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Latinské písomnosti v kontexte

byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

• latinčina uplatňovaná paralelne s cirkevnou slovančinou v mnohých

historiografických i administratívnoprávnych písomnostiach v prostredí

cirkvi byzantského obradu na Slovensku

• latinské písomnosti späté s byzantským konfesionálnym prostredím

• oblasť veľmi zaujímavá, no na Slovensku sa jej venuje len okrajová

pozornosť



• 1. Prečo sa latinčina používala v gréckokatolíckom prostredí?

• 2. Aké je jej miesto a akú mala podobu?

• zachované písomné pamiatky nám umožnia skúmať používanie

literárneho jazyka k vzťahu k ľudovému (národnému) jazyku

• paralelné používanie latinského jazyka v oficiálnej i historiografickej

písomnej spisby

(Lučkaj, Bazilovič, Bradač, Duchnovič a ďalší)



Predmet a ciele práce

• upriamenie pozornosti na latinské písomnosti späté s byzantsko-

slovanským kultúrnym prostredím

• život a dielo významnej autority kresťanskej tradície – Juraja Joannikija

Baziloviča (1742 – 1821)

• asketický spis Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802)

• interdisciplinárne zameraný výskum s dôrazom na lingvistické hľadisko



Imago Vitae Monasticae 

(Cassoviae, 1802)



J. J. Bazilovič OSBM ako autor duchovnej 

tvorby

• mníšsky život a jeho duchovnú úroveň v Mukačevskej eparchii v tom

období je možno sledovať z mnohých originálov a opisov mníšskych

pravidiel a ustanovení ako aj schematizmov z rokov 1809 – 1812

• pod Bazilovičovým vedením nastal v Mukačevskej eparchii duchovný

rozmach baziliánov

• asketické diela určené na formáciu rehoľného kléru zastávajú popri jeho

rozsiahlej tvorbe latinských i cirkevnoslovanských spisov k dejinám cirkvi

a liturgie taktiež významné miesto



• popri duchovno-teologickom význame upriamiť pozornosť

najmä na filologický rozmer diela

• filologické spracovanie textu pamiatky s následným prekladom

z latinského do slovenského jazyka

• komplexná lingvistická a štylistická analýza

• charakterizovať jazyk a štýl autora či fenomény, napr. z oblasti

terminológie v prostredí dvoch kultúrnych okruhov

• osvetlenie slovanskej mníšskej tradície pod Karpatmi ako

dôležitého komponentu byzantsko-slovanskej obradovej

tradície a konfesie z pohľadu latinskej literárnej kultúry



Metodológia
 interdisciplinárny aspekt

• historicko-analytická metóda

• transliterácia a apretácia latinského textu pamiatky

• záverečné kolacionovanie textu

• textová analýza

• interpretácia textu

• lingvistická a štylistická analýza textu



Štruktúra práce a výsledky výskumu

I. predmet a ciele práce, teoretické východiská práce, metodológia

II. latinské písomné pamiatky byzantskej obradovej tradície (k osobnosti a 

literárnej tvorbe J. J. Baziloviča OSBM; súčasný stav bádania doma a v 

zahraničí)

III. Imago Vitae Monasticae (Cassoviae, 1802) – historicko-kultúrne a literárne 

pozadie vzniku písomnej pamiatky; obsahová charakteristika

IV. štruktúra a analýza textu písomnej pamiatky (úvodná poznámka k prepisu a 

jazyku diela; pramenné inšpirácie (literárne pramene jednotlivých autorov, 

ekumenické koncily a miestne cirkevné synody, Sväté písmo; jazyková 

analýza (ortografia, morfológia, syntax, lexika); stret východnej a západnej 

teológie v diele na teologických a jazykových príkladoch

V. preklad spisu s paralelným originálnym latinským textom 

záver; použitá literatúra; prílohy
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Prínos dizertačnej práce

• interdisciplinárny prístup

• sprístupnenie významného prameňa v podobe prvého kritického prekladu

s poznámkovým aparátom z okruhu latinských písomností byzantsko-

slovanskej tradície na Slovensku – prínos k neprebádanej oblasti

výskumu – vzťahu latinského jazyka k byzantskej obradovej tradícii

• filologické spracovanie s komentárom ako východisko pre výklad dnes

málo jasných reálií

• objasnenie historicko-kultúrnych pohľadov na byzantsko-slovanskú

mníšsku tradíciu v Karpatoch

• prínos k poznaniu slovensko-slovansko-latinských kultúrnych a

duchovných vzťahov

• práca plne využiteľná v praxi



Ďakujem za pozornosť!


