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Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

Vás pozýva na prezentáciu kníh 

 

En los orígenes de la literatura de los eslavos  Las vidas de los santos Cirilo y Metodio 

Pri koreňoch slovanského písomníctva a Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda 
(Madrid, ediciones Xorki, 2014) 

 

autorov Salustia Alvarada a Renáty Bojničanovej 
 

Prezentácia sa uskutoční v stredu 16. apríla 2014 o 13:00 

na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, ulica Šoltésovej 4, Bratislava 

miestnosť Š-308 (3. poschodie vľavo) 

                                                                                                                                                     

Autorov a ich diela uvedú: 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., riaditeľka Ústavu filologických štúdií, PdF UK 

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., Ústav filologických štúdií, PdF UK 

Do diskusie sú pozvaní: 

PhDr. Viliam Turčány, CSc., autor prvého básnického prekladu Proglasu do slovenčiny 

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., FiF UK, autor najnovšieho básnického prekladu Proglasu do slovenčiny 

O vlastných skúsenostiach pri prekladaní staroslovienskych literárnych pamiatok do španielčiny budú hovoriť: 

doc. Dr. Salustio Alvarado, Univerzita Complutense v Madride 

Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., Ústav filologických štúdií, PdF UK 

 



 

 

Hagiografías eslavas: Las vidas de los santos Cirilo y Metodio.  
Introducción, transcripción de los textos eslavos, traducción y notas por Salustio Alvarado, Renáta 

Bojničanová. Ediciones Xorki. Madrid. 2014. ISBN 978-84-941505-7-9 

 

 

Slovanské hagiografie: Život sv. Konštantína. Život sv. Metoda.  
Úvodná štúdia, prepis slovanských textov, preklad a poznámky: Salustio Alvarado, Renáta 

Bojničanová. Vydavateľstvo Xorki. Madrid. 2014. ISBN 978-84-941505-7-9 

 

 

Тъгда цýсар†ь М¶хаилъ р2ч2 къ ф¶лософą КонстЇнтинą: слышиши ли, ф¶лософ2, 

рýчь сь«; инъ с2го да н2 мож2тъ сътворити развý т2б2. тý на ти дари мъноsи и 

поимъ братръ свои игąм2нъ М2»одьи иди ж2. вы бо ¬ста Солąнянина, да 

СолąнЇн2 вьси чисто словýньскы б2сýдą«тъ. тъгда н2 съмЇст2 сЇ отър2щи ни 

бога ни цýсаря, по слов2си свЇта¬го апостола П2тра, якож2 р2ч2: бога боит2 сЇ, 

цЇсарЇ чьтýт2. нъ в2лик© слышавъша рýчь, на молитв© сЇ наложист2 и съ инýми, 

иж2 бэах© тогож2 дąха, ¬гож2 и си. да тą яви богъ ф¶лософą словýньскы 

кън†игы. и аби2 ąстроивъ писм2на и б2сýд© съставл†ь, п©ти сЇ ªтъ моравьска¬го, 

поимъ М2»одья. 
 

 

En los orígenes de la literatura de los eslavos. Textos apologéticos de la vida y la 

obra de San Cirilo y San Metodio: Proanafónesis del Santo Evangelio. Panegíricos de los 

Santos Cirilo y Metodio. Sobre las letras. Plegaria alfabética.  
Introducción, transcripción de los textos eslavos, traducción y notas por Salustio Alvarado, Renáta 

Bojničanová. Ediciones Xorki. Madrid. 2014. ISBN 978-84-941505-6-2 

 

 

Na počiatkoch slovanského písomníctva. Apologetické texty o živote a diele sv. Cyrila 

a sv. Metoda: Proglas. Pochvalné reči. O písmenách. Azbučná modlidba.  
Úvodná štúdia, prepis slovanských textov, preklad a poznámky: Salustio Alvarado, Renáta 

Bojničanová. Vydavateľstvo Xorki. Madrid. 2014. ISBN 978-84-941505-6-2 
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