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Predslov

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. 
S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych 

bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského písomníctva.
Preklady liturgických textov a Biblie do staroslovienčiny preto znamená nielen 

zavŕšenie dôležitej iniciačnej etapy slovanskej písomnej kultúry, ktorá po rozpade veľ-
komoravského prostredia, v ktorom možno identifikovať aj počiatky formovania slo-
vanskej duchovnej kultúry, neznamenal jej zánik, ale následný systematický rozvoj.

Za dedičov tejto duchovnej a kultúrnej tradície sa preto hlásia všetky reli-
giózne prostredia slovanského východu i západu, lebo vznikli v systéme synergie 
kresťanských hodnôt s účasťou partikulárnych konfesionálnych tradícií. Konfesio-
nálna diverzita slovanskej kultúry preto nijak nesúvisí s cirkevnou schizmou, veď 
slovanské obyvateľstvo žilo v rozličných oblastiach, v ktorých prevážila latinská či 
byzantská konfesionalita, ktorá v rozličnej miere vplývala na duchovnú a písomnú 
kultúru Slovanov. Svedčí o tom jednak úcta k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi – zakla-
dateľom slovanskej písomnej a duchovnej kultúry v prostredí cirkevnej tradície by-
zantského obradu, ale aj v latinskej cirkvi v celom slovanskom prostredí.

Tento moment spoločnej duchovnej a kultúrnej identity je jedinečným dôka-
zom o vytrvalej kultúrnej komunikácii, ktorá sa uplatňovala v rozmanitom slovan-
skom i širšom európskom priestore. Komplexný pohľad na tieto kultúrne vývinové 
peripetie je preto náročný a predpokladá komplementárny výskum všetkých jej re-
levantných súčastí.

Na konferencii s názvom Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov, 
ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 3. – 6. októbra 2017 s finančnou záštitou 
Fondu na podporu umenia a v rámci riešenia úloh projektu APVV-14-0029 Cyrilské 
písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia, odzneli vedecké referáty účastní-
kov konferencie zo Slovenska, Bulharska, Ruska, Poľska, Srbska, Česka, Nemecka, 
Bieloruska a Litvy. Vedecké štúdie v prítomnej rovnomennej monotematickej kniž-
nej publikácii sú rozdelené do troch tematických okruhov: 1. Liturgické jazyky ako 
prejav konfesionálnej a jazykovo-etnickej identity, 2. Duchovná kresťanská tradícia 
a jej odraz v písomnej kultúre, 3. Aktuálne otázky prekladania liturgických textov 
do národných jazykov. Predstavujú tak sumár aktuálnych otázok výskumov a sú-
časného stavu bádania slavistickej jazykovednej, literárnovednej, etnolingvistickej, 
historiografickej a kulturologickej vedeckovýskumnej problematiky.

Peter Žeňuch


