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OBJEKT A PŘEDMĚT PRÁCE

• Uglianské poučné evangelium a Uglianský sborník Kľúč — dva 
cyrilské rukopisy ze Zakarpatí, které vznikly na přelomu 17.-18. století 

• Duchovní kultura a náboženská tradice prostých věřících na území 
mezi slovanským Východem a Západem 

• Cíl: příprava a vydání komentované edice obou Uglianských rukopisů 

• Metody interdisciplinárního výzkumu



KAPITOLA 1.

KULTOROLOGICKÉ KONTEXTY VZNIKU UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ

• Vlastní písemná tradice vznikla na pozadí dvojitého periferního 
umístění bývalé Mukačevské eparchie, nevolnického postavení kněží 
a věřících a chudoby  

• Rukopisné, ne tištěné knihy dokládají kontinuitu kulturní a liturgické 
tradice, jsou kulturním specifikem regionu 

• 1690 r. oblast Maramoroš se oddělila od Mukačevské eparchie kvůli 
neuznání Užhorodské unie



UGLIANSKÉ POUČNÉ EVANGELIUM
KAPITOLA 2.







UGLIANSKÝ SBORNÍK KĽÚČ
KAPITOLA 3.





KAPITOLA 4.

MAĎARISMY V UGLIANSKÝCH RUKOPISECH

Beteg I. 1. přid. Nemocný, chorý, churavý, stonavý, neduživý, marod (ob.); 2. 

(přen.hovor.) vadný, chybný [výrobek]; pochybený [nápad]. II. podst. 1. nemocný (-ná) (i 

lek.) pacient(ka), marod (ob.).

мyдрwc Lю1скаа та1къ сyдит7 в8сz1кую нево1лю Lю1скую, и3ли2 бетgэ. 

Nyomorúság 1. bída, 2. útrapa, utrpení, trápení.

Kórtan (lek.) patologie, zde spíše nemoc, postižení.

я3кій нэморо+ша1къ; и3ли2 хо1т8 я3ка1z ко1р8тань прихо1дит7 на лю1ди. 

Latorság lotrovství, lotrovina.

Бъ7 и3ско>тает7 нэ за1 що за и4н8шогw, лише за грэхи2, за лото>шагъ. 

Szerencsés 1. šťastný; 2. příznivý.

кто2 еc бога1тыи, та2 и3 сере=члz1выи, и3 здоро1вый 



Nemes I. Příd. 1. urozený; 2. šlechetný, ušlechtilý; II. Podst. 1. šlechtic (-ična); 2. 

zeman(ka).

ре? немеш7. я3 то ет7мъ 

w3ный немеш7 видэш+и3 стра<  

Fegyver 1. zbraň, 2. povely spojené se zbraní.

немеш7 не и3маючи феdверу и3з собо+ u3 цrкви 

Mesterség řemeslo.

так7 приправи+ своймъ. меш7стер8шагомъ.  

кого бы има+. загнати и€ якым меш7тершагом8. 

Kín trápení, utrpění, útrapa, trampota, muka; trýzeň, strážeň (kniž.).

Увидэли и3 загыбли кэню велiко+. 

горэли кэню люто+.



Kívánság přání, žádost.

Bizonyság (kniž.) důkaz, svědectví.

И# м0вили3 сz w3бае3 межи3 собо+. а3бы киве=шагъ. похот7 телеcную. з не+ спо+нили3. добрыми3 бизо=шагами3.  

Borbély holič, (zast.) lazebník. нем. 

Теды4 принаzли4 борбэрz2. котрый за+ше кр7лz бритвова+. 

о як7 борб>э w3бритва+ши. голого чл+ка. чiнi3тъ.  

Ajándék dar, dárek, nadílka. 

то мусzт7 руку. и3 клати просте>тую и€ъ я=диком 

Avagy aneb. 
перст=э. а3ваd бороду. а3бо плащ7 дорогы1й 

Szegény I. příd. 1. chudy, chudobný, nuzný, nemajetný, 2. ubohý, nebohý, II. podst. 1. chudák (-
dačka), nuzák (-začka), 2. ubožák (-žačka), chuděra, chudinka, 

не поволи сег=э убогыи3, Акарат7 злый сег=э тэлом



KAPITOLA 5.

ZÁPADOSLOVANSKÉ VÝPŮJČKY V UGLIANSKÝCH RUKOPISECH

• Jazyk některých částí Uglianského sborníku Kľúč obsahuje hojné 
výpůjčky z polštiny:  

• превротность – przewrotność 

• непокалzнный – niepokalany 

• неwшацованаz – nieoszacowana 

• зневажца – znieważca 

• вшетеченство – wszeteczeństwo



• Výpůjčky ze slovenštiny v Uglianském sborníku Kľúč: 

• пакъ – pak 

• статокъ – statok 

• справцz – správca 

• слушный – slušný 

• драбъ – dráb



O JAZYKU EVANGELNÍCH PERIKOP  
V UGLIANSKÉM POUČNÉM EVANGELIU

• Ostrožská bible  

• Bible Leopolity r. 1561 

• Brestská bible r. 1563 

• Bible Jakuba Wujka r. 1599 

• Gdaňská bible r. 1632 

• Bible Šimona Budného r. 1572



KAPITOLA 6.

APOKRYFY V UGLIANSKÝCH RUKOPISECH

• Apokryfy o Narození Kristově — Afroditianova legenda 

• Apokryfické vyprávění o padu andělů 

• Legenda o příchodu Ježíše do pekla 

• Legenda o vzkříšení Lazarově



KAPITOLA 7.

BOHORODIČKA V KULTURNÍ TRADICI ZAKARPATÍ

• Uglianský sborník Kľúč: Apokryfické vyprávění o narození 
Bohorodičky 

• Uglianské poučné evangelium: Slovo na svátek Pokrovu přesvaté 
Bohorodice, jež obsahuje vyprávění o 4 zázracích Panny Marie, a 
Legenda o Zesnutí přesvaté Bohorodice, ve kterém se zmiňuje o 
novém projevu Tomášovy nevěry



KAPITOLA 8.

LITERÁRNÍ PRAMENY

• Skutky Římanů neboli Gesta Romanorum 

• Starý Zákon 

• Dioptra 

• Fyziolog 

• Lucidarius 

• Limonar 

• Pravý Mesiáš Ioannikije Gaľatovského



DIPLOMATICKÝ 
PŘEPIS OBOU 
RUKOPISŮ

PŘÍLOHY



DĚKUJI ZA 
POZORNOST


