

obrus (vrchné prikrývadlo, plachta na oltár) a ďalšie. K prevzatiam z okruhu 

cirkevnoslovanskej terminológie patrí aj lexéma paska. Treba však uviesť, že 

týmto slovom sa označuje nielen veľkonočné obdobie, ale aj tradičný biely 

koláč, ktorý sa v domácnostiach pripravuje práve na sviatok Kristovho 

zmŕtvychvstania. Aj lexéma evanheľija používaná aj v skomolenej podobe 

vanheľija označuje liturgickú knihu evanjeliár i evanjeliovú perikopu, ktorú kňaz 

číta pri bohoslužobných obradoch. Z cirkevnej slovančiny je prevzaté aj slovo 

prepodobni, ktoré je utvorené prefixáciou pomocou predpony pre-. Základom je 

lexéma podobni s významom ,majúci podobu, výzor, vlastnosti približne zhodné 

s iným.’ Lexémou prepodobni sa označuje stav osoby, ktorá sa svojím konaním 

a životom podobá istému vzoru, v našom prípade Bohu. Predpona pre- pritom 

vyjadruje najvyššiu mieru podobnosti nositeľa tohto označenia so svojím 

prvoobrazom. Predponou pre- sa v spisovnej slovenčine i nárečiach vyjadruje 

najvyššia miera niečoho, napríklad prekrasni, prešumni, predobri, prešikovni, 

prevešeli a pod. V nárečovom úze slovenských veriacich byzantského obradu sa 
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však slovo prepodobni používa v ustálených spojeniach vyjadrujúcich prehnanú 

až falošnú úctu (ta to taki prepodobni, že aňi ruku na ňoho ňepoložic).  

 

 

1.4.2 Vybrané pomenovania Božej vlády v staroslovienčine 

Špecifické jazykové prostriedky pomenúvajúce doxologický a axiologický 

rozmer myslenia predstavujú také pomenovania, ktoré poukazujú napríklad 

na Boha a jeho vládu. Teokratický rozmer v jazyku vidno na takých príkladoch, 

ktoré vyjadrujú postoj človeka k Bohu ako k centrálnemu východisku 

fungovania sveta. Ide najmä o vyjadrenie apriórnej, nepoznateľnej, slovami 

nevyjadriteľnej a neopísateľnej hodnoty, ktorá môže inšpirovať k milosrdenstvu 

a spravodlivosti (Otto 1998). Toto vyjadrenie trvalej a nemennej hierofánie 

pomocou jazykových prostriedkov je z hľadiska ich uplatnenia v historickom 

kontexte vývinu jazyka často premenlivé (Bartmiński 2016, s. 49 – 58), hoci 

slovo samo je autonómnou hodnotou a vyznačuje sa pomenúvaním javov, dejov 

a vecí. Je ich neodmysliteľnou súčasťou, preto nemôže byť vo vzťahu 

k pomenúvanej skutočnosti zmenené alebo zamenené iným slovom. V systéme 

pomenovaní preto nie je nič náhodné. Pomenovania sú v jazyku funkčne, 

formálne, no najmä sémanticky jednoznačné a nezameniteľné. 

Slovotvorba v najstaršej etape vývinu slovanských jazykov i slovenčiny sa 

odráža v zachovaných staroslovienskych i cirkevnoslovanských písomných 

pamiatkach ako základných dokladoch o jazykovom vývine starej slovnej 

zásoby a terminológie spätej s biblickým, liturgickým a teokratickým 

prostredím. Staroslovienčina sa totiž ako pôvodne literárny jazyk Slovanov po 

schválení biblických a bohoslužobných kníh stala aj liturgickým jazykom 

slovanskej cirkvi. Do tohto jazyka boli z gréckych a latinských predlôh 

preložené perikopy evanjelií i celá Biblia a tiež ďalšie texty ako parimejník, 

žaltár a celý rad bohoslužobných textov. V tomto jazyku vznikli aj pôvodné 

diela ako Život Cyrila, Civilný súdny zákonník (Zakon sudnyj ľudem), 

Ponaučenie vladárom a i. Staroslovienčina ako literárny jazyk síce vznikla ešte 

v južnoslovanskom prostredí v okolí Solúna, odkiaľ prišli svätí solúnski bratia 

Cyril a Metod, ale používala sa na Veľkej Morave a v Panónii.  

V staroslovienskych prekladoch biblických textov a v liturgii staroslovienčinu 

pápež Hadrián II. v Ríme prijal a potvrdil tak pravovernosť učenia šírenom 

v tomto jazyku. Staroslovienčina a cirkevná slovančina slúži tak nielen ako 

literárny jazyk, ale tiež ako jazyk Biblie a oficiálny jazyk liturgického slávenia 

slovanskej cirkvi. 

Cirkevnoslovanský jazyk, ktorý je mladším vývinovým stupňom 

staroslovienčiny, sa podobne ako staroslovienčina pokladá za zjednocujúci  
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v celom byzantsko-slovanskom priestore, v ktorom migrovali cirkevnoslovanské 

bohoslužobné knihy. Práve vďaka tejto migrácii, odpisom, kompilovaniu textov 

a ich ďalšiemu šíreniu sa zachovala i vznikala pestrá paleta rukopisných kníh. Sú 

to významné diela pochádzajúce z viacerých pisárskych tradícií. Primárnou 

podnes je taká cirkevnoslovanská tradícia, ktorá dodržiava stabilnú 

cirkevnoslovanskú osnovu, ktorej základ sa kontinuálne zachoval z prvého 

prekladu Svätého písma a liturgických textov do staroslovienčiny.  

K najstarším pomenovaniam teokratického charakteru patrí napríklad
2
 

označenie Boha ako Pána Spasiteľa a Vykupiteľa, napr. stsl. sqpasq, spis. 

spasiteľ „vhmq hko sь estь vq ƒstinô sqpasq mira xristosq“, (porov. Jn 

4,42); stsl. spasitelь, spis. spasiteľ „wtьcq posla syna svoego sqpasitelh 

vьsemU mirU“, (porov. 1Jn 4,14); stsl. izbavitelь, spis. vykupiteľ „gospodi 

pomoòьnièe moi, izbavitelь moi“ (porov. Ž 19,15) a pod. Ďalším termínom na 

označenie Božej vlády je pomenovanie Krista ako ochrancu, stsl. zaòititelь, 

„gospodь zaštƒtƒtelь жƒvotU moemU“ (porov. Ž 27,1) alebo tiež označenie 

Boha ako posily v ťažkostiach pomocou termínu opora, stsl. podq±telь, napr.: 

„bqistq gospodь podq±telь moƒ“ (porov. Ž 18,3). Označenie Boha ako 

vševediaceho a spravodlivého sudcu (stsl. sôditelь) sa nachádza napríklad 

v slovnom spojení „bogq sôditelь pravьdenq i krhpokq ƒ trqphlƒvq“ (porov. 

Ž 7,12). Boh ako zdroj osvietenia a svetlo poznania (stsl. svhtitelь) sa 

nachádza napríklad „gospodь svhtitelь moi i sqpasq moi kogo Uboø sä“ 

(porov. Ž 27,1) alebo ako učiteľ sa nachádza napr.: „vьzide isUsq vq crqkqve 

i Uèaaše“ (porov. Jn 7,14). Boh sa označuje aj termínom stsl. èelovhkolúbecь, 

spis. ľudomilný „thm‚ жe èlovhkolúbivyi bogq ne xotäi sьmrьti 
grhšqnyimq“, milosrdný (stsl. milosrqdq, napr. milosrqdq ty gospodi), 

milostivý (stsl. milostivq, napr. boжe milostivq bôdi mьnh grhšьnikU, 

porov. Lk 18,13), alebo na inom mieste aj ako blagodhtelь spis. dobrodinec 

„vьzovô kq bogU vyšьnúmU bogU blagodhavьšúmU mnh“ (porov. Ž 57,3). 

Boh ako vládca je zároveň nevinným baránkom, ktorý sám seba obetuje, 

                                                           
2 Tu uvádzané príklady preberáme zo staroslovienskeho slovníka: Старославянский словарь (по 

рукописям X-XI. веков). Москва 1994. 
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predkladá svetu za obetu, aby svet mohol žiť, napr.: gospodƒ boжe našq 

prhdloжen sä samq agnecь neporoèenq za жivotq vsego mira.  

Všetky tieto atribúty predstavujú Boha ako aktívny organizmus, ktorý 

svoje konanie obracia navonok, čím sa ich sémantika odlišuje od takých istých 

lexém, ktoré nesú význam upriamený na pomenovania človeka (Vendina 2002, 

s. 158). Použitie týchto pomenovaní tak vlieva svetlo nielen do vzťahu Boha 

a človeka, ale pomáha pochopiť predovšetkým hodnotový aspekt významu 

mnohých duchovných javov, ktorými možno označiť samu hodnotovú 

dokonalosť.  
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2. Staroslovienčina a cirkevná slovančina 

– definícia pojmov 
 

 

 

Staroslovienčina je jazyk prvých slovanských literárnych pamiatok. Patrí 

do južnoslovanskej jazykovej skupiny a jej základ predstavuje nárečie okolia 

Solúna. V staroslovienskom jazyku vznikli prvé preklady perikop Svätého 

písma, vybrané časti liturgických a kánonických textov cirkvi i pôvodné literárne 

i právne diela. Autorom textov je napríklad sv. Konštantín-Cyril (827 – 869), 

jeho brat a moravsko-panónsky arcibiskup sv. Metod (815 – 885) a ich žiaci, 

učeníci a pokračovatelia. Staroslovienčina sa od roku 863 ako písomný 

(literárny) jazyk používal najprv na území Veľkej Moravy, kde boli na žiadosť 

veľkomoravského vládcu Rastislava vyslaní svätí Cyril a Metod z Byzancie. 

V tomto období sa staroslovienčina uplatnila u západných Slovanov, najmä 

u Slovákov a Čechov, sčasti u Poliakov a v časti južných Slovanov najmä medzi 

panónskymi a alpskými Slovanmi. Po Metodovej smrti v roku 885 sa vďaka 

učeníkom a pokračovateľom svätých solúnskych bratov staroslovienske 

písomníctvo rozšírilo u Chorvátov, Srbov, Bulharov, Macedóncov. 

Staroslovienčina sa ako jazyk písomnej kultúry v jednotlivých slovanských 

prostrediach transformovala do podoby liturgického, vieroučného a literárneho 

jazyka a používala sa v slovanskom prostredí ako jazyk cirkevnej i necirkevnej 

spisby. K východným Slovanom sa do Kyjevskej Rusi (r. 988) s príchodom 

kresťanstva začala šíriť už cirkevnoslovanská písomná kultúra. 

Termínom starosloviensky jazyk alebo staroslovienčina sa teda označuje 

jazyk písomnej (literárnej) kultúry Slovanov. Sami autori týchto najstarších 

textov ho označujú termínom ѭзыкъ словѣньскъ, рѣчь словѣньскa (slovanský 

jazyk, slovanská reč). V anglickej a nemeckej literatúre sa na označenie tohto 

jazyka používa termín Old Church Slavonic, Altkirchenslavisch menej často 

Albulgarisch, v latinskej spisbe sa tento jazyk označuje pojmom palaeoslavica, 

slavica antiqua. V slovanskom prostredí sa ustálilo požívanie termínu 

staroslovienčina (v poľ. starocerkiewnosłowiański, slovin. staroslavenski, rus. 

staroslavianskij (старославянский). Priamym pokračovateľom 

staroslovienskeho jazyka je cirkevná slovančina, ktorá je podnes liturgickým 

jazykom vo všetkých slovanských cirkvách byzantského obradu.  

V kontexte s jazykovým vývinom slovanských cirkví a duchovnej kultúry 

sa cirkevnoslovanský jazyk čiastočne uplatnil aj v neslovanskom prostredí, 

najmä v Moldavsku a Rumunsku. Cirkevnú slovančinu ako liturgický jazyk 
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nemožno vnímať ako reprezentanta jednej jazykovej entity. V jednotlivých 

slovanských národných spoločenstvách, kde sa uplatňuje byzantský obrad a 

cirkevnoslovanský liturgický jazyk, sa realizuje jeho konkrétny jazykový variant 

(redakcia), ktorý odráža fonetickú a sčasti aj morfologickú rovinu materinského 

jazyka používateľov.  

Termín cirkevnoslovanský jazyk prvýkrát použil A. Ch. Vostokov vo 

svojich Úvahách o slovanskom jazyku (Рассуждение о славянском языке) 

publikovaných v roku 1820. Vysvetlil v nich prioritnú sféru použitia tohto 

jazyka slovanskej cirkvi byzantského obradu. V slavistickej literatúre v 

neslovanskom prostredí termínu cirkevnoslovanský jazyk zodpovedá angl. 

Church Slavic (Church Slavonic), v nem. Kirchenslavisch, tal. slavo 

ecclesiastico. Napriek tomu, že východisko tohto označenia súvisí s cirkevným 

prostredím, predsa sa cirkevná slovančina používala ako jazyk literárnej kultúry 

a administratívno-právnej spisby. 

 

 

2. 1 O jazyku kánona slovanskej písomnej kultúry 
 

Zachované pôvodné pramene staroslovienskej písomnej kultúry obsahujú 

jazykové znaky prostredia, v ktorom sa používali a vznikali. Západoslovanské 

jazykové osobitosti (tzv. veľkomoravizmy) obsahujú napríklad Kyjevské listy, 

Pražské hlaholské zlomky. Jazykové znaky východobulharského nárečového 

prostredia sú zachované napríklad v Sávovej knihe, Supraslienskom rukopise, 

Eninskom apoštolári. Jazykové črty západnej bulharsko-macedónskej oblasti sa 

odrážajú napríklad v Assemaniho kódexe, Zografskom evanjeliári, Sinajskom 

žaltári a trebníku a na ich jazyk nadviazalo Mariánske evanjelium i Klozov 

zborník, v ktorých sa nachádzajú fonetické a ortografické osobitosti späté so 

srbským nárečovým prostredím. Tieto nárečové a teritoriálne špecifiká v jazyku 

písomností pritom nijakým spôsobom nebránili ich ďalšiemu rozšíreniu 

a používaniu v celom slovanskom svete. V prostredí, pre ktoré tieto pramene 

vznikali, sa do dnešných dní zachovali jazykové javy, ktoré svedčia o vývine 

jednotlivých slovanských národných jazykov zo spoločného praslovanského 

základu. 

Do kánona (súboru) najstarších slovanských prameňov a písomností patrí 

celý rad písomností, ktorý vďaka skriptorskej (pisárskej) tradícii zasahuje až do 

16. storočia. Tvoria ho najmä odpisy a kompiláty vyhotovené z najstarších 

textov cyrilo-metodského obdobia. V takýchto literárnych prameňoch sa totiž 

petrifikoval (uchoval) najstarší slovanský kultúrny, literárny a jazykový 
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horizont. Preto sú takto zachované písomné pramene zaradené do kánona 

písomnej kultúry Slovanov. Nepochybne do tohto kánona patria aj také literárne 

cennosti, ako je Spis o písmenách mnícha Chrabra, Zakon sudnyj ľudem, 

Abecedná modlitba, Proglas, Nomokánon, životy svätých, slovanské preklady 

Biblie, rozličné liturgické, homiletické, hagiografické, historiografické a právne 

texty, napr. Kormčaja kniga, Pseudozonar a ich fragmenty rozšírené 

v rozličných oblastiach slovanského sveta.  

Doposiaľ zachované pramene staroslovienskej písomnej kultúry sú 

napísané pomocou dvoch typov fonematického grafického systému – hlaholikou 

a cyrilikou. Hlaholika predstavuje starší typ grafickej sústavy ako cyrilika. Vo 

väčšine slovanských krajín bola hlaholika zmenená za cyriliku. Iba chorvátski 

glagoláši si udržali hranatú formu hlaholiky ako súčasť svojej cirkevnej kultúry. 

Slovania patriaci do jurisdikcie (správy) rímskeho patriarchátu za jazyk svojej 

literárnej a administratívnej kultúry prijali ako lingua franca latinčinu a píšu 

latinskou grafickou sústavou. Do okruhu slovanských písomných prameňov  

v najstaršom období vývinu slovanských jazykov zapísaných latinským 

grafickým systémom patria Frizínske pamiatky z konca 10. storočia, ktoré 

reflektujú ešte praslovanský (starosloviensky) jazykový horizont. 

 

 

2. 2 O jazyku literárnej spisby  
 

Staroslovienčina sa používala ako jazyk kresťanskej vierouky 

a bohoslužieb najprv iba u niektorých Slovanov, no po jeho rozšírení medzi 

južnými a východnými Slovanmi sa uplatnil ako literárny jazyk a tiež ako jazyk 

právnych textov, kroník a letopisov. Jazyk slovanskej cirkvi sa stal literárnym 

jazykom a na rozdiel od jazyka bežnej komunikácie slúžil aj ako jazyk 

kultivovanej písomnej kultúry. 

Tradícia spätá s používaním staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny ako 

bohoslužobného i literárneho jazyka sa ako kontinuálna javí iba v prostredí 

Slovanov spätých s byzantskou cirkvou (Slavia Byzantina). V prostredí 

západných a sčasti u južných Slovanov (Slavia Latina), ktorí patria do správy 

rímskej cirkvi, sa táto cirkevnoslovanská liturgická a literárna tradícia prerušila 

už v 11. storočí. Osobitný vývin slovanského písomníctva možno sledovať iba 

v glagolášskom prostredí u Chorvátov, kde sa vďaka skriptorskej  

a neskoršej tlačiarenskej činnosti podarilo uchovať celý rad odpisov zo starých 

slovanských rukopisov, ktoré vznikli v ešte 9. – 11. storočí.  
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Cirkevnoslovanský jazyk slúžil ako literárny a administratívno-právny 

jazyk aj v Rumunsku a Moldavsku. Cirkevnoslovanská spisba v priestore 

Rumunska a Moldavska v 14. – 17/18. storočí plnila funkciu sprostredkovateľa 

písomnej kultúry medzi južnými a východnými Slovanmi.  

Aj novšie diela napísané v cirkevnoslovanskom jazyku súvisia s touto 

starobylou slovanskou písomnou tradíciou. Ide o texty, ktoré vznikali 

v kláštoroch a vo vzdelaneckom prostredí. Patrí sem celý rad písomností, ktoré 

ovplyvnili rozvoj religiózneho myslenia. Takými sú napr. ponaučenia, apokryfy, 

chronografy, letopisy, cestopisy a tiež preklady z latinských i gréckych predlôh 

(napr. Gesta Romanorum, preklady kánonov všeobecných snemov a i.). 

Významnú časť tejto spisby tvoria aj diela, ktoré stáli pri kultivácii ľudovej 

duchovnej kultúry, napr. výklady k evanjeliovým perikopám, homiletické texty, 

povesti, exemplá, duchovné a paraliturgické piesne, ktoré tvorili, kompilovali  

i odpisovali vzdelanci, učitelia a kňazi. Tieto texty už, pravda, nepatria do 

cirkevného kánona; ich jazyk sa totiž výrazne líši od štandardizovaného 

cirkevnoslovanského jazyka. Texty patriace do okruhu tejto sekundárnej 

cyrilskej písomnej tradície predstavujú otvorený korpus prameňov.  

Aj grafický systém (cyrilika) a redakcia cirkevnej slovančiny, ktorá 

poslúžila ako východisko pre túto literárnu tradíciu, sa do veľkej miery 

prispôsobila potrebám jazykovej praxe používateľov. Vznikli tak nielen varianty 

redakcií liturgickej cirkevnej slovančiny, ale aj rozličné okruhy písomností 

ovplyvnených liturgickým jazykom a zákonitosťami živého hovoreného jazyka 

používaného v každodennej komunikácii v nárečovom prostredí veriacich. 

 

 

2. 3 Liturgický jazyk a jazykové povedomie 
 

Jazykové povedomie sa v liturgickom cirkevnoslovanskom jazyku naplno 

a prirodzene prejavuje v uplatňovaní takých jazykových prostriedkov, ktoré 

korešpondujú s výslovnostnou (ortoepickou) zložkou v jednotlivých slovanských 

jazykoch. V zhode s týmito systémovými jazykovými princípmi vznikali aj 

jednotlivé národné redakcie liturgickej cirkevnej slovančiny (bulharská, ruská 

[východoslovanská] a srbská redakcia cirkevnoslovanského liturgického jazyka) 

a ďalšie typy, podtypy či varianty, napríklad ukrajinský variant, ďalej 

podkarpatský a východoslovenský variant ukrajinskej redakcie cirkevnej 

slovančiny a pod. O redakcii cirkevnej slovančiny primárne rozhoduje 

ortoepická (výslovnostná) zložka, ktorá je systémovou osnovou konkrétneho 

variantu či redakcie slovanského liturgického jazyka.  
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3. Stručná periodizácia staroslovienskeho 

a cirkevnoslovanského písomníctva  
 

 

 

Keďže staroslovienčina a cirkevná slovančina sú najmä písomným (literárnym) 

jazykom, táto periodizácia odzrkadľuje iba základné etapy jeho štandardizácie 

učencami v slovanskom literárnom i liturgickom prostredí.  

Najdôležitejšie zmeny v cirkevnoslovanskom jazykovom systéme súvisia  

s výsledkami cirkevných sporov o úlohe tohto jazyka v slovanskom liturgickom 

i literárnom kontexte a o jeho vzťahu ku gréčtine a gréckym prototextom 

byzantskej cirkvi. 

 

 

3. 1 Cyrilo-metodské a bulharské simeonovské obdobie  

(9. – 10. storočie)  
 

Na učenie slovanských sedmočetníkov na Veľkej Morave nadviazalo 

simeonovské obdobie bulharského cárstva, ktoré pokračovalo v rozvíjaní tejto 

literárnej i liturgickej tradície v ochridskom a preslavskom centre. Tu vznikali 

ďalšie pramene a diela nadväzujúce na cyrilo-metodské obdobie. Možno tu 

spomenúť najmä spis mnícha Chrabra (pravdepodobne sv. Nauma) 

O písmenách. V tomto období sa rozvíjala skriptorská prax a prekladateľská 

činnosť z gréckeho jazyka (Žeňuch 2019c). 

 

 

Rukopis zo 14. storočia je uložený v Duchovnej akadémii v Moskve a zo 16. 

storočia v Chilandarskom klátore na Atose 

 

Prhжde oã…bo slwvhn‡ ne i…mhaxô knigq ß nq èrqtami i rhzami 

èьthaxô ß ‡…òe pogani sôšte ß  

Krьstívqše жe sä ß nôжdaaxô sä rimьskyimi i grьèьskyimi pismeny 

pьsáti slovhnьskô rhèь bezq oãstro¾niå ß 
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Po tómь жe èl+vhkolúbьcь bg+q ß stroäi vьså i ne wstávlåäi èl+vhèa 

róda slovhnьska bezq razoãma ß nq vьsä kq razoãmoã privodä  

i sqpaséniú ß pomílovavq ródq slovhnьskq ß posqla@ i…mq sväta¾gw 

konstanína filosófa ß naricá¾ma¾gw kærílla, môжa právьdьna  

i i…stinьna ß i sqtvori@ i…mq písmenq tri na désäte i w…smьß o…va oã…bw 

po èínoã grьèьskyixq písmenq ß o…va жe po slovhnьsthi rhèi. 
 

Zo spisu mnícha Chrabra. (Preklad úryvku preberáme od Petra Ratkoša (1964,  

s. 285): „Prv teda Slovieni nemali písmen, ale kresby a vruble čítali a lúštili, súc 

ešte pohanmi. Pokrstiac sa, usilovali sa rímskymi a gréckymi písmenami písať 

sloviensku reč bez ustrojenia. (...) Potom však človeka ľúbiaci Boh, spravujúci 

všetko a nenechávajúci ľudský rod sloviensky bez poznania, ale všetko 

k poznaniu privodiac a k spaseniu, zmiloval sa nad rodom slovienskym a poslal 

im svätého Konštantína Filozofa, nazývaného Cyrilom, muža spravodlivého 

a pravého. A zostavil im 38 písmen, jedny podľa spôsobu gréckych písmen, 

druhé zas podľa slovienskej reči.“ 

 

 

 

3. 2 Staršie obdobie cirkevnoslovanskej písomnej kultúry  

(do konca 14. storočia) 
 

Predstavuje ho iba obmedzený súbor písomných prameňov a ich 

fragmentov. V tomto období sa vo vzdelaneckom prostredí cirkevná slovančina 

a texty v nej napísané vnímali ako neoddeliteľná súčasť cyrilo-metodskej 

kultúrnej a literárnej tradície, ako prostriedok literárnej a cirkevnej komunikácie 

a duchovného rozvoja veriacich. Vzdelanci tohto obdobia poukazovali na 

potrebu používať zrozumiteľný jazyk pre šírenie kresťanského učenia. Vznikali 

nové odpisy cirkevnoslovanských textov rozličných redakcií, ku ktorým 

neodmysliteľne patrí západoslovanský variant s jazykovými osobitosťami 

moravsko-slovenského a moravsko-českého nárečového prostredia. Patria 

k nemu také písomné pramene, ako sú Kyjevské hlaholské listy, Pražské 

hlahoské zlomky, cirkevnoslovanské hagiografické pamiatky o sv. Václavovi, 

Besedy sv. Gregora Veľkého a ďalšie. K lexikálnym veľkomoravizmom, ktoré sa 

zachovali v uvádzaných prameňoch, patria slová ako napr.: pomoc (помоць), 
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prosiace (просѩце), zaštítiť (заштiтiтъ), Felicitas (фелицита), prefácia 

(прѣфациѣ), omša (мьша), mäsopust (мѧсопѫстъ), ceta (цѧта), čeľaď 

(челѧдь), komkanije (комканїє), ocot (ѡцътъ), kvetná nedeľa (цвѣтнаѧ 

недѣлѧ), nepriazeň (неприѩзнь), oltár (олътарь), mních (мънихъ), pápež 

(папежь), (kríž) крижь, (kmotra) къмотра a i.  

Veľkú skupinu rukopisov predstavujú texty, ktoré sa zachovali v prostredí 

čakavského nárečia u Chorvátov, ku ktorým patria napr. známe Viedenské 

zlomky, hlaholské misály a breviáre pre katolíckych kňazov a ďalšie liturgické 

texty. Osobitná cirkevnoslovanská redakcia vznikla aj v bulharskom prostredí. 

Špecifické jazykové osobitosti zas nájdeme v textoch srbskej 

i východoslovanskej (staroruskej) redakcie cirkevnoslovanskej literárnej 

a liturgickej tradície. Všetky tieto redakcie sa spájajú s veľkomoravským 

jazykovým a kultúrnym horizontom, ktorý predstavoval práve prvý literárny 

a liturgický starosloviensky jazyk a teda jazyk slovanskej literárnej, liturgickej 

a biblickej písomnej kultúry (Žeňuch 2019d). 

 

 

 

3. 3 Stredné obdobie (14. – 15. storočie) 
 

Toto obdobie cirkevnoslovanskej písomnej kultúry slovanského 

písomníctva je spojené najmä s bulharským patriarchom Eutímiom a obdobím 

velikotărnovskej školy, ktorej významným predstaviteľom bol Konštantín 

Kosteneckij v bulharskom a srbskom prostredí. Takým bol aj metropolita 

Kyprian v prostredí staroruskej cirkevnoslovanskej tradície a Gregor Camblak  

v jazykovom okruhu ukrajinsko-bieloruskej redakcie cirkevnej slovančiny. 

Lingvistické pohľady učencov tohto obdobia sa upriamujú na cirkevnoslovanský 

jazyk, ktorý reflektuje najmä terminologickú sústavu v zhode s prvopisom 

(protografom). Rozličné variácie v odpisoch sa totiž v tom čase pokladali za 

príčinu vzniku heretického učenia. Zdôrazňovala sa preto presnosť odpisov zo 

slovanských predlôh i prekladu z gréckych protografov. Vznikali aj nové 

preklady do cirkevnoslovanského jazyka, ktoré sa v slovanskom prostredí rýchlo 

šírili aj vďaka rozvíjajúcej sa skriptorskej tradícii. Preklady sa týkali najmä 

textov Biblie, predovšetkým Nového zákona, Žaltára a cirkevných pravidiel 

(Žeňuch 2019c a 2019d).  
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3. 4 Mladšie obdobie (16. – 18. storočie)  
 

Pre toto obodbie je typická snaha stabilizovať kánonické preklady 

biblických textov. S týmto obdobím súvisí vznik Genadijevskej Biblie (1499), 

tiež prvé tlačené vydanie cirkevnoslovanskej Ostrožskej Biblie v rokoch 1580 – 

1581. Existencia kníhtlače vplývala aj na vydávanie a šírenie 

cirkevnoslovanských gramatík a slovníkov, s ktorými súvisí i neskoršia reforma 

bohoslužobných kníh v cirkevnoslovanskom jazyku známa ako reforma 

patriarchu Nikona (1605 – 1681). Vyvrcholením týchto procesov bolo vydanie 

Jelizavetskej Biblie v roku 1751. Štandardizácia redakcií cirkevnoslovanského 

jazyka podmienila etablovanie slovanských spisovných jazykov a popularizácia 

cirkevnoslovanskej písomnej kultúry aj mimo liturgického prostredia. 

Etablovanie spisovných slovanských jazykov ovplyvnil celú kresťanskú 

písomnú kultúru (Žeňuch 2019c a 2019d). 

 

 

 

 

3. 5 Najnovšie obdobie vývinu cirkevnoslovanského jazyka 

(19. – 21. storočie)  
 

Súvisí najmä s používaním cirkevnej slovančiny v slávení liturgií 

a bohoslužieb v chrámoch byzantského obradu v súčasnom pravoslávnom 

i gréckokatolíckom (uniatskom) prostredí. Ako liturgický jazyk pravoslávnej 

cirkvi sa uplatňuje v podobe ruskej, bieloruskej, ukrajinskej, bulharskej, srbskej, 

macedónskej redakcie a ich jednotlivých podredakcií či podtypov, ku ktorým 

patrí aj karpatsko-ruský a východoslovenský podtyp ukrajinskej redakcie 

cirkevnej slovančiny. V týchto redakciách liturgického jazyka vznikajú aj nové 

bohoslužobné texty, akatisty a modlitby. Okrem cirkevnej slovančiny sa 

v jednotlivých slovanských prostrediach ako liturgický už uplatňuje aj moderný 

slovanský spisovný jazyk. Tento trend najvýraznejšie vidno v prostredí 

gréckokatolíckej cirkvi, ba aj v konzervatívnom prostredí slovanských 

pravoslávnych cirkví vidieť snahy priblížiť cirkevnoslovanský liturgický text 

veriacim. V slovanskom pravoslávnom prostredí spisovné jazyky výrazne 

vplývajú na normu príslušnej redakcie liturgického jazyka, ktorá sa prispôsobuje 

potrebám používateľov cirkevnej slovančiny (Žeňuch 2019c a 2019d). 
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4 Prehľad základných znakov v troch slovanských 

jazykových skupinách  
 

 

 

4. 1 Spoločné znaky západoslovanskej jazykovej skupiny  
 

V severozápadnej časti slovanského jazykového areálu sa sformovala 

slovenčina, čeština, poľština, horná a dolná lužická srbčina, zaniknutá polabčina, 

pomoranská slovinčina a kašubčina (dnes nárečie poľštiny). 

 

 Zachovali sa pôvodné nepalatalizované (nezmäkčené) praslovanské 

spoluhláskové skupín *kv-, *gv- na začiatku slov pred jať (ѣ) 

diftongického pôvodu, napr. v slov. kvet, hviezda – v čes. květ, hvězda 

– poľ. kwiat, gwiazda. 

 Zachovala sa pôvodná praslovanská spoluhlásková skupina *tl, *dl, 

*dn, napr.: slov. mydlo, šidlo, vädnúť – čes. mýdlo, šídlo, vadnout – 

poľ. mydło, szydło, więdną. 

 Za praslovanské skupiny hlások *dj, *tj, *ktj, *kti v slovách typu 

*svetja, *nokti, *medja sú dz z, c. Napr.: slov. svieca, medza, noc – 

čes. svíce, mez, noc – poľ. świeca, miedza, noc. 

 Pre západoslovanské jazyky je typická neexistencia epentetického 

(vkladného) ľ po pernozubnej spoluhláske v a po pernoperných 

spoluhláskach b, p, m s pôvodnou jotáciou *bj, *pj, *vj, *mj, napr.: 

землѧ, корабль, коуплѩ,…. V slovenčine sa vyskytuje už len napr.: 

zem, koráb, konope, kúpa, postavenie, v češtine napr.: země, koráb, 

hrábě, konopí, koupě a v poľštine korab, konopie, ziemia, grabie.  

V slovenčine sa však vyskytujú reziduálne tvary hrable, hrobľa či 

Zemplín s vkladnými spoluhláskami, ktoré svedčia o párovej mäkkosti 

spoluhlások b – bʼ, p – pʼ, m – mʼ, v – vʼ v slovenčine ešte aj 

v neskoršom období vývinu jazyka. 

 Metatéza (prešmyknutie) likvíd v skupine hlások -or-, -ol- a -er-, -el- 

uprostred slov sa uskutočnila v slovenčine s výsledkom -ra-, -la-  

a -re-, -le-, napr.: slov. brada, vrana, hrach, mlieko, breh, v češtine 

brada, vrána, hrách, mléko, břeh a poľštine mleko, brzeg, no vrona, 

broda, groch. V češtine a poľštine vznikla v tomto kontexte aj šumová 

(frikatívna) hláska ř.  
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 Zo starších praslovanských javov možno uviesť zmenu ro- lo- za 

pôvodné *or-, *ol-. Táto zmena vznikla z dvojice hlások (dvojhlásky) 

zdedených z indoeurópskeho základu, ktoré stáli na začiatku slova 

pred spoluhláskou. Ide o metatézu likvíd *or-, *ol-, ktorá sa 

uskutočnila systémovo vo všetkých slovanských jazykoch. Pre 

západoslovanské jazykové prostredie je pre ňu typická zmena na ro-, 

lo-. Napr.: praslovanský tvar slova локъть, ktorý vznikol 

z predpokladaného pôvodného tvaru *õlkъtь, má v západoslovanských 

jazykoch tvar v českom jazyku loket, v poľštine lokieć, v slovenčine, 

najmä vo východoslovenských a západoslovenských nárečiach lokec 

a loket. V stredoslovenských nárečiach a spisovnej slovenčine je lakeť 

ako v južnoslovanskom prostredí. Aj praslovanský tvar лодии vznikol 

z predpokladaného tvaru *oldьji, a tak v slovenčine a češtine máme 

loď, v poľštine łódź, podobne tiež v slove rozum, robiť a pod.  

 Jery sa v silnej pozícii vokalizovali (zmenili sa na samohlásku)  

a v slabej pozícii zanikli. Predný jer (ь) sа zmenil na mäkčiace alebo 

nemäkčiace e, napr. v slov./čes.: отьць, дьнь > otec, den. Zadný jer (ъ) 

sa zmenil na e, v slovenčine aj na o, alebo na a, napr.: сънъ > 

čes./slov./poľ. sen; пѧтъкъ > čes. pátek, poľ. piątek, v slov. piatok; 

мъхъ > čes./poľ. mеch, slov. mach a pod. 

 Nosové hlásky zanikli a nahradili ich ústne vokály. O existencii 

nosových hlások v neskoršom období praslovančiny v areáli 

západoslovanských jazykov v 10. storočí svedčia napríklad výpožičky 

v maďarčine, napr. maď. péntek (slov. piatok) z psl. *pѧtъkъ; maď. 

galamb (slov. holub) z psl. *galąbъ, alebo tiež v latinkou zapísaných 

menách ako Szuentiepulc, Szuentezizna na margináliách Cividalského 

evanjelia, kde sú zapísané aj mená ďalších zámožných pútnikov 

z prostredia kniežatstva na Dunaji. Zánik nosových hlások v starej 

slovenčine prebehol dôsledne tak, že namiesto krátkej nazály ѫ [ǫ] je 

u (*dѫb > dub) a namiesto dlhej nosovky ѫ je vokál ú (*lѫka > lúka). 

Za krátku nosovú hlásku ѧ [ę] máme v spisovnej slovenčine striednice 

ä, a (*mѧso > mäso, *desѧtъ > desať, *tѧgnѫti > tiahnuť, *zajѧcь > 

zajac). Zmeny v ostatných západoslovanských jazykoch prešli 

vlastným vývinom. Nosové hlásky sa zachovali iba v poľštine, napr.: 

za obidve nazály v krátkej slabike je hláska ę, napr. *pѧtь > pięć, akuz. 

singuláru *rѫkѫ > rękę; v dlhej slabike je zvuk [ǫ] zapisovaný 

grafémou ą, např. *pѧtъjь > poľ. piąty (slov. piaty), *sѫdъ > sąd (slov. 

súd). V češtine namiesto ѧ je a/á, ě/e, í, napr.: *pѧta > pata, *pѧtъkъ > 
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pátek, *desѧtь > deset, *zajѧcь > zajíc, a za ѫ je striednica u/ou  

(resp. ú), i/í, napr. *rѫka > ruka, *ѫtъkъ > útek, *sѫdъ > soud,  

*kryjѫ > kryji. 

 Pre západoslovanské jazyky je typický ustálený prízvuk. V slovenčine 

(okrem východoslovenských nárečí, kde je prízvuk na penultime),  

v češtine, hornej lužickej srbčine a polabčine sa prízvuk ustálil na prvej 

slabike; v poľštine a v časti severnej oblasti dolnolužickej srbčiny aj na 

predposlednej slabike. 

 

 

 

4. 2 Spoločné znaky východoslovanskej jazykovej skupiny 
 

Vo východnej časti slovanského jazykového areálu sa utvorila ruština, 

bieloruština, ukrajinčina. Pri konštituovaní karpatsko-rusínskeho spisovného 

jazyka zohrali rozhodujúcu úlohu mimojazykové (kultúrno-identifikačné) 

činitele, keďže tento jazyk obsahuje všetky znaky, ktoré ho spájajú 

s ukrajinským jazykovým prostredím. 

 

 Za pôvodné praslovanské spoluhláskové skupín *kv-, *gv- na začiatku 

slov pred jať (ѣ) diftongického pôvodu je palatalizované cv-, zv-, napr. 

v ruštine звезда [zvezda], цвет [cvet] – ukrajinčine звiзда [zvizda], 

цвiточок [cvitočok]. 

 Z pôvodnej praslovanskej spoluhláskovej skupiny *tl, *dl, *dn,  

v dôsledku zjednodušenia vypadol konsonant d a t. Vznikli preto tvary 

slov, napr.: шило [šilo] (slov. šidlo), ukr. мило, rus. мыло [mylo] (slov. 

mydlo). 

 Za praslovanské skupiny hlások *dj, *tj, *kti, *ktj v slovách typu 

*svetja, *nokti, *medja vznikli striednice č, ž а v ukrajinčine  

a bieloruštine aj striednica dž, napr.: rus. сижу [sižu], свеча [sveča], 

меж [mež], ukr. сиджу [sydžu], свіча [sviča], меджа [medža]. 

 Vo východoslovanskom jazykovom areáli sa zachováva epentetické 

(vkladné) ľ, napr.: земля [zemľa], куплю [kupľu] (slov. kúpim), ловлю 

[lovľu] (slov. lovím). 

 Za praslovanské nosové hlásky ѧ a ѫ je u, a/ja, napr. rus. мясо 

(*мѧсо), зуб (*зѫбъ) – ukr. м’ясо, зуб. 
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 Za predný jer ь v silnej pozícii je vo východoslovanských jazykoch  

е, napr.: отьць > отец a za zadný jer ъ v silnej pozícii je о, napr.: 

*мъхъ > мох. 

 Metatéza (prešmyknutie) likvíd v skupine hlások -or-, -ol- > -ra-, -la- 

a -er-, -el- > -re-, -le- uprostred slov sa pod vplyvom zákona o 

otvorenosti slabiky vo východoslovanských jazykoch vyvinula do 

polnoglasia. Ide o špecifický jav, pri ktorom sa vo 

východoslovanských jazykoch spravidla rovnaký vokál spred likvidy 

distribuuje aj za ňu, napr. молоко [moloko], берёза [berioza], 

сторона [storona], голова [golova]. 

 Vo východoslovanských jazykoch sa neuskutočnila kontrakcia dlhých 

tvarov adjektív typu добрая [dobraja], светлое [svetloje], полный 

[polnyj] na rozdiel od kontrahovaných tvarov v slovenskom jazyku: 

dobrá, svetlé, plný, alebo tiež v niektorých tvaroch adjektív 

v bieloruštine a ukrajinčine, nаpr.: шановни панове, нова книга, ale 

приямий человiк. 

 Pre východoslovanské jazyky je typický pohyblivý prízvuk.  

 

 

 

4. 3 Spoločné znaky južnoslovanskej jazykovej skupiny 
 

Z juhozápadnej časti praslovanského jazykového areálu vychádza prvý literárny 

jazyk Slovanov nazývaný staroslovienčina, po bulharsky старобългарски език, 

po poľsky język starocerkiewnosłowiański, po nemecky altkirchenslawische 

Sprache. Ďalej sem patrí, bulharčina, macedónčina, srbčina, chorvátčina, 

slovinčina.  

 

 Za pôvodné praslovanské spoluhláskové skupín *kv-, *gv- na začiatku 

slov pred jať (ѣ) diftongického pôvodu je palatalizované cv-, zv-, čo je 

spoločným znakom s východoslovanskými jazykmi, porov. napr. 

slovinčina (ďalej slč.) zvezda, cvet – srb. звезда, цвет. 

 Zjednodušili sa aj praslovanské spoluhláskové skupiny *tl, *dl, *dn, čo 

je spoločný znak s východoslovanskými jazykmi, napr. bul. шило 

(slov. šidlo), плела (slov. plietla). 

 Spoločným rysom so západoslovanskými jazykmi je zas metatéza 

likvíd v skupine hlások -or-, -ol- a -er-, -el- uprostred slov, pričom 
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dochádza k zmene s výsledkom -ra-, -la- a -re-, -le-, napr. slč. brada, 

breza, pleva a pod. 

 Metatéza likvíd *or-, *ol- na začiatku slova sa v južnoslovanskom 

jazykovom areáli spája s typickou zmenou na ra-, la-, napr. bul. разум, 

лакет. 

 V južnoslovanskom jazykovom prostredí sa nerozvinul protiklad 

mäkkých a tvrdých spoluhlások pred e a i a zanikol aj protiklad 

pôvodného predného [i] a zadného [y], napr. v bulharčine, 

macedónčine a srbčine je tvar син, риба, bul. сирене, srbsky сир, 

slovinsky ribe a pod.  

 Za praslovanskú nosovú hlásku ѧ [ę] je e, napr. je striednica e, napr. 

macedónsky tvar месо, slovinsky meso, pet. Namiesto ѫ [ǫ] je 

v bulharčine hláska [ă] zapisovaná graféмou ъ, (ръка [răka]), 

v macedónčine a (рака), v srbčine a chorvátčine u (ruka) v 

slovinčine o (róka). 

 Južnoslovanské jazykové prostredie okrem macedónčiny zachováva 

pohyblivý prízvuk na rozličných miestach v slove.  

 

 

 

4. 4 O slovenčine v kontexte teórií o jej pôvode 
 

Teórie o pôvode slovenčiny v kontexte uvedených jazykových javov 

vychádzajú z historických a jazykových argumentov. Pre historickú jazykovedu 

sú všetky pohľady potrebné a dôležité, hoci sú niektoré z nich už prekonané 

alebo zastarané. Umožňujú totiž sledovať vývin pohľadov na národný jazyk  

v jednotlivých etapách jeho rozvoja. Teórie o pôvode slovenčiny vychádzajú 

z predstavy o jednotnom slovanskom jazykovom východisku. Opierajú sa 

o jazykové a archeologické poznatky, ktoré podporujú túto predstavu  

o spoločnom základe, ktorá sprevádza Slovákov od najstarších čias  

ich existencie.  

S postupnou diferenciáciou starého slovanského horizontu až do obdobia 

rozpadu slovanskej jazykovej jednoty a praslovančiny predkovia Slovákov 

tvorili kmeň, ktorý je podnes jazykovo a kultúrne jednotný.  

Teórie o pôvode slovenčiny vychádzajú zo stavu jazyka, ktorý je 

zachytený v nárečovej diferenciácii slovenského národného jazyka. Predpoklad 

spoločného východiska je výsledkom nielen tzv. centristickej teórie o pôvode 

slovenčiny i teórie o jej autochtónnom pôvode v centre slovanského jazykového 
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prostredia. Hoci sa táto teória spája s predosvietenskými, osvietenskými  

a romantickými dejateľmi slovenského národného života, ku ktorým 

neodmysliteľne patrí P. J. Šafárik, A. Bernolák a Ľ. Štúr. Na tieto myšlienky 

však vo svojich výskumoch foriem, významov a etymológií lexiky starých 

Slovanov a ich následnou komparáciou nadväzuje aj Roman Jakobson a tiež 

ruský slavista Oleg Trubačov. V otázkach etnogenézy Slovanov sa totiž prikláňa 

k názoru, že lingvistická etnogenéza sa v súlade so svedectvami archeologických 

nálezov utvárala v kontexte sociálno-kultúrnych a politických vzťahov práve 

v prostredí strednej Európy a na strednom Dunaji.  

Teória o nehomogénnom a homogénnom pôvode slovenčiny poukazuje 

iba na najstaršie javy vo vývine slovenčiny ako samostatného podrečia 

praslovančiny, z ktorej vyšli všetky slovanské jazyky.  

V kontexte teórie o nehomogénnom pôvode slovenčiny sa však poukazuje 

najmä na to, že umiestnenie slovenčiny v centre slovanského jazykového areálu 

spôsobilo, že slovenské nárečia sú len akýmsi výsledkom zmiešania susediacich 

slovanských jazykových oblastí, s ktorými tento slovenský jazykový priestor 

susedil. Tak jednotlivé slovenské nárečové oblasti sa vyvinuli v dôsledku 

kontaktov so západoslovanským, východoslovanským a južnoslovanským 

jazykového areálom. Táto teória, ktorej predstaviteľom je napríklad S. Cambel, 

totiž nerátala so starými integračnými jazykovými vývinovými tendenciami, 

ktoré sú v slovenčine ako národnom jazyku na celom území obývanom 

Slovákmi spoločné. Cambel predpokladal až neskoršiu integráciu slovenčiny 

(v 13. a 14. storočí). 

Vonkajšia zhoda vo výsledkoch jazykových zmien môže byť pritom 

v susedných jazykových areáloch výsledkom rozdielnych vývinových procesov. 

Takéto jednotlivé zhodné alebo paralelné výsledky môžu mať niekedy oporu  

v dlhodobých kontaktoch jazykov a ich nositeľov v istom zemepisnom areáli. 

O charaktere spoločného jazyka svedčia totiž spoločné jazykové systémové javy, 

ktoré vystihujú jednotu príslušného jazyka ako celku skladajúceho sa zo 

všetkých foriem jeho existencie, vrátane nárečovej štruktúry. V tejto súvislosti 

E. Pauliny (1963, s. 5) poznamenal: „V slovenských nárečiach, keď sa chápu 

ako organicky zviazané časti rozčlenenej celosti slovenského jazyka, sa odráža 

vývin slovenského jazyka v úplnosti.“ 

Teória o homogénnom pôvode slovenčiny vychádza z predpokladu 

jedného slovenského nárečovo nerozčleneného jazykového areálu, do ktorého 

prenikli jazykové izoglosy južnoslovanského prostredia. Typickou teóriou 

podporujúcou homogénny pôvod slovenčiny bola idea o pračeskoslovenskom 

jazykovom pôvode slovenčiny, ktorú sformovali aj procesy nárečovej 

diferenciácie češtiny a slovenčiny.  
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Postoj slovenskej slavistiky k tejto teórii o homogénnom pôvode 

slovenčiny v kontexte s češtinou však vychádza zo starobylosti 

južnoslovanských javov v slovenčine, ktoré siahajú do obdobia formovania 

prvého slovanského literárneho jazyka – staroslovienčiny. 

Na tieto teórie nadväzujú ďalšie teórie, ktoré kombinujú výsledky 

interdisciplinárneho archeologicko-historického a jazykovedného výskumu. 

Veľká migrácia, ktorá ovplyvnila aj život Slovanov, spôsobila, že už starí 

Slováci žijúci v tom čase (5. – 6. storočí po Kr.) na území stredného Dunaja  

a patriaci do západoslovanského jazykového makroareálu sa dostali do kontaktu 

s nositeľmi južnoslovanských a východoslovanských makrodialektov.  

Aj migračno-integračná teória vychádza z faktov o genetickom pôvode 

slovenčiny, ktorá svoju existenciu odvodzuje od obdobia slovanskej jazykovej 

jednoty. Vo svojej podstate teória o migračno-integračnom pôvode slovenčiny 

uplatňuje práve výsledky jazykových a mimojazykových zistení v kontexte 

so vznikom samostatného a uceleného praslovenského jazykového areálu. Táto 

teórie sa zakladá na historických skutočnostiach, ktoré dokladujú mnohé 

archeologické doklady o formovaní nadkmeňového spoločenského systému. 

Opiera sa však zároveň o jazykovedné zistenia a poznatky (toponymia, 

hydronymia, najstaršie pomenovania späté so systémom práva, spravodlivosťou, 

štátom, hospodárskou činnosťou) z konštituovania praslovenčiny ako jazyka 

predkov Slovákov. Práve konštituovanie jazyka súvisí s pomigračným najmä 

však integračným vývinom v jazyku, keď sa jazyk formujúceho sa slovenského 

etnika uplatňuje ako integrujúci činiteľ. Praslovenčina sa vo svojej najstaršej 

integrujúcej sa podobe začala prejavovať ako integračný znak slovenskej 

etnicity. Svedčí o tom nielen vybudovanie štátnopolitického útvaru Veľkej 

Moravy, ale aj jazykové javy reprezentujúce túto najstaršiu podobu slovenčiny 

plne zastúpené v písomnostiach tohto i neskoršieho vývinového obdobia 

slovenčiny.  
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5. Cirkevná slovančina na Slovensku 
 

 

 

Hoci sa cirkevnoslovanská liturgická i písomná kultúra rozvinula 

predovšetkým medzi južnými a východnými Slovanmi, predsa prostredníctvom 

valašskej kolonizácie sa cirkevnoslovanský liturgický jazyk a s ním aj byzantská 

konfesionálna a religiózna tradícia opätovne šírila aj v slovenskom prostredí. 

Autochtónny slovenský živel sa aktívne zúčastnil na procese, ktorý sa na 

Slovensku spája s valašským hospodárskym systémom (valašskou 

kolonizáciou). Práve slovenské obyvateľstvo tak po viac ako troch storočiach 

diskontinuity slovanskej cirkvi nielenže opätovne splynulo s týmto duchovným 

a konfesionálnym prostredím, ale postupne sa slovenské obyvateľstvo stalo aj 

jeho formujúcim elementom. Od vydania buly so zákazom používať 

starosloviensky liturgický jazyk pri slávení obradov veľkomoravskej cirkvi 

pápežom Štefanom V., za ktorým po Metodovej smrti nasledovalo vyhnanie 

žiakov Cyrila a Metoda z Veľkej Moravy, toto diskontinuitné obdobie trvalo až 

do kolonizácie Slovenska na valašskom práve (na prelome 13. a 14. storočia).  

Splynutie byzantsko-slovanskej duchovnej kultúry so slovenským 

jazykovým prostredím dokazuje celý rad písomných prameňov napísaných 

latinkou, po latinsky, po slovensky, ale aj cyrilikou v jazyku ovplyvnenom 

východoslovanskou (v slovenskom kontexte ukrajinskou) redakciou cirkevnej 

slovančiny. V prostredí slovenských veriacich sa však cirkevnoslovanské texty 

prispôsobili jazykovému povedomiu slovenských používateľov. Hoci na 

Slovensku redakcia cirkevnej slovančiny nevznikla, slovenské jazykové 

povedomie však vplývalo na ukrajinskú redakcie cirkevnoslovanského jazyka. 

Uplatňovanie latinčiny v liturgickom prostredí už po páde Veľkej Moravy 

prevážilo v celom spektre písomnej kultúry. Latinčina sa tak v Uhorsku stala 

ústredným jazykom svetskej i cirkevnej správy, kroník, vzdelaneckej spisby 

a ako lingua franca pretrvala aj ako jazyk oficiálnej komunikácie do 19. storočia 

dokonca aj v cirkvi byzantského obradu v priestore Mukačevského biskupstva.  

Cyrilikou napísané texty späté s liturgickým obradom i celou kánonickou 

cirkevnou tvorbou v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí tvoria jedinečný 

korpus písomností, ktoré ničím nevybočujú z kánona slovanskej spisby. Patrí 

sem napríklad Terebliansky prológ zo 16. storočia, ktorý okrem textov o živote 

svätých a rozličných ponaučeniach obsahuje aj krátky synaxárový život 

Konštantína Filozofa, Demetera Solúnskeho i svätého Václava. Jazyk rukopisu 
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je ovplyvnený východoslovanskou redakciou cirkevnej slovančiny, v ktorom sa 

prejavujú stopy bulharskej pisárskej školy.  

 

 

5. 1 Slovenský kultúrno-historický priestor  

v kontexte byzantsko-slovanskej tradície 

 

Výskum vzťahov slovenského jazyka so slovanskými i neslovanskými 

jazykmi pomáha pri odkrývaní obrazu o plynulom, kontinuálnom  

a systematickom vývine slovenskej spoločnosti aj v rámci interkultúrnej  

a interkonfesionálnej komunikácie. Jazyková, kultúrna, spoločenská i štátno- 

-politická identita slovenského etnika sa naplno realizovala už od najstaršieho 

obdobia praslovanského vývinu slovanských etník, o čom svedčia rozličné 

písomné pramene i celý rad dokladov materiálnej kultúry. Jednotlivé písomné 

pramene i pamiatky materiálnej kultúry dokumentujú duchovné a kultúrne 

dedičstvo Slovákov od čias Veľkej Moravy, ktorá bola spätá 

s kresťanskou cirkvou latinského i byzantského obradu. Slovenské etnikum sa 

ako významný aktívny element zapojilo aj do formovania uhorskej štátnosti 

a pôsobilo tiež ako aktívny činiteľ v kultúrnych procesoch spätých  

s uplatňovaním nemeckého i valašského hospodárskeho systému. Slavistický 

jazykovedný výskum prináša v tomto rámci poznatky, ktoré sú potrebné pre 

komplexné poznanie historicko-kultúrneho vývinu slovenskej spoločnosti a o jej 

zapojení sa aj do jednotlivých foriem hospodárskeho systému nemeckého či 

valašského práva. Tieto skutočnosti poskytuje porovnávací jazykovedný 

diachrónny výskum jazyka prameňov písomnej kultúry, ktoré dokumentujú 

reálie z každodenného života Slovákov spätých s prostredím rurálnej i mestskej 

spoločnosti. 

Významnú zložku týchto písomných prameňov predstavujú rozličné 

jazykové prostriedky, ktoré tvoria systémovú zložku slovenčiny podnes, ale tiež 

rozličné lexikálne prostriedky a terminológia z oblasti poľnohospodárstva, 

remeselníctva, tiež terminológia administratívnej a právnej povahy. Práve 

ustálená terminológia poukazuje na historicky verifikovateľný spoločenský, 

kultúrny, hospodársky i cirkevný život na Slovensku. Slovná zásoba predstavuje 

dôležitý doklad o stupni spoločenského, hospodárskeho i kultúrneho rozvoja a je 

obrazom každodenného života spoločnosti (Pauliny 1965, s. 190 – 203; Pauliny 

1961, s. 5 – 39).
 
Jednotlivé

 
vývinové stupne historického rozvoja slovenčiny 

a slovenskej kultúry v jednotlivých regiónoch a oblastiach Slovenska odrážajú 

nárečia, ktoré sú integrálnou zložku slovenského národného jazyka. Pre 
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jazykovedca i historiografa je tak poznanie vývinu slovnej zásoby a jeho 

systémových fonetických i morfologických javov dôležitým zdrojom 

poznávania kontinuálneho kultúrneho myslenia nositeľov slovenskej identity. 

Práve v jazyku ako nástroji komunikácie a myslenia sa uchováva obraz 

o dôležitých a historicky verifikovateľných udalostiach spoločenského, 

konfesionálneho a kultúrneho života jeho nositeľov a používateľov. Jazyk, ako 

sme vyššie ukázali, je trvalou, platnou a udržateľnou hodnotou, je 

neoddeliteľnou súčasťou historického vedomia a znakom konvergentného, 

spoločného myslenia o dejinách, kultúre a spoločnosti a tiež o blízkych  

i vzdialených susedoch. Jazyk je kontinuálnym reprezentantom identity celku, 

ktorým sa etnikum vymedzuje navonok i do vnútra spoločenstva v každej jednej 

etape svojho kultúrno-historického vývinu (Žeňuch 2013a, s. 11 – 30). 

Osobitnú skupinu písomných prameňov tvoria také cyrilské i latinské 

písomné pramene byzantskej tradície, na základe ktorých sa už podarilo 

poukázať na významný podiel Slovákov pri kultúrno-identifikačných procesoch 

byzantskej cirkvi slovanského obradu pod Karpatmi (Žeňuch 2008, s. 97 – 107; 

Žeňuch 2015; Žeňuch 2017, s. 21 – 36; Žeňuch 2019a). V týchto písomnostiach 

možno totiž na základe jazykových prostriedkov už od najstaršieho obdobia 

vývinu slovenskej kultúry dokumentovať jazykový i religiózny rozmer identity 

slovenského obyvateľstva, ktoré je späté s latinským i s byzantsko-slovanským 

konfesionálnym prostredím. Vývin slovnej zásoby jazyka je dokumentom  

o rozvoji spoločnosti. Synergia duchovných zdrojov obradovo latinskej  

i byzantsko-slovanskej kultúrnej a religióznej tradície zohrala rozhodujúcu úlohu 

aj pri formovaní slovanského písomníctva a kultúry. Túto synergiu potvrdzujú 

mnohé známe i menej známe pramene (pozri Olteanu 1947, Mareš 1979, 

Stanislav 1978, Žeňuch 2013b a pod.). 

Byzantský obrad a cirkevná slovančina ako liturgický jazyk a jazyk 

písomnej kultúry tvorí integrálnu súčasť slovenského jazykovo-kultúrneho 

povedomia. Najviac dokladov tohto charakteru nachádzame v podnes živých 

východoslovenských nárečiach v Spišskej, Šarišskej, Užskej, Abovskej, 

Zemplínskej stolice, ale aj v nárečí obyvateľov Berežskej a Marmarošskej 

stolice. Z cirkevnoprávneho hľadiska tieto regióny tvorili integrálnu súčasť 

územia spadajúceho do jurisdikcie mukačevského biskupa byzantského obradu 

vykonávajúceho práva obradového vikára ako sufragána jágerského latinského 

biskupa. Mukačevská cirkev si však aj napriek tejto podriadenosti latinskému 

jágerskému biskupovi zachovala svoju ekleziálnu identitu nielen vo vzťahu 

k latinskej cirkvi v Uhorsku, alebo aj vo vzťahu k ostatným cirkvám 

byzantského obradu na Ukrajine, v Moldavsku a pod. (Zubko 2016, s. 3 – 9). 

Veriacich byzantského obradu v karpatskom priestore totiž spája najmä spoločný 
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kultúrny a historický vývin Uhorska, v ktorom sa sformovala aj kultúrna 

a ekleziálna identita byzantsko-slovanskej tradície pod Karpatmi a na Slovensku 

(Žeňuch 2014, s. 121 – 137; Žeňuch 2016, s. 10 – 32).  

Miloš Marek (2006, s. 253) v súvislosti s valašskou kolonizáciou 

v západných Karpatoch a na Slovensku uvádza, že kým na území Sedmohradska 

dominoval rumunský etnický element, v severovýchodných Karpatoch prebral 

štafetu živel rusínsky a s jeho postupom na západ sa na tomto procese čoraz 

výraznejšie podieľala domáca autochtónna slovenská zložka, pričom 

východoslovanské etnikum v priebehu 14. – 16. storočia utvorilo na východnom 

Slovensku svoju sídliskovú základňu, ktorá sa takmer v nezmenenej podobe 

udržala podnes.
3
  

Fakt, že slovenské autochtónne obyvateľstvo sa zapojilo do kolonizačného 

procesu spätého s valašským hospodárskym prostredím, ktoré bolo pevne 

spojené s byzantsko-slovanskou liturgickou tradíciou, možno doložiť aj  

v pomenovaniach ruského (východoslovanského) etnika, ktoré na Slovensko 

prichádzalo spoza Karpát od 14. storočia ako valašský pastiersky element. 

Významová motivácia pomenovania rusnák má však okrem etnického aj 

konfesionálny rozmer. 

Pomenovanie Rusnák predstavuje západoslovanskú podobu etnonyma 

spätého s východoslovanským etnickým a jazykovým prostredím. Na jeho 

západoslovanskú podobu poukazuje prípona -ák. Táto prípona sa začala 

hojnejšie využívať pri tvorbe etnoným a obyvateľských mien 

v západoslovanskom a slovenskom jazykovom prostredí (Gerovskij 1957, s. 429 

– 442), kde nakoniec ako slovotvorná prípona obyvateľských mien aj prevážila. 

Svedčia o tom západoslovanské tvary používané na označenie etník ako Slovák, 

Poliak i ďalšie názvy ako Soták, Lipták, Slezák, Serbak (odvodené od 

pomenovania Srb, východoslov. Serb), Prušiak, Záhorák, Dolniak, Horňák, tiež 

pomenovania Spišiak popri Spišan, Pražák popri Pražan, Moravák popri 

Moravan, Rusák, Prusák a i.  

Aj etnonymum Slovák/Slovjak vzniklo tým, že sa k najstaršiemu 

slovotvornému kmeňu Slov- pridala prípona -ak/-iak, ktorá ako alternatívna 

prípona nahradila pôvodný sufix -en-, resp. -ěn-, alebo jej variant -jan- (Doruľa 

1993). Termín Sloviak (Slovjak) je tak iba východoslovenskou nárečovou 

obmenou etnonyma Slovák a nemá žiadnu inú etnickú motiváciu. Už Ján 

Stanislav (1950, s. 8) v tejto súvislosti uviedol mnohé doklady o tvorbe 

vlastných mien, ktoré zachovávajú párovú spoluhláskovú mäkkostnú koreláciu 

                                                           
3 Hranicu medzi slovenskými a rusínskymi etnickými a jazykovými spoločenstvami dobre opísal 

Samo Cambel (1906) a Ján Húsek (1925). 
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a sú podnes živé nielen v okruhu východoslovenských nárečí, ale aj v ostatnom 

slovenskom etnickom a jazykovom priestore, napr. Noviak, Suroviak, patria sem 

aj tvary Skybjak, Babjak, Hutorjak, Starjak, Dzuriak a ďalšie (Žeňuch 2014,  

s. 127 – 129).  

V lexéme Sloviak/Slovjak sa uplatňuje zmäkčený konsonant v’, ktorý 

v rámci mäkkostnej korelácie tvorí pár s nezmäkčenou spoluhláskou v. Práve 

mäkkostná korelácia b – b’; p – p’; m – m’; v – v ’sa spolu s mäkkými 

spoluhláskami  ’ a ž’ uplatňuje vo východoslovenských nárečiach až podnes. 

Osobitne výrazne sa uvedená mäkkostná korelácia zachovala v sotáckej a užskej 

jazykovej oblasti, kde sa pomenovanie slovenskej etnicity aj dnes vyjadruje 

termínom Slovjak. Dokazuje to napríklad cyrilský historický spis Rukoväť 

cirkevných dejín uložený v knižnici Užhorodskej národnej univerzity, ktorého 

autorom je mukačevský cirkevný historik z 18. storočia Michal Bradač, ktorý na 

pomenovanie Slovákov používa termíny Славѧне i Словѧки (Žeňuch 2014,  

s. 128 – 129). Okrem toho Michal Bradač vo svojom spise o dejinách 

novozákonnej cirkvi uvádza:  

 

Ижє намъ днєсъ нарицаю[тъ] сѧ Рѡссїанє, Полѧки, 

Моравы, Чєхи или Богєми, Товты-Славы, албо 

Словѧки, Болгари, Iллѷры, Хорваты, Рацы, Сєрбы, 

Далматы и проч. вси єдинагѡ плємєнє сѹ[тъ]: что 

ѩзыкъ вси[мъ] єди[нъ] ѩзыкъ, ѩвствує[тъ] и 

Iсторїографы исповѣдѹю[тъ]. Ѿ сюдѹ ѩкожє 

ѩзыкъ славєнскїй, такои сами; хотѧй по 

прємноги[хъ] мїра страна[хъ] рѡссїѧны, со разными 

народами смишаны, и разлѣчны[мъ] благочєстїє[мъ] 

владѣємы сѹ[тъ], єдини[мъ] слово[мъ] Славѧне 

имєнѹютъ сѧ. Моравы, или Мѹравы (Latinis dicti 

Mara[c]henses) [...] знатны[хъ] Кнѧзєй или Королєвъ 

имили: Моѷмира (нєгли Коцєлѧ), Растїслава и 

С[в]ѧтополка (Moymarum, Rasticem, et Sviatoplugum) 

подъ которими и многѡ прославишасѧ. Разрушенїѧ 

крѣпкаго царства своєго подѧли ѿ Ѹгровъ во началѣ 

вѣка 10го ѿнакожъ толь разплождєный народъ, не 

вєсма заглаждєнъ быс[тъ]; ибо и днєсъ вєликѹю 

частъ ѹгорскаго царства дєржи[тъ] во столицє 

Пожонской или Прєшбурской, Нїтранской, 

Трєнчанской, Турчанской, Оравской, Лїптовской и 

ины[хъ] по вышнєй Ѹгрїи вєлїимъ число[мъ] 

ѡбѣтающъ. Сей єдинъ и[зъ] славєнски[хъ] народѡвъ 

имѧ Славѧновъ бєз[ъ] всѧкаго прилога содєржи[тъ], 
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и сєбє Словѧками называєтъ“ (porovnaj Žeňuch 2013b, 

s. 107 – 114). 

 

Obyvatelia Veľkej Moravy sami seba nazývali Словѣнє; singulatívna 

podoba tohto kolektívneho etnonyma je Словѣнинъ. Toto pomenovanie je 

utvorené pomocou prípony -инъ k základu Словѣн-. Takým istým spôsobom 

vzniklo aj pomenovanie obyvateľov Poľska v tvare Полянинъ, pre obyvateľov 

bulharského cárstva sa používalo označenie Бoлгаринъ. Na označenie 

obyvateľov Kyjevskej Rusi sa v najstaršom období vývinu slovanských jazykov 

uplatnilo pomenovanie Русинъ, ktoré tiež vzniklo pomocou prípony -инъ 

deriváciou od slova Русь a predstavuje kolektívne etnonymum pre obyvateľstvo 

žijúce v hraniciach tohto ranofeudálneho štátu vo východoslovanskom priestore. 

Pomenovaním Русинъ sa v najstarších historických dokladoch označuje 

obyvateľstvo staroruského pôvodu.
4
 Pre obyvateľov Uhorska sa v slovanských 

jazykoch tohto obdobia uplatnilo pomenovanie Угринъ, ktoré vzniklo 

sufixáciou (pomocou prípony -in) z kolektívneho pomenovania obyvateľstva 

Uhorska, ktorí boli síce rozličnej etnickej a jazykovej príslušnosti, ale patrili do 

jedného spoločného štátnopolitického priestoru.
5
  

Aj pomenovaním Русинъ sa označovala príslušnosť k štátno-politického 

celku (Kyjevskej) Rusi, no toto pomenovanie sa používalo aj pre nositeľa 

východoslovanského jazyka. Pomenovanie Русинъ (Rusín) je spoločné 

pomenovanie pre všetkých príslušníkov pochádzajúcich zo staroruského 

jazykového prostredia (Čučka 1993, s. 121 – 128).
6
 V rovnakom tvare sa toto 

pomenovanie podnes používa na Slovensku na označenie členov etník 

východoslovanského pôvodu (najmä v kontaktných nárečových oblastiach 

východného Slovenska) za hranicami karpatského oblúka. V živej ľudovej reči 

sa vo východoslovenskom nárečovom prostredí takto podnes označujú 

obyvatelia dnešnej Ukrajiny, Ruska i Bieloruska (Žeňuch 2014, s. 129).
7
  

                                                           
4 V latinských písomnostiach sa pre nich ustálil termín Ruthenus. 
5 Svedčí o tom prímeno kyjevsko-pečerského mnícha Mojžiša Uhorského, ktorého pôvod treba 

vidieť v Uhorsku. Pravdepodobne pochádzal z významného staroslovenského rodu a pohyboval sa 

v blízkom okruhu kyjevského kniežacieho dvora, ktorý tvorili urodzení predstavitelia domácej 

šľachty a honorabilita zo spriatelených krajín, ku ktorej Mojžiš Uhorský istotne patril. Zároveň bol 

jedným z predstaviteľov a zakladateľov mníšskeho života podľa studitskej reguly v Kyjevskej 

Rusi, čo umožňuje predpokladať toto jeho vysoké spoločenské postavenie (Bugan 2009, s. 137 – 

146). 
6 P. Čučka (1993) v tejto súvislosti poznamenáva, že v tomto pomenovaní sa okrem štátno-

politickej príslušnosti vyjadrovala aj etnická identita. 
7 Možno to dokumentovať na príklade z každodennej jazykovej situácie, keď Slováci tzv. 

podomových obchodníkov prichádzajúcich z Ukrajiny s lacným tovarom volajú Rusin, Rusinka, 

napr.: „Prišla do nas (do valala) Rusinka z Ukrajiny, ta mi od nej kupila dvoji punčochi,“ alebo 

„Rusinka z Ukrajiny na pijacu predavala tote ľachi za paru korunki“ a iné. 
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Na Slovensku, kde sa slovenské autochtónne obyvateľstvo už od 14. – 15. 

storočia identifikovalo so svojím západoslovanským tvarom etnonyma Slovák, 

na označenie etnika východoslovanského pôvodu si utvorilo analogické 

pomenovanie Rusnаk (Руснакъ). Pomenovanie Rusnak, resp. Rusňak začalo 

v prostredí etnicky ruskej kolonizácie na valašskom práve prevládať natoľko, že 

si ho prisvojili aj členovia tohto pastierskeho spôsobu života. Pod priamym 

vplyvom slovenčiny sa pomenovanie Rusnak začalo používať nielen ako 

etnonymum na označenie pastierskeho jazykovo východoslovanského elementu, 

ale aj na označenie spoločenstiev, ktoré sa prihlásili k byzantsko-slovanskej 

cirkvi, keďže táto tradícia bola typická pre valašský pastiersky kolonizačný 

element.  

V 17. – 18. storočí do prostredia západných Karpát prišli ďalší presídlenci 

z Haliče, ktorí sami seba označovali pôvodným etnickým pomenovaním Rusín 

(Русинъ) (Čučka 1993). Jazyk týchto presídlencov z Haliče sa vo svojom 

základe ničím neodlišoval od jazyka valašského pastierskeho živlu z prvej vlny 

kolonizácie. Ide o jazyk, ktorý patrí do ukrajinského jazykového areálu a vo 

svojej podstate zachováva nielen typické starobylé vývinové jazykové zmeny, 

ktoré sú vo všetkých východoslovanských jazykoch rovnaké, ale zároveň sa nimi 

odlišuje od západoslovanskej skupiny jazykov. Tento jazykový útvar však nijako 

nemožno spojiť s niektorým zo slovenských nárečí vo východoslovenskom 

jazykovom priestore, od ktorého sa jasne odlišuje napríklad tzv. „polnoglasie“  

(-оrо-, -оlо-, -еrе-; rus. a ukr. город, молоко, голова, дерево, берег; bielorus. 

горад, малако),
8
 ďalej sú to napríklad spoluhlásky č a ž na miestach, kde sa  

v západoslovanských jazykoch vyskytuje c a z/dz za pôvodné *tj, *dj (napr. rus. 

свеча, ukr. свiча, bielorus. свяча – slov. svieca; rus. межа, печь – slov. medza, 

pec, čes. mez, pec), ďalej je to dôsledné používanie epentetického ľ po perných 

spoluhláskach v spojení s j (napr. bj, pj, mj, vj, porov. rus., ukr., blr. земля, slov. 

zem, čes. země, pol. ziemia). Patrí sem aj osobitný vývin spoluhláskovej skupiny 

kv-, gv- na začiatku slova pred ѣ (slov. kvet, hviezda), z ktorých vo 

východoslovanských jazykoch vznikli spoluhláskové skupiny cv-, zv- (rus. цвет, 

звезда; ukr. цвiт, звiзда). Rovnako sem patrí aj zjednodušenie spoluhláskovej 

skupiny -dl-, -tl- na -l-, ktorá je spoločná pre celý východoslovanský jazykový 

areál (мыло, сало, плела oproti slov. mydlo, sadlo, plietla) a ďalšie (porovnaj 

                                                           
8V prípade východoslovanského slova селезëнка (slov. slezina, čes. slinivka) treba vedieť  

o praslovanskej podobe *selezenь, hoci existuje aj iný názor, že toto slovo vzniklo z psl. *selzenь. 

Treba však vziať do úvahy najmä existenciu cirkevnoslovanského tvaru слѣзена, starogréckej 

podoby σπλήν a tiež latinskej lexémy lien. Bližšie vysvetlenie k tomu ponúka André Vaillant 

(1960, s. 66 – 67). V prípade ruského tvaru slova жëлоб, желобóк (slov. žľab, žliabok) sa napriek 

vonkajšej podobnosti rovnako nedokladuje „polnoglasie“.  
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k tomu Žeňuch 2018, s. 75 – 85). Túto skutočnosť treba osobitne podčiarknuť aj 

vzhľadom na viaceré práce, ktoré prezentujú nesystémový obraz o formovaní 

východoslovenského jazykového kontextu (Čarskij 2011).  

Treba však zdôrazniť aj ďalšiu skutočnosť, že toto pôvodne 

východoslovanské (ruské) obyvateľstvo netvorí na Slovensku územne 

kompaktné prostredie, lebo dediny a osady s týmto ruským obyvateľstvom 

tvorilo aj autochtónne slovenské obyvateľstvo, s ktorým sa tento pastiersky živel 

miešal, splýval, alebo prevládal. Podnes známe rusínske oblasti v celej dĺžke 

Karpát neboli a podnes nie sú jazykovo jednoliate.  

Pojem rusnak má tiež silný sociálny aspekt (Plišková 2009). Táto 

skutočnosť sa dokonca spomína aj v úvode ku Kocakovej gramatike z roku 

1788: дабы і насъ мѣзерных Руснаковъ не судили всѣ аки спростаковъ. Vo 

všeobecnosti možno uviesť skutočnosť, že sociálne postavenie, či akýsi status 

dnešných Rusínov sa vo vedomí obyvateľstva na Slovensku spája so 

stereotypom založenom na akejsi kultúrno-obradovej rivalite (Šoltés – Žeňuch 

2001, s. 133 – 146; Šoltés – Žeňuch 2002, s. 37 – 47; Šoltés 2009). Podnes sa aj 

preto v tomto kontexte stereotypne stotožňuje pojem gréckokatolík s pojmom 

rusnak a v praxi sa tieto termíny prirodzene a plnohodnotne zamieňajú  

a používajú ako synonymá, čo umožňuje označovať za príslušníka 

východoslovanského jazykového prostredia všetkých veriacich cirkvi byzantsko-

slovanského obradu bez rozdielu ich jazykovej identifikácie. 

Hoci byzantská konfesionálna tradícia má svoje pokračovanie 

predovšetkým medzi južnými a východnými Slovanmi, kde sa naplno uplatnila  

a kde vznikla aj bohatá slovanská písomná kultúra, slovanský religiózny rozmer 

tejto tradície sa udržal na Vyšehrade pri Dunaji až do jeho odovzdania latinským 

mníchom začiatkom 13. storočia (Avenarius 1992, s. 113 – 132). 

Prostredníctvom kolonizácie na valašskom práve sa posilnil v slovenskom 

jazykovom a kultúrno-historickom prostredí (Žeňuch 2015, s. 21). Dokumentuje 

to práve jazyk liturgie a bohoslužobných obradov slávených v cirkevnej 

slovančine spolu s duchovnou a religióznou tradíciou veriacich. Táto duchovná 

a religiózna tradícia sa prejavuje v celom rade cirkevných pravidiel, na ktoré 

sme poukázali už pri vydaní Užhorodského rukopisného Pseudozonara (Žeňuch 

– Beľakova – Najdenova – Zubko – Marinčák, 2019), v ktorom sa nachádzajú 

jazykové javy súvisiace s veľkomoravským jazykovým prostredím. J. Vašica 

(1996, s. 72 – 92) totiž predpokladá, že Metodovo dielo cirkevno-právneho 

charakteru mohlo bezprostredne ovplyvniť aj vznik ďalších textov právneho 

charakteru a tiež ich výklady, ktoré vznikli v južnoslovanskom prostredí, odkiaľ 

sa rozšírili do celého slovanského sveta, kde sa ujala a rozvíjala byzantská cirkev 

slovanskej tradície. Texty výkladov jednotlivých pravidiel či kánonov sú preto 
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významným historicko-právnym prameňom, ktorý nemožno vnímať oddelene od 

historicko-spoločenských reálií, v ktorých sa uplatňovali, a ani od ostatných 

podobných zborníkov či súborov kánonických textov a pravidiel svetského 

a cirkevného života, z ktorých v prostredí slovanskej cirkvi byzantského obradu 

aj čerpali. Práve zborníky pravidiel, ktoré vznikali pre potreby miestnej cirkvi, 

poukazujú na prepojenie duchovného (religiózneho) života s každodennosťou 

jednoduchého človeka. Popri návodoch pre veriaci ľud tvoria osobitnú časť 

zborníkov s pravidlami určenými pre miestnu komunitu veriacich aj zásady pre 

život v mníšskom prostredí i pre biskupov miestnej cirkvi. Pravidlá svetského 

a cirkevného života a ich výklady, epitimiové pravidlá a penitenciál predstavujú 

dôležitý dokument, ktorý opisuje vzťahy medzi svetskými i duchovnými stavmi 

spoločnosti (Jáger 2018, s. 67 – 77; Jáger 2019, s. 115 – 120). Používanie 

ustálenej právnej terminológie je pritom základným prejavom identity najstaršej 

podoby kresťanského cirkevného práva u Slovanov, s čím súvisí práve základný 

princíp využiteľnosti právnej normy, jej publicita a všeobecná zrozumiteľnosť. 

Právne normy a predpisy preto predstavujú vnútorne koncízny a širokému 

spektru používateľov zrozumiteľný celok, pričom efektívnosť pravidiel 

a kánonov závisí od jazyka a štýlu (Považan 2014, s. 18 – 25), ktorým sa tieto 

právne zásady zapisujú a vykladajú.
9
  

Aj do kontextu duchovnej kultúry prenikali mnohé osobitosti späté 

s prostredím byzantského obradu. Platí to osobitne aj v súvislosti so slávením 

sviatku sv. Demetra Solúnskeho a s vysväcovaním chrámov zasvätených tomuto 

svätcovi. Šírenie kultu sv. Demetra a ďalších sviatkov súvisiacich s cyrilo-

metodským dedičstvom nie je iba výsledkom oživovacích procesov tejto 

tradície, ktoré sa šírili z českého prostredia z pražského emauzského kláštora či 

olomouckého biskupstva. Tu treba zdôrazniť, že česká Kozmasova kronika 

zachytáva starobylú legendu o Svätoplukovi a zoborskom kláštore, ktorú autor 

tejto kroniky zapísal práve počas svojho pobytu v tejto časti Uhorska. Vidieť 

v nej práve kontinuum o živom historickom povedomí Slovákov pretrvávajúcom 

z veľkomoravského obdobia. Oživovanie veľkomoravskej tradície prenikalo do 

Uhorska a na Slovensko práve v období, keď sa v Európe šírili predstavy  

o bulharsko-ruskom pôvode byzantskej vzdelanosti v slovanskom kontexte. 

Latinský západ byzantsko-slovanskú cirkev po rozkole (1056) však pokladal za 

heretickú, sektársku, a to najmä pre jazyk liturgických obradov. Táto 

nevraživosť voči byzantsko-slovanskej bohoslužobnej tradícii začala v latinskej 

cirkvi v Uhorsku silnieť práve v období, keď sa aj do slovenského prostredia 

                                                           
9 K problematike terminológie veľkomoravského pôvodu v najstarších i neskorších prameňoch 

byzantskej cirkvi slovanskej tradície sa venuje nemalá pozornosť (Afanasieva 2012; Krivko 2015; 

Maksimovič 2007).  
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šírila valašská kolonizácia z východoslovanského (ruského) prostredia.  

O neprajnosti latinskej kultúry voči slovanskej tradícii v prostredí byzantskej 

cirkvi svedčí aj Dalimilovo označenie Metoda za Rusína (Ten arcibiskup Rusín 

bieše, mši slovensky slúžieše, ktoré poznáme z jeho kroniky), ktoré dobre 

dokumentuje religióznu a obradovo byzantsko-slovanskú identitu kultúrneho 

povedomia. V Dlugošovej kronike z 15. storočia sa v podobnom duchu uvádzajú 

skutočnosti o počiatkoch slovanskej vzdelanosti a cyrilo-metodskom účinkovaní 

(Žeňuch 2015, s. 22 – 23). Treba však vziať do úvahy reálie, na ktoré poukazuje 

jazykoveda. Napríklad J. Doruľa (2012, s. 19, 85 – 86) vysvetľuje skutočnosti 

späté s hospodárskym a kultúrnym životom valašskej pastiersko-ovčiarskej 

kolonizácie v horských oblastiach Slovenska v spojení s pôvodným slovenským 

obyvateľstvom, ktoré tak prišlo do priameho živého kontaktu s ukrajinským 

etnickým živlom. Tento živel sa postupne zlieval s domácim slovenským 

obyvateľstvom, spoločensky, kultúrne i jazykovo sa asimiloval v slovenskom 

prostredí. O prítomnosti ukrajinského etnického živlu, ktorý sa tradične spája 

s byzantským obradom, máme v slovenských písomnostiach mnoho dokladov. 

Cirkevná slovančina, ktorú používajú podnes slovenskí veriaci pri 

bohoslužbách byzantského obradu, obsahuje znaky živej ľudovej reči 

slovenských veriacich. Na základe našich dlhoročných výskumov slovenských 

gréckokatolíkov sa totiž ukázalo, že východoslovanský variant cirkevnej 

slovančiny je v slovenskom prostredí ovplyvnený jazykovým povedomím 

slovenských veriacich, teda používateľov spišského, zemplínskeho, šarišského, 

užského, sotáckeho nárečia (Žeňuch 2000, s. 231 – 274; Žeňuch 2017, s. 21 – 

36). Slovanskí používatelia liturgického jazyka v rámci obradov svojej cirkvi 

byzantského obradu uplatňujú takú podobu liturgického jazyka, ktorá odráža ich 

jazykové povedomie. Na Slovensku sa tak používajú dva varianty liturgického 

cirkevnoslovanského jazyka: slovenský a podkarpatskoruský variant. Tieto 

varianty cirkevnoslovanského liturgického jazyka sú výsledkom prirodzeného 

jazykového vývinu jeho používateľov. Používanie cirkevnej slovančiny ako 

liturgického jazyka v slovenskom jazykovom prostredí je neoddeliteľnou 

súčasťou jazykovo-kultúrnej identity slovenských veriacich byzantsko-

slovanského obradu. Liturgický cirkevnoslovanský jazyk je vo svojej štruktúre 

priamym pokračovateľom staroslovienčiny, najstaršieho slovanského 

liturgického a literárneho jazyka Slovanov z veľkomoravského obdobia. 

Prostredníctvom valašskej kolonizácie sa byzantská liturgia, slovanský 

liturgický jazyk, religiozita či duchovnosť opätovne dostala do slovenského 

prostredia. Slovenské obyvateľstvo takým spôsobom prirodzene splynulo 

s byzantsko-slovanským religióznym prostredím a postupne sa stalo aj 
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formujúcim a v mnohých kontextoch aj prevažujúcim elementom tejto 

konfesionálnej tradície (Žeňuch 2015; Žeňuch 2019b, s. 51 – 60). 

Svedčia o tom písomne pramene, ktoré z formálnej stránky sú síce 

napísané cyrilikou, ale viaceré jazykové znaky ukazujú na ich vzťah k 

jazykovému povedomiu a potrebám ich používania aj v slovenskom kultúrno- 

-religióznom prostredí.  

Významnú rolu v kultúrnom živote veriacich byzantského obradu však 

predstavovala aj latinčina, ktorá bola v Uhorsku ústredným jazykom svetskej 

i cirkevnej správy, kroník, vzdelaneckej spisby. Prostredníctvom ustálenej 

latinskej administratívnoprávnej terminológie prenikala aj do cyrilskej písomnej 

kultúry (Zubko 2019, s. 30 – 45; Wilšinská 2019, s. 125 – 133; Zavarský 2019, 

s. 113 – 124; Strýčková 2019, s. 134 – 144). Dokazujú to nielen texty napísané 

po latinsky, ale aj mnohé prevzatia z latinčiny. Latinčina v mnohonárodnostnom 

a konfesionálne diverzifikovanom Uhorsku celé stáročia zohrávala významnú 

rolu predovšetkým v úradných a verejných písomnostiach a bola jazykom 

vzdelancov napojených na európsku kresťanskú kultúru (Doruľa 2015, s. 10). 

Výskum paralelných latinsko-cirkevnoslovanských textov z prostredia 

Mukačevského biskupstva preto svedčí o používaní latinskej terminológie ako 

neoddeliteľnej súčasti konfesionálnej písomnej kultúry v prostredí cirkvi 

byzantsko-slovanského obradu pod Karpatmi (Strýčková 2019, s. 134 – 144). 

Administratívno-právna pisárska prax v prostredí mukačevskej byzantsko-

slovanskej tradície obsahovala totiž také prevzatia z latinskej terminológie, ktorá 

sa prostredníctvom všeobecnej úradníckej pisárskej praxe udomácnila nielen 

v administratívnom a právnom systéme uhorskej spoločnosti, ale stala sa 

neoddeliteľnou súčasťou bežnej komunikácie aj v ľudovom jazyku. Patria k nim 

napríklad lexémy, ktoré uvádzame v štúdii k vydanému latinsko-cyrilskému 

rukopisu štatútov Manuela Michala Olšavského z rokov 1752 – 1758. V celom 

spomínanom rukopise je množstvo ustálenej latinskej terminológie (pozri k tomu 

bližšie Zubko – Žeňuch 2019, s. 5 – 100). 

V jednotlivých národných spoločenstvách Slovanov, kde sa uplatňuje 

byzantský obrad, liturgická cirkevná slovančina sa v ústnej podobe realizuje ako 

konkrétny slovanský jazykový variant či redakcia. Liturgickú podobu, redakciu 

liturgického cirkevnoslovanského jazyka primárne určuje výslovnostná 

(ortoepická) zložka. Jej východiskom je systémová zvuková osnova konkrétneho 

slovanského jazyka. V ústnom prejave (pri deklamácii či speve liturgických 

modlitieb a hymnov) sa tak cirkevná slovančina naplno prispôsobuje 

osobitostiam zvukového systému konkrétneho slovanského jazyka. Hovoríme 

preto o vplyve národného jazykového prostredia a povedomia používateľov na 

liturgickú podobu cirkevnoslovanského jazyka. Súvisí s tým vznik konkrétnej 
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národnej jazykovej redakcie liturgickej cirkevnej slovančiny, ktorá sa realizuje 

v súlade s konkrétnym jazykovým prostredím, napríklad bulharským, ruským 

či srbským. Na redakcie cirkevnoslovanského liturgického jazyka však vplývajú 

aj ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s miestnymi nárečovými pomermi. Tieto 

osobitosti formujú a podmieňujú vznik ďalších miestnych, lokálnych typov či 

podtypov jednotlivých redakcií liturgickej cirkevnej slovančiny. Takýmto 

podtypom (subredakciou) je napríklad haličsko-ukrajinský typ cirkevnej 

slovančiny či podkarpatsko-ruský alebo východoslovenský variant
10

 cirkevnej 

slovančiny.  

Národná redakcia či variant príslušnej jazykovej redakcie (teda zvuková 

podoba) liturgickej cirkevnej slovančiny sa najčastejšie uplatňuje pri slávení 

jednotlivých bohoslužobných obradov cirkvi ako živý komunikačný nástroj 

človeka s Bohom a v biblických a liturgických textoch. Biblické a bohoslužobné 

písomné pamiatky sa podnes zachovali v pestrej palete redakcií. Ich primárnym 

zdrojom či východiskom je však taká písomná podoba, ktorá vychádza z takej 

cirkevnoslovanskej jazykovej osnovy, ktorú dokladujú a opisujú staroslovienske 

a cirkevnoslovanské gramatiky najstaršieho slovanského literárneho jazyka 

(Suprun – Moldovan 2005, s. 29 – 69; Pletneva – Kraveckij 2006; Kurz 1969; 

Stanislav 1978 a 1987). Starosloviensky a cirkevnoslovanský jazyk tak možno 

pokladať za najstarší kultivovaný slovanský knižný jazyk, jazyk najstaršej 

písomnej kultúry, v ktorom sa do dnešných dní petrifikovali aj slovanské 

preklady biblických kníh spolu s celou produkciou bohoslužobných 

a liturgických textov, kánonov a pravidiel cirkevného života (Žeňuch – 

Belyakova – Naydenova – Zubko – Marinčák 2018).  

Veľkú časť rukopisnej tradície tvoria nielen liturgické texty (liturgikony, 

triodiony, miney, trebníky, žaltáre, apoštoláre, evanjeliáre a ďalšie), ktoré 

obsahujú predpísané bohoslužobné modlitby a hymny v liturgickej cirkevnej 

slovančine. Tieto štandardizované texty sú určené na bohoslužobné slávenie  

a v nemennej jazykovej forme pretrvávajú stáročia od čias veľkomoravskej 

cirkvi. Okrem nich v tomto prostredí vznikali a používali sa rukopisné zbierky 

výkladov a homílií, apologetické spisy, na organizáciu cirkevného života sú 

dôležité pravidlá svetského a cirkevného života, ktoré slúžili ako návod na 

každodenný život. Osobitnú skupinu rukopisných prameňov tvoria výklady  

a ponaučenia, apokryfy, legendy, povesti i súbory príbehov o živote svätých  

a o pôvode sviatkov. Zvyčajne ide o odpisy zo starších predlôh, alebo sú to 

                                                           
10 Pri bohoslužobných obradoch veriaci cirkvi byzantského obradu na Slovensku v závislosti od 

svojej jazykovej a etnickej identity používajú východoslovenský alebo rusínsky variant ukrajinskej 

redakcie cirkevnej slovančiny (pozri k tomu napríklad štúdie Žeňuch 1998, s. 649 – 662; Žeňuch 

2000, s. 231 – 274; Žeňuch 2008, s. 97 – 107; Žeňuch 2017, s. 21 – 36).  
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štylizácie a preklady textov z latinských a gréckych originálov. K takýmto 

textom, v ktorých sa objavuje vplyv východoslovanskej i bulharskej pisárskej 

tradície, patrí napríklad Baškovský evanjeliár z 15. storočia (Žeňuch – Vasiľ 

2003, s. 357 – 359), Nižnotvarožský evanjeliár zo 16. storočia, Humenský 

rukopisný zborník výkladov k evanjeliovým perikopám zo 17. storočia, 

Ladomirovské výklady k perikopám zo 17. storočia, Skotarské poučiteľné 

evanjelium zo 16. storočia, Uglianske rukopisy zo 17. storočia, Terebliansky 

Prológ či Užhorodský Pseudozonar zo 16. storočia (Žeňuch – Beľakova – 

Najdenova – Zubko – Marinčák 2018), ale tiež Hanigovský rukopis, 

Gerlachovský apoštolár s výkladom perikop zo 16. storočia či Užhorodský 

poloustav zo 14. storočia s pravidlami mníšskeho života, Mukačevský žaltár  

a mnoho ďalších rukopisných prameňov, o ktorých sa tu ďalej už nebudeme 

zmieňovať. Cyrilské texty sa prepisovali, odpisovali alebo vznikali ako 

kompiláty z viacerých zdrojov. Ponúkali nielen poučné a didaktické texty, ale 

utvárali obraz o tradičnej miestnej kultúre a vzdelanosti. Sú charakteristické tým, 

že obsahujú také jazykové prvky, ktoré do písaných cyrilských textov prenikali  

z miestnych nárečí. 

Súbor tu vymenovaných i ďalších cyrilských rukopisných prameňov 

svedčí nielen o prítomnosti byzantsko-slovanskej cirkevnej tradície, ale aj 

o živej pisárskej tradícii, ktorá disponovala protografmi (predlohami), ktoré 

podnes tvoria základ duchovnej tradície a kultúrneho kontinua slovanskej 

tradície byzantského (gréckeho) obradu aj v priestore pod Karpatmi.  

 

Ako príklad zaiste poslúži aj táto ukážka Života svätého Konštantína Cyrila  

z Tereblianskeho prológu zo 16. storočia. Rukopis je uložený v Národnom 

múzeu v Prahe: 

 

Vq tq8 dn+ь pámätь prpb Dnago& ïc+a kæ¡rði 6la filosofa: 
U6èítelä slovénskago&: 

Vq selÚnьsthM grádh ß bh e 6térq mUж́q i 6meneM Lévq ß 

sanoM жe sót‚nikq ß ï negóжe rodísä bl+жényj kæ¡rðlq ß 

‡6fda8 býstь ß sedmh lh̋ w 6tróèiòq ß vhdh´vь vq snh& å…ko 

nhkyj voe6vóda sqbra& vsä& dvc+a ß i 6 poslh& kæ¡rði 6lovi 6 vqshX ß 

i 6ìbráti sebh& e 6dinô ß i 6 vqstaV‘ ï sq́na skaja& ïc+u i 6 mt+ri& ß 

i 6 gl+ásta e 6mu& rodítelä e 6go& xráni èádo ‡…жe vidh& ß vqe 6voda 
bo6 a6gg+lq ‡4 bж0ðj ß a6 dv+ica& mrDw4 bж0ðä& èt4aa& ß no6 dáti 6 èaD 



50 

 

bô´de ʺ sestra ß mô Dro жe bh6 w…tróèa Ùh´lo ß i 6 poä…ša i¤ vq 

polátô cr+évô ß i 6 vqdaN‘ by ʺ cr0e M ß logofétô filosófô ß vq 

tri 6 m4ch naU6èitisä vqséj môDrosti ß i 6 èetýr‚mi å6jýkq 

xýtrosti naU6èív‚sä ß ‡6l‚lín‚sky, ri Msky, sæ¡r‚sky, жidoV‘sky 

ß i 6 by̋ lúbímq crévi ß i 6 nei 6jvolíжe èésti cr+évy ß no6 paÇ‘ 
bжðú& vqjlúbi& ß i 6 ïšeD na U6j ‚koe& móre i 6 by ʺ mniX ß revnő 

жe i 6mhä& st+go& a6pl4a pávla ß tqòáe4 zá x+a postrDati ß  

i 6 poslaN‘ by ʺ cr0e M vq sracíny stäjátisä w… vh´rh ß i 6 w 6blíèi 

‡6resь maXmwtovô neèestívago ß i 6 vqsä vlq́xvy pe R‘skya& 

posrámi ß i 6 vqZvrátisä sq velíkoú& èéstðú& ß i 6 páki ïi6de& 
na shverьskôä& stránô v‚ kojáry& ß i 6 U6èáše vhrováti vq 

x+a ß i 6 sqtvór‚še sqvh̋ жídove ß xothša i¤ U6bíisti ß no6 
neda̋ i 6gémoN‘ ß don‚de8 reèe& neprepríte e 6go, i 6 nei6máte vlásti 

pogôbíti e 6go& ß i 6 sqbráša4 mnóÙi жídove ß i 6 ‡6gda& 
sqnidóšasä vsi& жidoV‘stði¤ xýtrьci ß sq a6garäny nánь ß 

kæ¡rði 6lq жe ‡6dinq še D pobhdi vsä6 ß a6garäny bo6, å…ko 

bhsoV‘skyä& slô´gy w 6blièiV‘ U6kori& ß жidý жe å…ko 

ïstô´p‚niky bж0ðä& posrámi ß w 6vði¤ ï nego kr4tíšasä ß 

drôÙði¤ жe ðì‚n Gá ní býša beZ i 6mh´nða& ß po se M i 6de& vq morávô 

ß i 6 mnógy náU6èi vh´rh xv+h ß zhMbrðä& e 6retíka mlt+voú& 

U6mo´ri ß po sémq i 6de& vq blqgáry propovhdaä& x+a ß táжe 

vq slovä´ny prišeD ß vqsä& grády po dunaú& náU6èi vhrh 

xv+h ß i 6 sqtvoriša i¤ e 6pp4a vq kaw 6nh grádh ß i 6 moliša  

i¤ da naU6èi ʺ ä¤ svoi M å6jy´koM knigaM ß pone8e postív‚sä m: dn+ðj, 

kq́ b+U moläsä ß i 6 napisa i M, a+ i6 n+ slóvq ß i 6 táko naè Ái ä¤ 

knigaM slove N‘sky M å6jýkoM ß i 6 sego& rádi slove N‘skyj naricáe 6t‚sä 

U…èíte L‘ ß i 6 táko poжi V‘ èú́desa& sqtvori ß vq stárosti 

dóbrh kq bg+u ïi 6de& ß i 6 pogrebénq býstь vq kánh grádh ß 
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Vq tq8 dn+ь slóva ï жítðä st+gó kæ¡rðla a6r‚xie 6pp4a U 6èítelä 

slóvenqskago rô´skymq åzýkomq ß 

Vq nätoX жe býv‚šô e 6mô& ß sqbrášasä nánq ‡6pp4i, i6 popóve 
vsi& èer‚no& ri Zci ß å…ko vráni na sokólq ß i 6 vqìdvigóša tri 6 
å6ìýènuú& ‡6resь, gl+ǻše ß èl+èe ï koe 6ä& strány o…brhtesä 

skáжi naM ne sqtvorílq sloväno M Knígь i6 U6èiši ä¤ ß i 6x‚жe 

nikto8 w 6brhlq i 6nq ß ni 6 a6pl4y, ni6 ri Mstði¤ paphжeve, ni 6 
dða6lógq, ni 6 grigórðj, ni6 ƒ6e 6rony Mq ß my8 g+ å6ìýki vh´my 

tók‚mo ß i 6m‚жe dői ʺ vq knigaX b+a sláviti ß ‡6vreä&,  
i 6 latíny, i6 el‚liny ß ïvhòáv‚še filósofq i 6 reèe& ß nei6de ʺ 
li 6 dqжьD ráv‚no na v‚sä6 ï b+a ß li 6 sl+nce takoжde nesðä&e ʺ li 6 
ráv‚no ná vsä ß ni 6 li& vqsi& dýšeM na a6ƒ6e 6rь ráv‚no ß to6 táko 

vy 6 sä nestydíte tri 6 å6ìýki tqkmo mhnä´òe ß a¤ próèiM 

vqshM å6jýkoM, i 6 plémenoM ß slhpy M velä́š‡ býti i 6 gluxy M ß 

skaжite mi 6 b+a tvorä´òe nemlq́èna ß å…ko8 nemogô´òa sego& 

vqdáti ß li 6 závistðú& nexotä´òa vqdáti ß mý жe mnógy 

ródy ìná‡M knígi U6mh´ú6òe ß i 6 b+u slUV‘ vqzda6ú 6òe svoi 6mi 

å6jýki komúжdo ß å…v8h sŰ sði¤ a6r‚méni, pér‚si, a6váj ‚gi, 
i 6veri, súg‚dáj, gőfi, koìári, a6ravlä´ne, ‡6gæ¡ptä´ne, sæ¡ri, 
i 6nði¤ mnóÙi ß a6òe li 6 nexóòete ï siX razômhti ß ponh  

ï knígq poìnájte sô´dðú& ß dvDь bo6 vqpðe ʺ gl+ä ß poj b+u p4h 

nóvu ß i6 páki vqskliknh´te b+u vqsä& ìem‚lä& ß poIte i 6 
veselítesä i 6 vqspójte ß drôgóe&, vqsä zém‚lä da6 
poklóni ʺsä i 6 vqspoe ʺ ti 6 ß da6 poú̋ жe i 6mä tvoe& výš‚nðj ß  

i 6 páki, xvalíte g+a vqsi& å…ìyci, i6 poxvalíte e 6go& vqsi& 
lú́dðe ß i 6 vqsäko dyxánðe da xvali ʺ g+a ß vq e 6æ G‘lði¤ жe g+le ʺ, 

‡6liko жe i X prðä̋ ß da̋ i 6mq vla̋ èádomq b+жði M býti \ i 6 páki 

tq́жde, ne w… si X gl+ä tokmo vqprašaú& ß no6 i 6 w… vhrôú…òi X 

slóvoM i X vq mä ß da6 vqsi& e 6dino bô´du ʺ ß å…ko8 ty 6 ïè+e w 6 
mnh&, i6 a6zq vq tébh ß ma̋üej reèe&, dána mi ‡̋ vqsä´ka 
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vlástь na nb+si i 6 ná ìemli ß še Dše U…bo naU…èíte vqsä& 

å6ìýki kr4täòesä¤ vq i 6mä& ïc+a i 6 sn+a i 6 st+go& dx+a ß U…èaòesä& 

blústi vqsä& e 6li´ka japovhdaX vaM ß i 6 se& a6ìь sq vámi e 6smь 

vqsä dn+i do skon‚èánðá vh´ka a6mi N‘ ß a6 már‚ko páky reèe& ß 

še Dše vq ve4 mi´rq, propovhdí e 6æ G‘lðe vq séj tvári ß 

vhrovávyj kr4tivyjsä sp+sénq bôde ʺ ß a6 nevhrovávyj 

w 6sôdi ʺ ß znamenðä… жe vhrováv‚ši M pojdô ʺ si 6 ß i 6meneM moi M 

bh́sy i 6жdenô ʺ ß å6jýki vqì‚gl+ä̋ nóvy ß gl+ä̋ жe kq vaM 

knígoèðä& i 6 farisej, i 6 poríti ß å…ko jatvaräe 6te cr4tvðe 
nb4noe& pre D èl+ky vy 6 bo6 nevqsxodíte ß i 6 xotä´òi X vqníti 

vqZbränäe 6te ß i 6 páky gore vaM knigoèðä& ß å…ko vqjä´ste klúÇ‘ 

raã Zmnyj ß i6 sámi nevqnðjdóste ß xotä´òi X vqníti 

vqZvratíste ß kq kore Nüew…mq pávelq g+le ʺ ß xóòô жe da si& 

å…zyki gl+éte ß páèe жe proricae 6te ß bólðj bo6 proricaä6j 

neжeli gl+ä å…zýki ß ráv Zh a…òe neskajae ʺ ß da& crk+vi sqzdánðe 

prði 6metq ß nn+h brátðe, a6òe prði 6dô kq vaM å6ìýki gl+a ß 

kôä& vaM plq́jô sqtvorä ß a6òe vaM nevq Zgl+ä ß i 6li& ïkrqvénðeM, 

li 6 raã ZmoM ß i 6li& pr9rèestvoM ß li 6 U6èénðeM ß w 6báèe be Zdušnaä& 

gl4a daú6òa ß a6òe piòáli, a6òe li 6 gô´sli ß a6òe rajnestvðä& 

pískoM nevqdáste ß káko raã Zmhe6t‚sä píše ʺ e 6líko gU´domoe& ß 

i 6bo a6òe be Zvhstenq gla4 tru´ba vqda̋ ß kto6 U…bo 

U6gotováe 6t‚sä na bránь takovyj å…zyko M a6òe neraãZmnaä& 

slovesa vqda̋ ß káko raã Zmno bô´de ʺ gl+emoe& ß bô´de ʺ bo6 vo 

a6i 6e 6rq gl+ä́òe ß toL‘ko U…bo a6òe sä klúèi ʺ roD sqgla4ny X vq vse M 

mírh ß i 6 ni e6dín‚жe i X be Zglasenq ß a6òe nevh´mi síly gla4 ß 

tu 6 bô´du gl+ä́òi mi var‚várq ß táko i 6 vy& ß ponéжe 

rev‚nítele e…ste dx+óv‚ny M ß kq sqzdánðú cr+kvi ß prosíte da6 
i 6zbyvae 6tq i 6 vy& ß thm‚жe gl+ô å6ìýkoM m+li ʺsä ß a¤ U…mq mój 

besplóda ‡̋ ß èto6 bo6 ‡̋ ml+ä´sä d+xoM ß pomoläsä i 6 U 6moM ß 

a6òe bl+govhstíši dx0oM i 6splqnäa& mh´sto neraã Zmða& e 6go& ß 
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káko re Ç‘ a 6mi N‘ ß po tvoe6j xválh pone8 nebhstь ß ty8 dóbrh 

gl+éši ß no6 drôgyj neÙiжd̋ésä ß xválä bg+a moe 6go& vq vsXh 

va4 ß páèe8 å…zyki gl+ä ß no6 vq ce R‘kvi xóòô, e+ slóve4 U 6moM 

moi M gl+áti ß da6 i 6 nn+h U6èä ‡6жe tqmô& slove4 å6ìýkoM ß 

brátða&, ne dhti byvájte U…moM ß no6 jloboú& mlade N‘stvôjte 

ß U6my жe sqvrqšéni bôdh´te ß vq zakónh píše ʺ ß å…ko 

i…noå6ìýèniky g+lä U6stnámi i6́ nh´mi lúde M símq, i 6 táko 

neposlušaú ʺ mene&, g+le ʺ vqse&drqжítelь ß thжMe å6ìýci 

znamenðe sô̋ nevh´r‚nyM ß a¤ pr9rèestvo ne nevh´r‚nyM, no6 vh´r‚ny M 

ß a6òe bo6 sqnide ʺsä cr+kvi vsä6 vq kô´ph, i 6 vsi& g+lä̋ å…ìýki ß 

vqnide ʺ жe neraã Zmívq, i6li& nevh´renq ß nereèe̋ li 6 å…ko zlí 

sä dh´e6te ß a6òe li 6 vsi 6 pr9rèestvuú ʺ ß vqnðjde ʺ жe ‡6térq 

nevh´renq, i6 neraãZmívq ß w…blièaa& жe sä vqsh´mi ß 

vqstäìae ʺ жe sä ï vsXh ß tájnaä& srcDa e 6go& å…vh byváú̋ ß  

i 6 táko ni C‘ poklonisä b+U ß povhdaä& vq i 6stinô bg+q vq va4 

‡̋ ß èto ́жe ‡̋ brátðe ß ‡…gda bo6 sqxodítesä kqжdo va4, öl+w M 

i 6ma̋ i 6 skaìánðe ß vqsä8 kq sqìdánðú byvaú̋ ß a6òe li 6 å…jykoM 
kto vqZg0le ʺ ß po dvh´ma li 6 Ùh´lo po tre M ß po èásti e 6dínq 

skazae ʺ ß a6òe li 6 nebô´de ʺ gl+qnika ß da6 mlqèi ʺ vq cr+kvi ß 

sebh жe da6 g+le ʺ i 6 b+gu ß pr9rci жe da6 g+lä̋ ß dva6 i 6li& trðe& ß  

a6 druÙði& da6 skaìô´útq ß a6òe li 6 i6nomô å6vít‚sä shdä´òô, 

prqvy I da6 mlqèi ʺ ß mogŰ bo6 vsi 6 pr9rèьstvováti ß da6 v‚si& 
U6èa̋sä, i 6 vqsi& U6thšaú 6t‚sä ß i 6 ds+i pr9rèestvði&, pr9rkoM 

povinôú6t‚sä ß n ʺh bo6 nestroe 6nðú& b+q ß no6 mírô ß tMhжe 

brátðä rev‚nôjte proricánðú& ß i 6 nebraníte gl+áti å6zýki ß 

vqsä8 bl+govh´r‚no po èínô da6 byvaú̋ ß i 6 páki g+lä̋ vqsäK‘ 

å…jýkь i6spov ʺh ti sä å…ko g+ь ƒs+ xs+ vq slaã V‘ b+U i 6 ïc+ô 

a6mínь ß sími жe i6 i 6nhmi slovesy sramli ä¤ w 6stavi ß 

U6vh´dhv‚ жe ri Mskyj páphжь posla& po ne8 ß i 6 doše Dšô e 6mu& 

ríma ß i 6ìyIde saM a 6n‚dréj ß a6p4lqkði líkq sq vsh´mi graжDány 
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svh´òa nosä´òe ß U6vh´dhv‚жe å…ko i 6 st+go& klimén‚ta móòi 

nese ʺ sò+en‚nomèn+ka& páphжa ri Mska ß i 6 a6bðe b+q èúdesa naèa̋ 

tvoríti ß w…slablenq èl+kq i 6schlh ß i 6 i 6nði¤ mnóÙi 

rajlíènyX nedô´gь i6zbyvaú6òe i6schlíša ß prðeMжe páphжq 

knígi i 6 poloжi ä& vq crk+vi st+yä& márðä& ß i8 naricae 6t‚sä 

fátðj ß ph´ša naD ními læ¡tôr‚gðô& ß i 6 po se M povelh páphжq 

dvh6ma ‡…p4poma ßfor‚musu ß i 6 gor‚dixô ß st+iti U…èn+ki 

slove Nskyä& ß i 6 å…ko st+iša ä¤ ß i 6 a6bðe ph´ša læ¡tôr‚gðú& vq 

cr+kvi st+go& pétra, slove N‘sky M å…ìýkoM ß vq drô´gyj dn+ь ph´ša 

vq crk+vi st+yä& petronily ß i 6 páki U… st+go& a6n‚dréä ß  

ï tô´du páki U6 velíkogo Uè…ítelä ß vq crk+vi st+go& a6p4la 
pávla ß w 6bnóòq ph´v‚še slovénqsky ß læ ʺr‚gðú& ph´v‚še naD st+y M 

gróboM ß filosóf‚ жe neprestáa6še sq svoi 6mi U6èeniky ß 

dw ʺi 6nôä& xválô w 6 se M b+U vqzdaváä& ß neprestaa6xu ʺ i 6dô´òe 

kq némô ß vqprašáú6òe na vse skajánðe ß sôgu´bq i 6 trqgô ʺ 
prði 6máxô ʺ e 6go& ï négo ß жidovi N жe ‡6térq táko8 prixódä i 6 
stäjáä…sä sq ni M ß reèe& e 6mu& e 6dinoú&, ne U…жe prišeL‘ ‡̋ x+s po 

èíslô lh´to M ß o… ne Mжe g+lä̋ pr9rci å…ko ï dv+y i 6ma̋ róditisä 

ß poèto8 e 6mu& filosófq vsä6 lh´ta i 6 po rodoM skaìa e 6mu& vse 6 
potíxô ß å…ko i 6 priše L‘ ‡̋ ß i 6 sel‚ko l̋h ‡̋ ï tólh i 6 dó n+nh ß 

i 6 naU6èívь ïpôsti i¤ ß postíg‚še8 i6 mnógyM trô´doM ß i 6 vq 

bólhznь vqpáde ß i 6 tér‚pä´òô e6mô ä6ìú bólhìnьnôä& 
mnógi dn+i ß ‡6dinoú& vidhvь b+жðe& å6vlénðe ß naèäʺ ph´ti 

síce ß o6 rék‚ši X mnh6 i6jyjde M vq dvóry gn+ä ß i 6 vqzveselísä 

dx+q mój i 6 srDce moe& w 6bradova ß w 6blqk‚жesä vq èt4nyä& 

rijy ß táko preby ʺ ve4 dn+ь veselä́sä i 6 gl+ä ß ï sélh nh´smь 

a6zq ni 6 cr+ú slô´ga ß ni 6 i 6nomu nikomuжe ná zemli& ß no6 
tok‚mo b+U vqse& drqжítelú ß i 6 bXh i 6 e 6smь vq vh´ki a6mínь 

ß vq U…trhj жe dn+ь vq st+ýj mnišeskyj w6braZ w 6blqk‚sä ß 

i 6 svʺh kq svh´tô prðe M ß i 6mä si 6 nareèe& kæ¡rílq ß vq toMжe 
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w…brajh, n+ dn+ðj prebyV‘ ß i 6 å…ko pribliжísä godína da6 
pokoj prði M ß prestávi ʺsä na vh´ènaa& жíliòa ß vqzdvigq kq 

b+U rô´ch svoi¤ ß sqtvori mlt+vô sq slqìámi gl+ä síce ß g+i 

bж+e mój e 6жe e 6si a6ggl4kyä& vsä6 èiny& besplqt‚nyä& síly 

sqstavílq nb+o raspénq ß zemlä& w 6snovávq ß i 6жe e 6si& 
vqségda poslôša V‘ vézde ß tvorä´òi X vólä boä6òi Xsä tebe ß 

xranä´òi X ìápovhdi tvoä& ß poslôšaj ml+tvy moe 6ä& ß 

vhr‚noe& tvoe& stádo sqxráni ß e 6жe mä6 bh prestávilq ß 

nekaúèímago i 6 nedostójnago rába tvoe 6go& ß i 6ìbavlh  

ä& ï vqsäkoä& skvrqny be Zbo8nyä& i6 pogánьskyä& ìlóby ß  

i 6 ï vqsäkogo& mnógorhèivago i 6 xô´l‚nago å6jýka ß gl+ä́òago 

ná tä xô´lu, i 6 pogôbi tri 6 å6jýènuú& ‡6resь ß i 6 vqzvráti 

cr+koV‘ tvoú& mno8stvoM ß i 6 vqsä vq e 6dínodšqno sqvqkô´plь 

ß sqtvori& i 6zräDny lú́di ‡6dínomyslä´òa ß w 6 i 6stin‚nhj 

vh´rh tvo‡6j ß i 6 právhM i 6spovhdánði¤ ß vqdqxni& vq srDca  

i X slóvo tvoe 6go& U6èénða ß tvoI bo ‡̋ dárq ß a6òe ne ‡6si prðä6lq 

nedostójnyä& na proprovhdánðe ‡6æ G‘lða& x+a tvoe6go& ß 

w 6sträòaä6sä na bl+gaä& dhla ß i 6 tvoräòaä& U6goDnaa& tebh ß 

å8 bh mnh6 dálq ß å…ko tvoä& tébh predaú& ß U6stroj ä& 

síloú& tvoe 6ú& ß da6 vsi& xvalä̋ i 6 slávä̋ i 6mä ïc+a i 6 sn+a i 6 st+go 

dx+a vv+ki a6mínь ß lob‚ìa жe i¤ st+y M lób‚ìánðe M ß i 6 reèe&, bl4venq 

b+q, i 6жe neda̋ na4 vq lovítvô zôboM i X ß nevidimyX vrágq 

nášiX ß no6 sh´ti i X sqkrô´ši ß i6ìbavi ny ï i6stlh´nða i X ß  

i 6 táko poèi& w 6 g+i ß mc4a fevrálä vq d+ƒ dn+ь vq i 6n‚di K‘ v+ ï 

tvári vqsego& míra ß #Ù+ t+, i 6 o+ì lh´tq ß povelh ́жe a6p4lqni K‘ 
vqsh´mq gréko M i…жe bä´xô vq rímh ß táko жe i 6 rimlä´no M 

sqše Dši Msä sq svhòámi ph´ti naD niM ß i 6 sqtvoríti 

provoжdénðe e 6mU& ß å…ko páphжô sámomô sqtvorili ß 

meüedðj жe prósi ʺ a6p4lqnika gl+ä; å…ko mt+i ny ‡̋ ìaklä´la ß 

kóжdo naú& prqvoe& na su D i 6de ʺ ß da6 i 6 prinese ʺ bráta vq svoj 
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monastyrq ß i 6 tô& pogrebsti i¤ ß povelh ́жe i 6 páph8 
vqloжíši vq rákô ß zabívq gvóìdi& жelh´ìny i 6 táko 

drqжa& j + dn+ðj ß gotovä na pô ʺ ß rh́ša жe kq a6p4lqníkô 

ri Mskði¤ ‡6p4pi ß ponéжe ‡̋ b+q po mnógy X ìémläM xodi L‘ i 6 privede 
i¤ sámo ß i 6 ïsú́dô dš+u vqìä´lq ß zde 6 e 6mu& dostói ʺ leжáti 

ß å…ko èéstnô mô´жu ß re Ç‘ жe a6pl4qnikq ß to6 jást+ýnä e 6go&  
i 6 lúboV‘ ß ri Msky I w 6býèaj prestô´plь ß pogrebô i¤ vq moe M 

gróbh& vq crk+vi st+go& a6p4la pétra ß ïvhòá жe bra̋ ‡…go ß to6 
ponéжe mene& neslušáste ß i 6 nedaste mi 6 ‡go& ß da6 a6òe by 6 
e 6stь lú́bo ß da6 lä´жe ʺ vq vq cr+kvi st+go& klime N‘ta sq ni M жe 

‡̋ sh´mo priše L‘ ß povelh8 a6p4lqni K‘ táko sqtvoríti ß i 6 páki 

sqbrav‚ši Msä e 6p4poM vqshM, provodíti èt4no ß xothšá жe 

poloжíti e 6p4pi ß rhša ïgvozdív‚še rákô vidimyj a6òe  

‡̋ cL‘h ß nemogóša ïgvoìdíti ráki ß po bж0ðú& stro‡6nðú ß  

i 6 táko i¤ poloжiša vq gróbh ß w…désnôä& strány w 6l‚tarä ß 

vq crk+vi st+go& klimén‚ta ß i 6 a6bðe naèáša mnógaä& èúdesa& 

byváti ß å8 vidh´v‚še rimlä´ne ß vel‚mi priloжíšasä 

st+yni e6go& i 6 èésti ß i 6 napisáv‚še i 6konô e 6go& naD gróboM ß 

naèáša svhtíti naD ni M dn+ь i 6 nóòq ß xvalä´òe b+a, 

proslavlä´úòágo takovyä& i…жe e 6go& slávä̋ ß tomô bo  

‡̋ sláva i 6 èt4ь i 6 poklanénðe, ïc+u i 6 sn+u i6 st+mu dx+U ß 

 

 

5. 2 Cyrilské písomné pramene a kultúrna identita 
 

O spätosti byzantského obradu slovanskej tradície a o jej spojení 

prostredníctvom písomných prameňov so slovenským kultúrnym horizontom 

svedčia reálie, ktoré sú prítomné v rozličných cyrilikou zapísaných 

písomnostiach. Tie predstavujú cenný doklad o jazykovo-kultúrnom prostredí,  

v ktorom konkrétne písomné pramene vznikali a uplatňovali sa, i o jazykovej 

identite nositeľov tejto konfesionálnej tradície.  
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Hoci takto heuristicky a textologicky zamerané výskumy sú čoraz viac 

marginalizované, predsa však dôležitosť tohto výskumu nemožno zanedbať, lebo 

je jedinečným zdrojom pre systematické poznanie kultúrnych procesov, ktorých 

odraz možno vidieť aj v živote dnešnej spoločnosti. Snahy o udržanie tradičných 

kultúrnych hodnôt sú prirodzeným prejavom všetkých európskych národných 

a kultúrnych spoločenstiev, lebo sú dôkazom o kultúrnom povedomí 

jednotlivých národov, Slovákov nevynímajúc. Svedectvá o kontinuite  

a historickosti kultúrneho povedomia sú ukotvené v písomných prameňoch.  

Aj cyrilské pamiatky, ktoré spolu s písomníctvom v slovenskom, latinskom  

i nemeckom jazyku vznikali na Slovensku, patria k takýmto významným 

prameňom slovenskej národnej kultúry. Utvárajú obraz o intenzívnom 

viacrozmernom duchovnom živote slovenskej spoločnosti, o jej kultúre  

a identite od najstarších čias po súčasnosť.  

Historickú pamäť národnej kultúry synergicky formuje kultivovaný jazyk, 

ktorý sa podieľa na etablovaní písomníctva a kultúry v najširšom zmysle slova. 

Do tohto kontextu treba jednoznačne zaradiť nielen redakciu liturgickej 

cirkevnej slovančiny, či liturgický jazyk používaný v jednotlivých 

konfesionálnych spoločenstvách na Slovensku, ako je napríklad biblická čeština 

u protestantov či latinčina v rímskej cirkvi. V písomnostiach rozličných 

konfesionálnych prostredí a spoločenstiev na Slovensku však možno 

identifikovať spoločný a zjednocujúci pohľad Slovákov na spoločné dejiny 

a kultúru. Zdôrazňuje sa tým predovšetkým rozdiel medzi konfesionalitou 

a národným povedomím, medzi liturgickým jazykom a hovoreným jazykom 

veriacich, medzi liturgickým prostredím a každodenným životom veriacich 

a spoločnosti. Prejavy každodennosti sú totiž zaznamenané v písomnostiach 

neliturgického charakteru a sú tak obrazom o každodennej komunikácii 

spoločnosti (Doruľa 2014, s. 108). Písaný prejav sa totiž pridržiava 

kultivovaného (kultúrneho) jazyka, ktorý, pravda, dodržiava pravidlá všeobecne 

zrozumiteľného (vernakulárneho) jazyka. Za najvyššiu jazykovú autoritu sa 

v jednotlivých konfesionálnych spoločenstvách na Slovensku pritom pokladal 

liturgický jazyk, ktorý sa vnímal ako posvätný a nedotknuteľný. Takým jazykom 

bola latinčina, cirkevná slovančina alebo biblická čeština.  

V písomnostiach neliturgického charakteru (sú to predovšetkým 

nekánonické texty, ktoré sa nepoužívali pri slávení obradov cirkvi) sa v prostredí 

byzantskej cirkvi slovanského obradu pod Karpatmi používala 

„pocirkevnoslovančená“ podoba ľudového jazyka, v ktorej sa zvyčajne 

nachádzajú viaceré lexikálne, štylistické, morfologické i fonetické javy  

a prevzatia z jazykového úzu používateľov a autorov takejto spisby. Jazyk 

písomností obohatený o tieto jazykové prevzatia z ľudového úzu možno 
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pokladať za kultivovaný jazyk. Kultivácia písaných textov prostredníctvom 

liturgického jazyka prebiehala najmä tam, kde sa vychovával kňazský dorast, 

teda najmä v učilištiach a na univerzitách. Kultivovaný jazyk sa aj v prostredí 

cirkvi byzantského obradu na Slovensku zušľachťoval v rozličných pisárskych 

dielňach, v kancelárskej praxi, na farách či v kantorských a nedeľných školách, 

kde sa vzdelávali aj jednoduchí veriaci.  

Cirkevnoslovanský jazyk a cyrilské písmo je neoddeliteľnou súčasťou 

kultúrno-historického povedomia veriacich, spoločným znakom  

i reprezentantom konfesionálnej identity jeho používateľov, ktorým sa toto 

spoločenstvo identifikuje smerom dovnútra i navonok a vymedzuje sa tak aj voči 

svojim susedom. V ľudovom jazyku sa zas odráža kultúrne myslenie, ktoré 

možno vnímať ako doklad o historickej pamäti a kontinuite nositeľov kultúry.  

 

 

5. 3 Paraliturgická duchovná pieseň  

ako odraz jazykovo-kultúrneho myslenia  
 

Synergia duchovných zdrojov obradovo latinskej i byzantsko-slovanskej 

kultúrnej a religióznej tradície zohrala rozhodujúcu úlohu pri formovaní 

slovenského písomníctva a kultúry. Písomná kultúra je vyjadrením duchovného 

života spoločenstva a predstavuje svedectvo o jeho konfesionálnej tradícii  

a identite. Dobre to dokumentujú napríklad piesne na sviatky cirkevného roka, 

ktoré s osobitnou úctou slávia veriaci v celom regióne východného Slovenska.  

Pravda, mnohé prejavy lokálnej náboženskej úcty sa prekrývajú so 

slávením tzv. veľkých sviatkov cirkvi. Napríklad úcta k ikonám a obrazom 

Bohorodičky je v prostredí gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zvýraznená  

v slávení mariánskych sviatkov. Tento rozmer mariánskeho kultu je príznačný 

pre slovenskú i slovanskú duchovnosť. Počas slávenia týchto sviatkov podľa 

cirkevného kalendára sa v jednotlivých spoločenstvách osobitne uctieva ikona 

alebo obraz Bohorodičky, ktorý stmeľuje identitu miestneho spoločenstva. 

S týmito zobrazeniami sú často spojené zjavenia a nevysvetliteľné skutočnosti, 

ktorým zvyčajne predchádzali rozličné historicky verifikovateľné udalosti, napr. 

povstania, nepokoje, epidémie, prírodné úkazy či živelné pohromy, ktoré sa 

vnímajú ako bezprostredné dôvody slzenia zázračných ikon či iné zázraky  

a zjavenia. Každú rozumom nevysvetliteľnú udalosť pritom sprevádzali 

obrátenia hriešnikov, uzdravenia, záchrana pred nepriateľmi, ochrana 

pred nešťastím i biedou a mnohé ďalšie javy, ktoré umocňovali a podnes 

umocňujú historické a konfesionálne povedomie národného spoločenstva  
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a obradovú identitu a integritu komunity. Takéto centrá spoločnej duchovnej  

i kultúrnej identity predstavujú sväté miesta, ktoré sú duchovným zdrojom 

ochrany pred nebezpečenstvom, strážia čistotu tradície a obyčají, bdejú nad 

kultúrno-spoločenským a konfesionálnym poriadkom v spoločenstve, chránia ho 

pred inovercami i nevercami a rozličnými cudzími vplyvmi, ktoré v takto 

zveľaďovanom tradičnom prostredí spätom so zbožnosťou národa nemajú 

miesto. Sväté miesto preberá na seba znaky národného spoločenstva, s ktorým sa 

konkrétna miestna komunita naplno identifikuje, napríklad aj vo vzťahu k 

nepriaznivej ideologicko-spoločenskej situácii. Umožňuje tak utvrdzovať 

povedomie kolektívnej identity, historickú pamäť spoločenstva a posilňuje 

povedomie príslušnosti modliacich sa k tradičnému kultúrno-konfesionálnemu 

prostrediu a predkom, ktorí sa na takýchto miestach tiež modlievali za záchranu 

a spásu. Na takýchto svätých miestach národ prejavuje svoju identitu v súlade so 

svojou konfesionalitou a tradíciou. Odraz takýchto prejavov kultúrnej identity 

možno pozorovať v paraliturgickej piesňovej tradícii, ktorá sa pre potreby 

veriacich byzantsko-slovanského obradu zapisovala cyrilským grafickým 

systémom.  

Termínom paraliturgická pieseň označujeme náboženskú pieseň 

modlitbového, prosebného alebo historizujúceho charakteru s religióznym 

obsahom, ktorá nie je kánonickým liturgickým ani bohoslužobným spevom a vo 

východnom obradovom prostredí ho nikdy nenahrádza, hoci je zvyčajne  

v tesnom spojení s obradom, s modlitbami, žalmami a hymnami, s biblickou, 

teofanickou alebo legendickou tradíciou. Pojmom paraliturgická pieseň 

označujeme všetky piesne ku Kristovi, Bohorodičke a svätým, piesne na výročné 

sviatky, piesne chrámu, piesne k zázračným ikonám a rozličné príležitostné 

(kajúcne, prosebné, pohrebné, svadobné a i.) piesne. Ich prvotným poslaním je 

povzbudzovať, poučovať, nabádať, vysvetľovať a poukazovať na Boha a 

svätých, informovať a vysvetľovať príčiny, pôvod zázrakov, biblických udalostí, 

zjavení a sviatkov, uctievať a oslavovať ich (Žeňuch 2002; Žeňuch 2006). 

Paraliturgická pieseň má zvyčajne štruktúru a formu ľudovej piesne, do 

ktorej priberá prvky typické pre piesne, ktoré majú liturgický a teda aj 

kánonický, dogmatický, doxologický a mystický charakter. Vo svojej podstate 

sa paraliturgické piesne podobajú na liturgické texty, alebo sú nimi priamo 

inšpirované. V takejto paraliturgickej piesňovej tvorbe sa spája kresťanská 

ľudová obrazotvornosť, ktorá sa niekedy tiež inšpiruje ikonografickými 

či apokryfickými motívmi, s pravým učením cirkvi. Práve preto sa paraliturgická 

pieseň vníma ako hraničný literárny i spevný útvar, ktorý stojí medzi ľudovou  

a umelou piesňou (Brtáň 1978, s. 14). V období prechodu humanizmu a 

renesancie do baroka duchovná pieseň nemohla ignorovať pozemské problémy, 



60 

 

preto vznikli aj piesne náboženského charakteru, ktoré obsahovali meditácie  

a rozjímania o nepriaznivých časoch a o neutešenom stave spoločnosti 

a podobne (Minárik 1982, s. 11 a 22). Pre jednoduchého človeka bol obraz 

duchovného sveta – vytvorený prostredníctvom metafory a alegorických 

posunov od historického k duchovnému a vieroučnému (teda od profánneho 

k sakrálnemu) – prijateľný, najmä ak bol v symbióze s jeho kultúrnym  

a sociálnym vedomím. Preto izolovaný (čisto literárnohistorický alebo čisto 

folkloristický) výklad o piesňovej paraliturgickej tvorbe znemožňuje pochopenie 

jej vývinu, najmä ak jej najväčší rozmach sa udial v barokovom období,  

v ktorom ľudová slovesnosť spolu s časťou pôvodnej autorskej literatúry začína 

pôsobiť ako špecifický prúd barokového literárno-kultúrneho vývinu. Vzniká  

a rozvíja sa pritom vo vzájomnej spätosti s ľudovou tvorbou, ba nie je bez nej 

mysliteľná; hoci nie je s ňou vždy a v každom prípade v príčinnom, ale niekedy 

iba vo voľnejšom podmieňujúcom vzťahu (Hamada 1995, s. 195). Rozhodujúcu 

úlohu preto v tomto procese zohráva jazykové vedomie používateľov, ktoré sa 

prejavuje predovšetkým v rozdielnych, variantných zápisoch tej-ktorej piesne, 

i v samých variantoch tej istej piesne, ktoré vznikali nielen v prostredí 

homogénneho jazykovo-kultúrneho areálu, ale predovšetkým v dôsledku ich 

migrácií do iných blízkych či religiózne podobných areálov (Rothe 2000). Jazyk 

takýchto variantov piesní je zreteľne ovplyvnený fonetickými, morfologickými 

i lexikálnymi osobitosťami, ktoré sú prirodzené v jazykovom inventári ich 

používateľov (Rabus 2009). 

Duchovná piesňová tvorba sa zapisovala do ucelených tematických 

zborníkov piesní, kde jednotlivé texty sú zoradené podľa kalendárového cyklu 

byzantskej tradície, no mnohé piesne sa často dostali aj do iných zborníkov 

textov. Ich autormi i vlastníkmi boli prevažne jednoduchí ľudia, kantori i kňazi, 

ktorí si texty piesní zapisovali pre vlastnú potrebu. Piesne prevzaté z iného 

jazykového a kultúrneho prostredia (z Česka, Poľska, Ukrajiny, preklady 

latinských hymnov, nemeckých náboženských piesní) kantori upravovali do 

takej miery, že ich úplne prispôsobili miestnemu prostrediu, s ktorým napokon aj 

prirodzene splynuli.  

Prepojenie medzi liturgickým textom a paraliturgickou piesňou je v 

ľudovom prostredí prirodzené, preto sa pieseň s duchovným obsahom pokladá 

za pevnú súčasť miestnej náboženskej a cirkevnej tradície. O tejto skutočnosti 

svedčí celý rad zborníkov paraliturgických piesní, v ktorých sa nachádzajú 

zapísané texty duchovných skladieb v zmiešanej podobe nárečia a liturgickej 

cirkevnej slovančiny. 
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5. 4 Príklady cyrilských paraliturgických piesní  
 

 

5. 4. 1 Šarišský spevník zo začiatku 18. storočia  

V odbornej literatúre sa označuje aj ako Moskovský spevník (podľa 

miesta uloženia). Nachádza sa v Knižnici Moskovskej štátnej univerzity 

Lomonosova. Spevníka tvorí 208 listov, ktoré sa postupne všívali do koženej 

väzby takmer počas celého 18. storočia. Pamiatka obsahuje množstvo rozličných 

textov piesní, ktoré sú zapísané cyrilikou vo viacerých jazykoch 

i v západoslovenskom variante kultúrnej slovenčiny, niektoré boli prevzaté zo 

spevníka Cantus Catholici alebo iných rukopisných alebo tlačených predlôh.  

     

Pieseň k Jánovi Nepomuckému, fol. 42r – 42v 

 Phsenq novu zasphva§me å…nu sv+tomu 

 v‚ neMжe bg0q xtel‚ byÑ krolem‚ veènyM  

 kaжdy§ ver‚ tomu. 

 Oã̈mel‚ spoved‚ melèati,̈ 

5. slovo bж+e glasi\ti\ 

 neprestaval‚ za sve ver‚ne w…rodovati\ v+ 

 Vixvalujte, prospevu§te všeckiï krestiåne  

 se radu§te, vydavaïte vy xvaly novy. 

 Nepomuc‚ki st+ii ̈å…nq,  

10. našq oxran‚ce,  

 nš+q kraå̈nq 

 slav‚ne v‚ nb+e za sve skut‚ky es̈tq korovanq(sic) v+ 

 жe krolevi\ жad‚ne§ volh ne xtel‚ èiniẗi \, 

 daL go kralq muèedlnego z mostu zgoditi 

15. takq v‚ Moldave UtopiÑ,  

 xteL go neåkq z6aNbitq, 

 жe emu kraloVnej spovedq ne xte L vydati v+ 

 MysleL kraL, жe posmex‚ zvedelq å…na svatego 

 ponevaжq zgodi\ti\ dal‚ z mostu prackego 

20. tak‚ go nièq go ne zagaNbi\lq,  

 moldavu s niM posvetiL, 

 do nebeske§, do agNg0l‚ske§ slavi\ sprovadiL v+ 

 W£ patrone sväty§ åne, ty našq kraåne, 
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 raèq na4, raèq na4 vslyšecq a vyslyšecq  

    w ̈nebecki å̈ne.  

25. Uprosq poko§ svaty§ 

 nebesq davno v nebe vzatyj 

 s‚ tebu v‚ nebh da§ prebyvati \. 

 

 

Pieseň na Kristovo narodenie, fol. 104r – 104v 

 Sn0q bж+i så… naM narodiL  

 a na4 grhšnyxq vyslebodilq: 

Ref. Vitaj sn+u bж+ij, vitaj  

 Vitajme8 go spolu všiÑci, 

 sphvaúèi\ emu phsnð  

Ref. v: s: 

5. Agg+eli naM radu dali\ 

 bi sme emu xvalu vo7dali: 

Ref. v: s: 

 Tomu my så… vsh radujmo  

 a z‚ agg+eli prðvðta§mo  

Ref. v: s: 

 Ðw…anq Kre4titeL napre3 išo L  

10. i ̈ty za nðmq na svhtq prišol‚ 

Ref. v: s: b: v:  

 Volq º w…seL na nego dyxali,̈  

 taK svego pana zagrhvali¨  

Ref. v: s: b: v:  

 I£ my taKжe ne meška§mo,  

 novogo pana prðvðta§mo 

Ref. v: 

15. Marºå… matka preè4ta  

 porodila Ðs0q Xa0  

Ref. v: sn: b: 

 PastyreM go z‚vhstvovali, 

 a…by z nego rado4 mali. 

Ref. v: s: b: 

 Diẗå novo naro8den No krasno,  

20. åkq sloneèqko å…sno  
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Ref. v. s. b. v. 

 Gdy så… tamq do negw brali,̈ 

 v‚ malomq go mhsteèku z‚našli. 

Ref. v. s. b. v.  

 Na to b�+e naro8denå…  

 veselq så v‚ši Ñko stvorenå 

Ref. v. s. b. v. 

25. Svå…tu Troicu vyznava§mo,  

 bg0u èestq, xvalu zdava§mo. 

Ref. v. s. b. v. 

 

 

Pieseň na Kristovo narodenie, fol. 117r – 117v 

 Dobrii pastirq sä narodi L  

 by vse wvce vyslebodi L  

 pri betlegeM šalaši\  

 pasli w…vce valaši:  

Ref. pri beÑlegeM šalaši 

 pasli w…vce valaši 

 

5. Raduime sä a pläsaime  

 vhlkoM my sä vysmevaime  

 kedq na M bogq daL takego  

 pastireè‚ka dobrogo 

 

 Gladu жizni neterphli  

10. nex‚ se vжdicki veselili  

 жadnego se nebali  

 pana bg+a xvalili 

 

 Menalka pas‚ ze sam‚soneM  

 a Koridon‚ teж se SamsoneM 

15. pri betlegeM salaši 

 per‚vny bili valaši 

 

 Pasli wny sve wveèki  

 baran‚ki te8 i capeèki  
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 pri жelenei dubrave  

20. na uжiteènej trave v+ 

 

 Ne i tenq kratq mnozi nespali  

 ale stado sve gledali  

 boäli se bi vilKq nezašelq do wvecq  

 neïneselq prez kopecq v+ 

 

 

Pieseň na Kristovo narodenie, fol. 69v – 70r 

 Diẗä Ñko sä narodïlo v+  

 vši\tokq svhtq Uveseli\lo 

 vzälo na sä èloveèestvo v+  

 što zanèi\lo ego bostvo 

 

5. Poznalq ti\ go volq i ẅselq v+  

 i\жq to bylq nebesnyi\ poselq 

 Tri\ kroleve prji\xali\ v+  

 bg+u èe4tq xvalu zdavali\ 

 

 Prinesli\ mu dari za to v+  

10. mir̈o kadi\lo ï zlato 

 Vše3ši\ došolq pri\kläkali\ v+  

 bg+u èe4tq xvalu z‚davali \ 

 

 Na toe bж+e naroèinä v+  

 veselq sä všetko stvori \nä 

15. St+u trojcu vyznavajmo v+  

 bg+u èe4tq xvalu zdavajmo 

 

 

Pieseň na Kristovo narodenie, fol. 69r – 69v 

 Èasq rado4ti\ veselosti\ svhtu na4talq nn+h 

 жe bg0q vhènyj\ nekoneènyi\ narodilq sä s pany  

 v mhsteè‚ku vyfleemq  

 v‚ äselqkaxq na slamh 

5. leжiÑ male paxoläÑko na zimh 
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 Što sme vèyt‚ky lúde grhšny z‚ radosti\ èekali\ 

 to agg+eliy dne4 veselo naM shmq zvhstvovalï 

 a proto pläsajmo  

 všiẗ‚ki\ sä radujmo  

10. paxoläÑku nemovLätku sphvajmo 

 

 Spase\telú x4te bж+e ºs0e najsladšy 

 i\stoj pany naroжdenyj poklade najdraši¨ 

 krolú naW pane naW  

 k Lon‚ sä knamq äko panq  

15. daj mi\losti\ tvei\ radosti\ doi\ti\ k‚namq 

 

 

Pieseň na Kristovo narodenie, fol. 153v – 154r 

 NastaL naM denq vesely be7zušego smut‚ku 

 narodiL sä sn+q bж+ii s‚ èistego жivota. 

 Xvalme všitci Pana Bg0a  

 iжq naM zoslalq svego sn+a 

5. z bж+iM dozvolhniM  

 z‚ Dx+omq st+ym‚ poèala  

 a v radosti porodila  

 pan+a ¢s0q Xst+a  

 

 Porodivši ditäÑko åla kolysati, 

10. byvši èistoV dhvicoV tysq mu byla mati 

 Porodila esq sn+a  

 a našego gospodina  

 bysq mu byla mati  

 matko beZ narušenä  

15. da§ naM svoe poжegnanä  

 by smo tä xvalili 

 

 To doznali trie cari åli sä taM brati, 

 byvši èistoV dhvicoV sn+u byla mati 

 Nesli bg+u ofhru  

20. zlato livaN ð smiRnu, 
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 taM poznali kralä.  

 Reknucq: Krolú nad‚ kroLmi  

 a nš+q pane laskavi§  

 raèiж ‚ na4 poжegna(ti)  

 

25. Poжegnanä priäli, ïtamaL sä preèq brali 

 pevnu vhru maúèi, panu bg0u däku(úèi) 

 Slyšali glasq ï agNgeloV,  

 iжq taK veselo s(phvali)  

 Xvala tebh, tvor‚èe:  

30. Xvala tebh na nb+h 

 da§ naM poko§ na zeMli, 

 sn+q boжi§ sä naM narodiL. 

 

 

Pieseň k presvätej Bohorodičke, fol. 59v – 60r  

 Pod‚ tvo§ plaèq sä uthkae M paneNko mr0ºe 

 za w…xranu tä жadaM mt+ko lútostiva:  

Ref. w…xraN zastupq vyslebo3 na4 panek No mr+ƒe  

 neda§ (neda§) zgubi\ti\ na4 mt+ko milostiva: v+ 

 

 W£xraN svoi\ dhti w… mt+ko k‚ tebh volaúèi 

5. w…xraN na4 bж+aä rodðèko na tä Ufaú̈èi v+ 

 

 Gla…tq bo tägnutq na4 pogane:  

 ïvraÑ prostiveNstva ktebh volame  

 my xristiäne braN nebe7peèeNstva 

Ref. w…xraN z+ v+ n+ b+ 

 

 W£xraN prosimo my tä user3no prispï na M pomoòi  

10. uжe sä naša mt+ko braN vo bezpeèeNstvh 

 

 Velmi zazraèny§ tixogo mo§seša 

 uprosq namq èasq pokojny u x4ta ¢s0a  

Ref. wxraN 
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 Bisme mogli taM prièasnðcð na tvarq sn+a tvoego 

 bi naM raèiL darovati: cr4tva nb+esnago:  

Ref. wxraN 

 

 

Pieseň o Márii pod krížom, fol. 149r – 150r  

 Marðä po3 kriжeM жalosne plakala, 

 gy na smer‚tq senaèka svego takq smutne glädhla v+ 

 Ser3cemq zomlhla, vzdixane M, Usti strapenymï, 

 gdy na sm+rtq dali sn+a ej Pilatu жidovskemu v+ 

5. W£xq, sn+u moj na§mjlen‚ši§, å…kq vel‚mi esq visoko. 

 Visðšq na kriжu raspäti§ ï mene daleko. v+ 

 Takq te8 å… tä sºnaèku moi\ ne mogu dosägnuti, 

 anð tebh, w…xq moi\ sn+u, nemogu spomoèi v+ 

 Vedenq esq byL ï Annä…ša ku kaå…fašovi\, 

10. ukrðжovaN i w…plúvaN ïdaN e4 Pilatovi v+ 

 ÏdaL pilaÑ nevinNego v‚ rukð zloreèenyM, 

 baraNka velkonocnogo åkq volkoM zloslive. 

 Ne moglasä utoli\ti\ w…krut‚nostq жidovska, 

 Umuèili Utrapi\li milego sinaèka. 

15. W£ Bж+e moi¨ na§mi\leNšij da§ mi\ dnes‚ Umer‚ti, 

 abyM mogla svoi\mq sn+omq spolu pogrhbq mati\ v+ 

 W£xq, åK smutna, utrapena ne maú pokoä, 

 bo ä sn+a edinago takq naglo stratila. 

 Gde8 å… kolvekq w…ber‚nusä glädati budu  

  sn+a Davidovskago, 

20. vhruú, жe vi8du egw treti§ denq жivago. 

 

 

Pieseň o trpiacej Bohorodičke, fol. 115r – 117r 

 Axq å matka zarmucena èo maM Uèiniti  

 moi sn+q mili\i smrtq wkrutnu raèilq podstupiti:  

Ref. poidemq v+ plakatq budeM na3 ego ranami  

 telo sn+a premilego wbmieM slezami 

 

 W«nq v zagrade na mo3li3be kirvavï potq vilä L  
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 жebi täške a wkrutne grexi naše w…bmilq  

Ref. p: p: p: n: r: t: s. p: 

 

5. Kwrunovanq polièkovanq moi sn+q naimilen‚šii  

 w…cetq a жelèq napoi terqpki§ pilq e4tq prisileno:  

Ref. p: p: p: 

 

 Axq жidi zli a w…krutny proèq ste go zranili  

 ego svätu tvarq sloneènu slinami skazili  

Ref. p: p: p: 

 

 Axq angeli posmotrite što sä v svhth dhetq  

10. èl+vekq grhšnyi bg+a svego na smertq ïsuжdae:  

Ref. p: p: 

 

 

Pieseň na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, fol. 207v – 208r  

 Ïèe nš+q, milðj pn+e, daj na M dx0a st+ego 

 prosi\me, atq se stane pro Xa0, sn+a tvego 

 Atq nas‚ nauèi boskego prºkazani znati  

 pr9rctvi fale Çnego pi\lne se varovati. 

5. Xe0, en‚ж i\ svoi\mq vernyM zoslaL dx+a sv+tego, 

 pre3 veki\ vyvolenego, ï wc̈+a nb+snego: 

 Raèiš‚ naM toi\to xvi\le togo8 dx+a soslati, 

 ab̈y tebe mogli piLne v‚ slovaxq poznati\. 

 W£ mðlyj dx+u st+yj raèišq nš+i M gosteM by\ti\, 

10. i8 si\ v dari\xq bogaty, nemeWkaj k‚ naM prðti. 

 Spravu§ å̈zykq g mluveni©, a ̈daj dobre nauèeni@, 

 naẍil̈q U…ši k‚ slyšeni,̈ zapalq sr3ce k svate Mu èteni. 

 

 

Pieseň na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, fol. 206v – 207r  

 Dx0q pn+e svej st+ej ml4ti\  

 napeLni\lq sr3ca sprutkosti 

 gdy8 ap̈o4toli\ spolu su sedeli, 

 Dx0a st+ego naboжne èekali. 

5. Raèilq i\xq po svete poslati, 
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 slovo boжºe ẅznajmovati, 

 ab̈i\ kazali ̈svomu stvorenð 

 pn0a xv0o ego st+e èteni 

 Pri§mi§teжq dx+a st+ago 

10. uèi\teli\ všego dobrego. 

 On‚ va4 nauèi\ na vše pravdu 

 svi buduce i taeMne veci. 

 Reklq i\mq: Gdy8 va4 budu stavi\ti\ 

 pre3 cisarami, pre3 kniжati, 

15. nexcite8 se ni\cq starat‚, 

 ktere co mate pre3 nim‚ mluvit§. 

 Nex‚c vamq da v tu godinu mudrost‚, 

 èestq, mocnostq, take vimluvostq 

 ktere napoLni vse vaše жado4ti 

20. svu moci\ bs8ki ml+ti 

 Zasli\beni\ gdi8 dx0a st+ego prðäli 

 rado4tne Utešeni meli; 

 s takq velikego dobrodeni 

 zdali èe4, xvalu bg+u zdekovanim‚. 

 

25. Proto8 mi nðnh vesele 

 prosme8 svego stvorºtele, 

 atq naM raèi\šq togo8 dx0a st+ego zoslati@ 

 a ̈naše grhšne sr3ce zapaliti. 

 Ktere8 raèi\šq to dati\. Ami\nq. 

 

 

 

5. 4. 2 Nižnotvarožský spevník zo začiatku 18. storočia 

Rukopisný spevník našiel Julian Javorskij v Nižnom Tvarožci v roku 1907 

neďaleko Bardejova na východnom Slovensku. Spevník sa nachádza v 

Centrálnej vedeckej knižnici v Kyjeve. V rukopisnom spevníku sa v prevažnej 

väčšine nachádza piesňová tvorba z konca 17. a začiatku 18. storočia. 

 

Pieseň na Kristovo narodenie, fol. 42r – 43r  

 Ei… paneNka z‚mi…lenego sn+ka na M porodi…la,  

 w…bvinuvši… do å…sli…èekq ego e4tq poloжila  
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 lúlå…j me di\tå…tko  

 male paxolå…tko  

5. v‚ neM så… thši…la  

 takq mu sphvaeM; v 

 

 Vol‚ i… w…seL na nego dyxali… takq emu sphvali 

 kroL našq panq našq leжitq  

  meжi… nami… takq go vitali  

 teжq i… nemovå…tka  

10. razliène ptašat‚ka  

 ego xvali…li…  

 a velebi…li…; v 

 

 Protoж‚ i… my razumne stvorinå… ego vitajme 

 ego eòe naroжdenå… èti…mo i… ego xvalmo  

15. teж ‚ ïc+u nebesnomu  

 na na4 la4kavomu  

 z‚ daru då…kui…me  

 a ̈v‚ nemq goLdui…me; v 

 

 Kotryj svoej velikoj ml4ti toe oã…èinilq 

20. poslaL sn+a svoego z‚ nebes4noj vysokosti… aby na4 spasiL  

 gnedq ï naroжdenå…  

 daL naM pothši…nå… 

 našq mily  

 xr+to4 edi…nyi…; v 

 

 

 

5. 4. 3 Spevník Jánoša Tótha z roku 1828 

V Zemplínskom múzeu v Michalovciach je uložený cyrilský rukopisný 

spevník, ktorého autorom bol Jánoš Tóth. Rukopis vznikol v roku 1828  

a obsahuje cyrilské piesne v šarišsko-zemplínskom variante kultúrnej 

(kultivovanej) slovenčiny. Publikujeme tu pieseň k úcte presvätej Bohorodičky 

(fol. 34r – 35v), pohrebnú pieseň (fol. 10v) a pieseň na Kristovo narodenie  

(fol. 5v-6r). 
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Pieseň k úcte presvätej Bohorodičky, fol. 34r – 35v 

 Axq slisce krescane, 

 libezne spivane, 

 verne pozdravu§me 

 tu nebecku panú. 

 

5. Marðe Marðe meno preslavne 

 Meno preli1bezne 

 Matki1 svatej 

 Povèanskej. 

 

 Takq krasna denðce 

10. Vsego šveta svyce, 

 Takq lúbezne svi1ti1 

 Co nebeske kvi1ti1. 

 

 Nadq sluncemq äsnhša 

 Nadq zvi1zdu kraši§ša 

15. Panði vsego svyta 

 Takq slavne prosvi1ta 

 

 Polne potešenði 

 Na nebi1 na zmeli1 

 Edi1na wbrana, 

20. Nadq nami1 gri1šni1ma 

 

 Nadq všicki svati1, 

 Slavne vi1višena, 

 Axq polna mi1losty, 

 Matka svata Bolesna. 

 

25. Na neby na жemy, 

 Kralovna zvolena 

 Ïtq svatej troici 

 Estь korunovana 
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 Prosi6 oã…staviène, 
30. Synaèka milego, 

 By neraèilq trescacq 

 Lúdu krescanskogo. 

 

 Nemoжu vimluvítq, 

 Velíke mi1losti1, 

35. Matki1 svatej bolesnej, 

 Ej oã…priMnosti. 

 

 Veli1ki1xq gri1šni1kovq 

 Ze všej stranq pri1íma, 

 Vshmq panenskimq plaòemq 

40. Cali1 švetq pri1kriva. 

 

 Axq krescane vernði, 

 SerceM volajme, 

 Matku svatu bolesnu 

 Verne pozdravujme. 

 

45. Axq Matièko mila, 

 Slišq našo volane, 

 Tote èasq presmutni1 

 Zmilu§še nadq nami1 

 

 Taèi1šq nasq ï moru, 

50. Ï vojni1 xrani1ti6, 
 Raèi1šq za nasq tvogo 

 Sinaèka prosi1ti1. 

 

 Vydi1šq w Mati1èko, 

 Presmutnu krai1nu, 

55. Ze všei1 stranq bi1dami1, 

 Groжne wklúèenu. 

 

 

 Axq raèišq pocešicq 

 Ty presmutne vdovi 
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 A drobnði1 ši1roti1, 

60. V tej oãgerskej жemi1. 

 

 Ktori1 pozostalh 

 Velkimq suжenh, 

 Toti1 roki1 smutne 

 K tej oã…gerskej жemi. 

 

65. Lebo ixq na ti1ši1cq, 

 Tu krati1 zostalo, 

 Velo male ceci 

 W…coxq nepoznalo. 

 

 Zmi1luj še, zlítui1 še 

70. Matièko premíla, 

 Butь tymq šírotomq 

 Matka milosti1va. 

 

 Raèišq i1xq xrani1ti1, 

 Ïdevšego zlego, 

75. Raèi1šq za bhxq prosi1cq, 

 Synaèka mi1lego. 

 

 Budešq pozdravena, 

 Matko svata bolesna, 

 Spolu s Kri1stomq panemq, 

80. Aжq na veki1 amenq. 

 Konecq. 

 

 

Pohrebná pieseň, fol. 10v 

 [Oãжq] id̈emq do grobu smutnego, tmavego, 

 Kde budemq spoèi1vacq do dne sudnego. 

 Tu všeci panove, veli1ki1 kralove, 

 Sve kosti1 skladaú bolestne. 

5. Mu èerstvotq ï krasu, celo me do èasu, 

 Å…kq pokladq moj skladamq do grobu. 
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 Me dhtki å…kq kvi1tki1, i¨ všecke pribi1tki, 

 Nexavamq v tomq švece i statki1. 

 Vasq take wpuòamq pracele, sušedi 

10. Všecki1xq mohxq z novyxq (sic) ï mertvyxq. 

 Dobru nocь úжь tebe oãprimna(ni) manжelko(le) 

 Za lasku dzekuemq serdeène 

 Mnh solnce i mhsäcq nebudu švi1cicq vi1cq 

 Kdiж v жemi1 budu gnhcq, a leжðcq. 

15. Gvezdq åsnyxq nьebudzemq vi1dzecq, 

    mluvicyxq nьeslyši1mq, 

 Å…kq vezenь v temnostexq bucq mušimq. 

 †жiši pomoc ma, za tebu dixtimq å…, 

 Neïstupuj prosiM ïemnьe. 

 †жi1ši1 švetlo me, samq veène wš̈vicq mnьe 

20. A pri1vedzq ku radosti1 do nьebe. 

 †жi1ši1 lasko ma, všecka dobrota ma 

 Samemu pri1sluši duša ma. 

 †жi1ši1 najviši1 poklade najdragši1 

 K tebe å… poruèamq mu duši. 

25. Tento švetq wpuòamq, z vami še rozluèamq, 

 Nьexq vasq wpatrue Pan Bug samq. 

 Amenq. 

 

 

 

Pieseň na Kristovo narodenie, fol. 5v – 6r 

 Marða dv+a namq porodíla 

 Kvhtokq rajskðj poжadanyj, 

 Kotrogo svhtq w…plakanðj; 

 Zdavna poжadanq. v+ 

 

5. V vhfleemi6 vdavídovomq domh 

 Panq nadq panny narodi6lsä, 
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 S èi1stoj panny voplotílsä 

 Èlovekomq sä stalq; v+ 

 

 Kotrogo nebo nevomhstílo, 

10. Zemlå ego vomhstíla, 

 жe sä na nemq narodila, 

 boжaå6 slava; 
 

 ¢…esej vodxnulq,  

 gdy жezlq zakvi6tnulq 
15. dv+yda v guslh oãdarå…e, 

 жe sä uжe vypolnäe 

 ego proroctvo; v+ 

 

 Mojsej vhòae,  

 i ̈rozkazue; 

20. å…ko Bg+u èestь dati  

 za Mesðú6 ego mati 

 emanui1la iz̈raíleva; v+ 

 

 ¢…sai6ä likuj,  
 ezdre prorokuj, 

25. Bg+q ï dv+y narodilsä 

 i ̈vo äslexq poloжilq sä, 

 barzo oã…bogi6xq; v+ 
 

 Pastyrðe ïdutq,  

 èestь xvalu zdaú6tq 
30. Ïroèatku malenkomu, 

 Z èi6stoj pany roжdenomu, 

 ðis+u xrtu; v+ 

 

 I my podьme,  

 èestь xvalu zdajme, 
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35. å…ko Bg+u i¨ carevi1, 

 nebesnyxq si1lq kesarevi6 
 barzo strašnomu; v+ 

 

 жe sä narodi1lq, 

 nasq oãveselilq, 

 zato emu èestь i ̈xvala, 

 na vi1kq vhkovq vosi 6äla, 
 ï vshxq xr+ðtðanq; v+ 

  

 

5. 4. 4 Maľcovský spevník z 18. storočia 

Pieseň o Kristovom narodení z Maľcovského spevníka v prepise do 

azbuky už publikoval V. Hnaťuk v roku 1902. Odpísal ju z rukopisného 

spevníka z 18. storočia v dedine Maľcov v Šarišskej stolici. Pieseň podľa jazyka 

je miestnej proveniencie.  

 

Pieseň o Kristovom narodení 

 Predivna novina nastala 

 Ï veka ï veka neslixana 

 Narodil se Eжiš naš Spasðtelq 

 Enšq na sene v äslièkoxq na slame vykupitelq 

5. Tishcq sto pastirej gore stali 

 Do betlegema su beжali 

 Nalezli Eжiška spanhlego 

 Dary mu davali z radosti plesali a sphvali 

 Pretoж i my emu prosphvujme 

10. Dary malièkomu ofhrujme 

 Serdcami z ustami ego xvalime 

 Bud ot nas veleben aж na veki amen. 
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6. Záver 

 

 

 

Životaschopnosť cyrilskej písomnej kultúry, ktorá sa utvorila v priestore 

dotyku slovanského Východu a Západu, poskytuje možnosti pre 

interdisciplinárne poznávanie a výskum interetnických, interkultúrnych a 

interreligióznych vzťahov. Otvára možnosti aj pre pochopenie rozvoja 

slovenskej kultúrnej identity utvorenej v kontexte latinskej i byzantskej 

duchovnosti, a tak potvrdzuje nezameniteľnú hodnotu ich vkladu do slovenskej 

národnej kultúry. Vďaka týmto textom si možno utvoriť obraz o kultúrnej 

tradícii i o spoločenskej a religióznej situácii, ktorá významnou mierou 

ovplyvňovala každodenný život veriacich.  

Tieto skutočnosti nemožno pochopiť bez synergického poznania lokálneho 

historicko-spoločenského, kultúrno-religiózneho i jazykového kontextu, preto je 

štúdium kultúrno-historického a jazykového vývinu slovenčiny nevyhnutnosťou 

pre všetky učiteľské odbory zamerané na slovenský jazyk a dejiny. Významnú 

rolu pri tom zohráva najmä komplexný pohľad, ktorý utvára predpoklady pre 

systematickú charakteristiku slovenského kultúrneho areálu ovplyvneného 

latinskou i byzantsko-slovanskou tradíciou.  
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7. Bibliografická poznámka 
 

 

 

Edukačná príručka k predmetu so zameranním na vývin slovenského jazyka 

vznikla kompiláciou zistení v publikovaných vedeckých štúdiách, ktoré autor 

tejto edukačnej príručky napísal a vydal v rokoch 1999 – 2020. Výsledky tohto 

svojho základného výskumu v Slovenskej akadémii vied tu prezentuje 

zjednodušeným odborným jazykom a štýlom, ktorý je prístupný pre študentov 

učiteľstva slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave a tiež ďalším záujemcom študujúcim odbor 

slovakistika, slavistika či slovanské filológie na pedagogických a filozofických 

fakultách na Slovensku. Zoznam publikovaných prác autora tohto učebného 

textu sú súčasťou zoznamu citovanej literatúry.  
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