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 Wstęp 

  

 Celem niniejszej pracy jest zbadanie serbskiego słownictwa dotyczącego hierarchii 

cerkiewnej oraz wykonawców czynności, związanych z Cerkwią Prawosławną, a także 

przedstawienie dziejów powstania pierwszego pisma liturgicznego Słowian oraz działalność 

jego ojców: Cyryla i Metodego. 

 Analizowane przeze mnie słownictwo zostało zebrane ze słowników serbskich: 

Słownika Maticy Serbskiej1
, Słownika Serbskiej Akademii Nauk2

 oraz Teologicznego 

Słownika serbsko-angielskiego i angielsko-serbskiego3
 Aleksandry Dobrić. Na podstawie 

badanego materiału postaram się ukazać zmiany językowe, jakie zaszły na przestrzeni 

wieków w serbskim i polskim słownictwie liturgicznym oraz wpływ powszechności religii na 

jej bogactwo językowe.  

 Praca składa się z dwóch rozdziałów: teoretycznego i badawczego. Przedmiotem 

pierwszego jest przedstawienie dziejów misji cyrylo-metodejskiej na terenie Wielkich Moraw 

oraz okoliczności stworzenia pierwszego alfabetu słowiańskiego. W pracy poruszyłam także 

problem dotyczący chrztu Polski w obrządku słowiańskim jeszcze przed rokiem 966, 

powszechnie przyjętym, jako data chrystianizacji państwa polskiego.  

 W rozdziale drugim – badawczym zawarte jest słownictwo związane z cerkiewnymi 

nomina agentis oraz jego badania etymologiczne oparte na słownikach księdza dr Aleksego 

Znoski4 oraz wybranych słownikach grecko-polskich. Podsumowaniem rozdziału jest 

statystyka, mająca wykazać, jaki procent całości stanowią wyrazy greckiego, staro-

cerkiewno-słowiańskiego, łacińskiego lub mieszanego pochodzenia.  

 

 Metodologia badań 

  

 Zebrane przeze mnie słownictwo pochodzi ze słowników cerkiewno-słowiańsko-
                                                 
1 Речник српскохрватскога књижевног језика, red. zespół Нови Сад, Загреб 1967-1973. 
2 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, red. zespół, Београд 1959 – 1996. 
3 А. Добрић, Српско-енглески и енглеско-српски теолошки речник, Београд 2004. 
4 A. Znosko, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, Białystok 1996; A. Znosko, Mały słownik wyrazów 

starocerkiewno-słowiańskich oraz terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983.  
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polskich autorstwa księdza Aleksego Znoski oraz z wymienionych już wyżej słowników 

serbskojęzycznych. Wyboru materiału leksykalnego dokonałam poprzez przeszukiwanie 

dostępnych słowników stricte cerkiewno-teologicznych, jak również większych słowników 

powszechnych.  

 Podstawowym źródłem przy poszukiwaniu leksyki serbskiej stał się słownik 

A. Dobrić (Belgrad 2004). Przydatne były także słowniki Maticy Serbskiej 

i Chorwackiej, a także Słownik Serbskiej Akademii Nauk, w których można było odnaleźć 

część odpowiedników słownictwa cerkiewno-słowiańskiego.  

 Natomiast źródłem przydatnym przy wyszukiwaniu wyrazów cerkiewnych były 

słowniki księdza Znoski, który w najnowszym, dostępnym wydaniu z roku 1996 podawał 

przy opisywanych wyrazach również ich etymologię.  

 Pozostałe pomoce naukowe stanowiły słowniki grecko-polskie Piusa Bosaka (Pelplin 

2001; 2002)5, a także Zygmunta Węclewskiego (Warszawa 1905)6 oraz Mały słownik 

łacińsko-polski Józefa Korpantego (Warszawa 2001)7.  

 Temat hierarchii cerkiewnej wydał mi się interesujący ze względu na ogromne 

bogactwo językowe prawosławnego słownictwa teologicznego. Oczywistym jest, że materiał 

badany w pracy jest bardzo ograniczony. Pewne trudności sprawiało bowiem dopasowanie 

słownictwa cerkiewno-słowiańskiego i serbskiego. Znalezienie więc odpowiedników stawało 

się niekiedy problematyczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 P. Bosak, Analiza gramatyczna; słownik grecko-polski Pelplin 2002; P. Bosak, Słownik grecko-polski do 

Nowego Testamentu Pelplin 2001. 
6 Z. Węclewski, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001. 
7 J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001.  
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Rys. 1. Pomnik Cyryla i Metodego w Belgradzie (fot. Joanna Karczewska)
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I. Zarys historii pisma słowiańskiego 

 

1. Cyryl i Metody  

 
 Najważniejszymi postaciami w historii Kościoła chrześcijańskiego na terenach 

Słowiańszczyzny byli bracia Konstantyn i Metody, nazywani przez niektóre źródła „braćmi 

sołuńskimi” lub „apostołami Słowian”8.  

 Konstantyn, zwany również Filozofem oraz jego starszy brat Metody byli synami 

bizantyjskiego urzędnika Leona, zamieszkałego w Salonikach. Już od młodych lat bracia 

interesowali się nauką. Tadeusz Lehr-Spławiński pisze, że Cyryl, bo takie imię zakonne 

przyjął młodszy z braci, „otrzymał (…) pełne i gruntowne wykształcenie wedle panujących 

w Bizancjum wymagań”9. 

 Metody zaś został urzędnikiem i archontem jednego z okręgów słowiańskich. Poszedł 

tym samym, przynajmniej początkowo, w ślady ojca. Następnie porzucił posadę 

i wstąpił do klasztoru, który znajdował się na górze Olimp w Bitynii. Konstantyn przyjął 

święcenia kapłańskie i zajął się pracą w bibliotekarza przy katedrze św. Sofii. Wkrótce 

porzucił pracę w bibliotece na rzecz posady wykładowcy filozofii w szkole cesarskiej, gdzie 

otrzymał przydomek Filozofa. W tym też okresie wybrał się ze swoją pierwszą misją 

chrystianizacyjna do Arabów.  

 Druga prowadziła do Chazarów. Według profesora Tadeusza Lehra-Spławińskiego, 

trudno jest mówić o jej dokładnym przebiegu. Jak podaje, jedynymi źródłami informacji są 

Żywoty, w których „trudno ustalić, co w ich regulacji może być faktem historycznym, a co 

tylko hagiograficznym ornamentem”10. Jednak, jak można wyczytać w Słowniku 

starożytności słowiańskich, w drodze do Chazarów bracia „zatrzymali się pewien czas 

w Chersonesie na płn. wybrzeżu Morza Czarnego i tam mieli się zetknąć z człowiekiem, 

który posiadał przekład ewangelii i psałterza pisany rosъskymy pismeny”11. 

 Po dotarciu na miejsce, bracia stoczyli dyskusję z teologami żydowskimi. Nie 

wiadomo, jakie były rezultaty tej misji. Wiadomo jednak, iż Konstantyn zapoznał się 

tam  z językiem hebrajskim, a także z innymi językami wschodnimi.  

                                                 
8 W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Słownik starożytności słowiańskich, Wrocław-Warszawa-

Kraków 1964, tom drugi, s.29. 
9 T. Lehr-Spławiński, Konstantyn i Metody, Warszawa 1967, s. 30. 
10 Ibidem, s. 39 
11 W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, op.cit., s. 30.  
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 862 rok przyniósł apostołom Słowian nowe wyzwanie. Do Bizancjum dotarło 

poselstwo od czeskiego księcia Rościsława z prośbą o przysłanie duchownych, którzy 

mogliby dokonać chrystianizacji w języku słowiańskim.    

 W 863 roku Cyryl wraz z Metodym przybyli na Morawy. Ówczesny książę Wielkich 

Moraw – Rościsław dążył do uniezależnienia swojego państwa od dynastii Franków. 

U Tadeusza Lehra-Spławińskiego czytamy również, że książę czeski chciał doprowadzić do 

„uporządkowania stosunków kościelnych, redukując w tym zakresie wpływy niemieckiego 

duchowieństwa, krzewiącego wokół siebie także wpływy polityczne, niepożądane dla 

księcia”12.  

 Zadaniem Cyryla i Metodego było przygotowanie wykształconej kadry 

duchowieństwa do dalszej działalności misyjnej, co miało być podstawą do wprowadzenia 

liturgii słowiańskiej na terenach Wielkich Moraw. Ponieważ żaden z braci nie posiadał 

godności biskupiej, żeby wyświęcić księży, musieli zwrócić się z prośbą do metropolii 

akwilejskiej.  

 Niestety, jak pisze Leszek Moszyński, „patriarcha akwilejski nie zdecydował się na 

wyświęcenie księży nieznanego mu obrządku, trzeba było więc jechać dalej, aż do Rzymu”13. 

Po drodze zatrzymali się w Wenecji, gdzie wzięli udział w dyspucie, dotyczącej 

wprowadzonego przez nich do liturgii, języka słowiańskiego. Tam też, otrzymali wezwanie 

od papieża Mikołaja I, a gdy dotarli na miejsce, papieżem był już Hadrian II, który po 

zapoznaniu się z założeniami liturgii słowiańskiej zatwierdził ją i zezwolił na wyświęcenie 

nowej kadry duchowieństwa.  

 W 870 roku, po śmierci Cyryla, Metody powrócił na tereny Wielkich Moraw, gdzie 

zastał nowego władcę – bratanka Rościsława – Świętopełka. Leszek Moszyński pisze, że „był 

to trudny czas dla Wielkich Moraw”14 ze względu na obalenie księcia morawskiego przez 

jego bratanka – Świętopełka przeciwnego liturgii słowiańskiej. Książę Kocel, panujący 

w Panonii, nie tylko zwolennik polityki Rościsława, ale także liturgii słowiańskiej, zwrócił się 

do papieża Hadriana II z prośbą o reaktywację archidiecezji syrmijskiej i wyświęcenie 

biskupa słowiańskiego. Jeszcze w tym samym roku Metody został nowym biskupem.  

 Decyzja ta jednak wywołała opór niemieckiego duchowieństwa, które osadziło go 

„w więzieniu w Ellwangen w Szwabii, gdzie przebywał dwa i pół roku”15. Jak podaje dalej 

Leszek Moszyński, Metody „został zwolniony dopiero w 873 r. dzięki energicznej interwencji 

                                                 
12 T. Lehr-Spławiński, op.cit., s. 71. 
13 L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa, 2006, s. 111. 
14 Ibidem, s. 111. 
15 Ibidem, s. 111. 
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Jana VIII, który następnie wysłał go na Morawy, tworząc metropolię morawską”16.

 Świętopełkowi trudno było zaakceptować liturgię słowiańską. Od początku był 

zagorzałym przeciwnikiem obrządku słowiańskiego i zwolennikiem polityki dynastii 

Franków. Zwrócił się więc do papieża o rozpatrzenie jego wątpliwości, a ten z kolei zabronił 

używania języka słowiańskiego w liturgii i wezwał Metodego do siebie.  

 Tadeusz Lehr-Spławiński opisuje to zdarzenie: „Metody po przybyciu do Rzymu, 

poddany przez papieża badaniu w obecności kilku zaufanych biskupów, co do 

prawowierności swej wiary, nie tylko oczyścił się ze wszystkich zarzutów, ale zdołał nawet 

przekonać papieża o słuszności swego stanowiska co do liturgii słowiańskiej. 

W rezultacie powrócił na Morawy z bullą Jana VIII zaadresowaną do Świętopełka (Industriae 

tuae, datowana na czerwiec 880 r.), w której papież, stwierdziwszy jego całkowitą 

prawowierność, przyznaje mu wszelkie prawa i przywileje arcybiskupa oraz zezwala w pełni 

na używanie języka słowiańskiego w nabożeństwach (…)”17. Był to pierwszy krok w historii, 

mający doprowadzić do zwycięstwa liturgii słowiańskiej nad obrządkiem łacińskim. 

 

 Dysputa wenecka i początek walki o język słowiański w liturgii 

 

 Wspomniana już wcześniej dysputa wenecka była pierwszym etapem walk o język 

słowiański w liturgii. Stoczyło ją duchowieństwo weneckie z Konstantynem i Metodym, 

podczas ich podróży do Rzymu.  

 To właśnie tutaj starły się dwa światy: zachodni (wenecki) oraz wschodni, znany 

Cyrylowi. W obrządku zachodnim tylko trzy języki były godne liturgii: hebrajski, grecki oraz 

łaciński, ponieważ to w tych językach przybito napis na krzyżu Chrystusa. To właśnie takie 

stanowisko Cyryl nazwał herezją trójjęzyczną.18 

 Konstantyn bronił języka słowiańskiego uważając, że obcy język uniemożliwia odbiór 

treści w liturgii. Tadeusz Lehr-Spławiński wspomina, że Cyryl powoływał się nie tylko na 

znane mu liturgie Wschodu, odprawiane w języku ojczystym, ale również na treści Pisma 

Świętego: „Jeśli jednak – powiada – nie chcecie... tego zrozumieć, to poznajcie z ksiąg 

(Pisma św.) sąd o tym” i tu przytacza szereg cytatów z pism proroków, ewangelistów 

i apostołów”19. 

                                                 
16 Ibidem, s. 111. 
17 T. Lehr-Spławiński, op. cit., s. 121. 
18 J. Klinger, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, Białystok 1998, s. 11 
19 T. Lehr – Spławiński, op. cit., s. 97. 
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 Działalność translatorska Cyryla i Metodego 

  

 Przy omawianiu dokonań braci sołuńskich nie można zapomnieć o ich działalności 

przekładowej, będącej podstawową bronią w walce o równouprawnienie słowiańskiego 

języka liturgicznego. Przetłumaczenie ważniejszych ksiąg dawało większą gwarancję 

powodzenia dalszej działalności misyjnej. Na wspomnianej wcześniej dyspucie weneckiej, 

Cyryl przekonywał zebrane duchowieństwo, iż ograniczenie rozwoju liturgii w języku 

narodowym jest równocześnie przeszkodą dla pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej 

i zrozumienia Słowa Bożego.20 

 Podczas przygotowań do misji wielkomorawskiej Konstantyn przełożył Ewangelię na 

niedziele i święta, Dzieje i Listy Apostolskie, księgi liturgiczne, a także Parimiejnik,
 ·będący 

zbiorem wybranych starotestamentowych przypowieści.  

 Po przybyciu do Czech i ochrzczeniu księcia Borzywoja, Metody zajął się 

tłumaczeniami z języka greckiego. Były to głównie księgi biblijne (z wyjątkiem 

Machabejskich), Nomokanon, czyli reguły prawa kościelnego, Zakonъ sudьnyj ljudemъ – 

zbiór prawa świeckiego, uzupełnienie ewangeliarza w tzw. tetraewangelium, Księgi Ojców, 

zwane Paterykiem
21

, będące zbiorem opowiadań z życia ascetycznego mnichów.  

 Wszystkie wymienione powyżej pozycje były już pisane nowym językiem, 

słowiańskim, nazywanym również przez niektórych historyków języka, starosłowiańskim.22 

  

 Powstanie i nazewnictwo pierwszego јęzyka Słowian 

 

 Jak podaje Czernoriziec Chrabr w rozprawie O Piśmie, twórcą głagolicy, czyli 

pierwszego pisma słowiańskiego był Konstantyn Filozof: „Dawniej Słowianie, będąc 

poganami, nie mieli liter, ale liczyli i wróżyli za pomocą kresek i nacięć. (…) Potem zaś Bóg 

(…) zmiłował się nad plemieniem słowiańskim i posłał mu świętego Konstantyna Filozofa, 

zwanego Cyrylem, męża sprawiedliwego i prawego, a on uczynił mu trzydzieści i osiem liter, 

jedne na wzór liter greckich, inne zaś stosownie do mowy słowiańskiej”23
. 

                                                 
20 L. Moszyński, op. cit., s. 112. 
21 L. Moszyński, op. cit., str. 111 
22 С. Николић, Старословенски језик I, Београд 2002, s. 7. 
23 Czernoriziec Chrabr, O piśmie, [w:] A. Naumow, Pasterze wiernych Słowian, Kraków 1985, s. 26. 
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 Pierwotnie język o którym mówi Mnich Chrabr nazywano językiem słowiańskim 

(pismena slovĕnьskaja), bądź starosłowiańskim. Powstał w II połowie IX wieku i stał się 

podstawą do rozwoju oraz rozprzestrzeniania słowiańskiej liturgii. Nazwa ta jednak się nie 

przyjęła, ponieważ określenie словенски (słowiański) może się odnosić do każdego języka 

słowiańskiego, a brzmieniem przypominać nazwę innych języków, słoweńskiego: slovenački 

oraz słowackiego: slovački
24

.   

 Określenie głagolica nie było od początku stosowane. Wyraz pochodzi od czasownika 

glagolati - „mówić” albo rzeczownika glagolъ - „słowo”. Obydwa te leksemy występowały 

często w tekstach kościelnych toteż księży posługujących się pismem głagolickim nazywano 

głagolaszami.
25

 Językoznawcy spierają się na temat źródeł powstania pierwszego pisma 

słowiańskiego. Wiadomo, że rozprzestrzeniło się z terenów południowosłowiańskich i jak 

twierdzi S. Kuljbakin było „literackim opracowaniem mowy, znanej braciom z okolic Sołunia 

od czasów dzieciństwa”26.  

 Po śmierci Metodego, starosłowiańskie piśmiennictwo rozwijało się głównie 

w Macedonii, w Ochrydzie, w szkole założonej przez uczniów braci sołuńskich, Nauma 

i Klimenta. Większość zachowanych zabytków z tamtego okresu to właśnie zabytki 

głagolickie, wchodzące w skład, tzw. kanonu. Z Macedonii, przeniosło się na tereny 

wschodniej Bułgarii. Tam, w Presławiu powstała kolejna już szkoła pisarska. 

To prawdopodobnie w tym miejscu doszło do uproszczenia cyrylo – metodejskiej normy 

językowej: głagolica została zamieniona na cyrylicę27. 

 Niektórzy językoznawcy nazwali pierwszy język literacki Słowian, starobułgarskim 

(старобугарски). Nazwa ta jednak nie oddaje, jak pisze Николић, jego macedońskiego 

charakteru. Co najwyżej może stać się mylną sugestią, iż język starobułgarski był podstawą 

dla powstania i rozwoju współczesnego języka bułgarskiego. 

 Pojęcie: język staro-cerkiewno-słowiański zostało wprowadzone dopiero rzez 

Vondraka, które przyjęło się głównie wśród polskich i niemieckich naukowców. Miało ono 

dotyczyć języka, jakim zostały napisane starosłowiańskie zabytki z X i XI wieku, wchodzące 

w skład, wspomnianego już wcześniej, kanonu zabytków staro- cerkiewno- słowiańskich
28. 

Oprócz tekstów kanonu, istnieją tzw. redakcje, będące tekstami młodszymi, posiadające 

                                                 
24 С. Николић, op. cit., s. 7. 
25 L. Moszyński, op. cit., s. 53. 
26 С. Николић, op. cit., s. 15.  
27 Ibidem, s. 14.  
28 Ibidem, s. 18. 
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naleciałości lokalne: bułgarskie, macedońskie, serbskie, chorwackie albo ruskie. Mówi się 

wtedy o tekstach cerkiewno – słowiańskim w redakcji.29
  

  

2. Nurt słowiański na terenach państwa polskiego 

 

Większość podręczników do historii i książek z tej dziedziny głosi, że Mieszko I 

przyjął chrzest w roku 966, w obrządku łacińskim, żeniąc się z czeską księżniczką Dąbrówką. 

Piszą o tym historycy tacy jak Jerzy Topolski, Paweł Jasienica, czy też Henryk Samsonowicz.  

 Według Henryka Samsonowicza przyczyn, dla których politeistyczna Polska 

zdecydowała się na przyjęcie chrześcijaństwa było kilka:  

 

 „Podbój Łużyc w 963 roku przez margrabiego Marchii Wschodniej, Gerona, postawił na porządku 

dziennym kierunek dalszej ekspansji rycerstwa niemieckiego. Zagrożone Czechy szukały oparcia w ośrodku 

gnieźnieńskim. (…) Walki z Wolinianami, Związkiem Wieleckim były walkami tak o zdobycze terytorialne, jak 

i o zwycięstwo jednego z dwóch różnych modeli ustrojowych: państwowego i wielkoplemiennego. Przyjęcie 

chrztu wzmacniało pozycję państwa gnieźnieńskiego, stwarzało korzystne możliwości nawiązania współpracy 

z dwoma potęgami ówczesnej Europy: cesarstwem i papiestwem”30.   

  

 Hipoteza postawiona przez Marię Janion nie wyklucza wyżej przytoczonych przyczyn. 

Zakłada jedynie istnienie na terenach ówczesnego państwa polskiego religii chrześcijańskiej, 

ale w obrządku słowiańskim31. Nie neguje tym samym słów Samsonowicza. Powołuje się na 

słowa pisarzy jeszcze dziewiętnastowiecznych, w tym Wacława Aleksandra Maciejowskiego, 

który twierdzi, że duchowni niemieccy, zajmujący się wówczas działalnością 

chrystianizacyjną, nazywali ludnością pogańską nie tyle ludy niechrześcijańskie, ale 

wszystkie inne, które nie przyjęły obrządku łacińskiego. 

 Inny z badaczy, którego poglądy przytacza Maria Janion, ksiądz Józef Umiński 

skłania się ku teorii, iż liturgia słowiańska na terenach Polski istniała, a nawet rozwijała się 

dość pomyślnie. Jednym z głównych dowodów na tę tezę ma być pieśń żałobna Galla 

Anonima, napisana na cześć Bolesława Chrobrego. Określenia Latini i Slavi, które można 

znaleźć w treści mają oznaczać obrządki: łaciński i słowiański, nie zaś zróżnicowanie 

narodowościowe.  

                                                 
29 L. Moszyński, op. cit., s. 347. 
30 H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985, s. 18. 
31 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2007, s. 98. 
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 Tę samą kwestię porusza również Jerzy Klinger, który także zakłada istnienie 

Kościoła słowiańskiego na terenach Polski, jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego 

Mieszka I z Dobrawą. Podobnie jak wcześniej Henryk Samsonowicz. Uważa on chrzest kraju 

za wydarzenie przełomowe, otwierające nowe możliwości. Zastanawia się nad faktami, 

przemawiającymi za teorią o pierwszeństwie liturgii słowiańskiej w państwie Polan. Ani Gall 

Anonim, ani Thietmar w swoich Kronikach nie opisują tego ważnego wydarzenia. Jest ono po 

prostu zanotowane, bez większych szczegółów:  

 

 „Mamy, co prawda dwa przekazy, Kronikę Galla i Kronikę Thietmara, które zajmują się bardziej 

małżeństwem Mieszka z Dąbrówką niż samym chrztem polskiego władcy. A chrzest ten przedstawiają znów w 

ten sposób, że według Galla miał wyprzedzać ich pożycie małżeńskie, a według Thietmara dopiero być jego 

owocem. To wszystko może złożyć się na przypuszczenie, że wokół chrztu Mieszka jest jakaś tajemnica”32.

   

  

 Poszukuje on tradycji metodiańskiej już wśród przodków Mieszka I i podaje kilka 

potencjalnych dowodów na prawdziwość tezy o istnieniu nurtu chrześcijańskiego 

(słowiańskiego) w państwie Polan jeszcze przed rokiem 966.  

 Według Kroniki Galla Anonima Mieszko miał być ślepy od swoich narodzin, 

a odzyskać wzrok w dniu postrzyżyn (niczym św. Włodzimierz, który przejrzał na oczy 

podczas swojego chrztu). Ta analogia ma też związek z faktem, iż w Kościele greckim 

chrzest, czyli photismos, oznacza właśnie „przejrzenie”, tudzież „oświecenie”. 

 Drugim argumentem przemawiającym za prawdziwością teorii Jerzego Klingera, ma 

być znaczenie samych postrzyżyn. Wschodni obrządek traktuje to wydarzenie, jako chrzest, 

nie musi więc ono oznaczać pozostałości tradycji pogańskiej.  

 Kolejny to rozmnożenie pokarmów w czasie postrzyżyn Ziemowita (pradziada 

Mieszka). Autor dostrzega tutaj analogię między wydarzeniem na dworze Piastów, 

a „otwartymi dla wszystkich ucztami św. Włodzimierza”.33 Cud rozmnożenia pokarmów miał 

symbolizować cudowne rozmnożenie pokarmów przez Chrystusa i może być również 

wspomnieniem liturgii słowiańskiej. Temat chrystianizacji ziem polskich nie był również 

obcy Jerzemu Dowiatowi. Jego teoria na temat istnienia obrządku metodiańskiego na terenach 

państwa Polskiego w X wieku jest nieco odmienna.  

 Uważa on, że rok 966 jest jedynie datą chrztu samego Mieszka, nie zaś kraju. 

Państwo, według Jerzego Dowiata, wymagało długich przygotowań do tak podniosłego 

                                                 
32 J. Klinger, op. cit., s. 31. 
33 Ibidem, s. 35. 



 
 

14

wydarzenia. Chodziło przecież o zmianę wiary. Ludność potrzebowała zorganizowanej 

działalności misyjnej, a jak autor wspomina „w chwili chrztu Mieszka żadnej misji jeszcze 

w Polsce nie było.(...) Co najwyżej wolno nam się spodziewać, że mógł on (kapelan) udzielić 

samemu Mieszkowi koniecznych nauk i wiadomości o zasadach religii chrześcijańskiej”34. 

 Jak wynika z wyżej wymienionych przykładów, trudno stwierdzić, czy hipoteza na 

temat istnienia nurtu słowiańskiego na terenach Polski za czasów Mieszka I jest prawdziwa. 

Nie można jednak odmówić słuszności tym, którzy uważają jej obecność za możliwą. Mała 

ilość dowodów negujących lub potwierdzających jej funkcjonowanie uniemożliwia jednak 

przyznanie racji przeciwnikom lub zwolennikom tej teorii.   

 

 

                                                 
34 J. Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa, 1958, str. 77. 
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II. Słownik etymologiczny cerkiewnych nomina agentis 
 

1. Legenda i część słownikowa 

 
Skróty zastosowane w tabeli: 

Sr. - pojęcie w języku serbskim zostało opracowane na podstawie słowników Речник 

српскохрватскога књижевног језика, Речник српскохрватскога књижевног и народног 

језика Serbskiej Akademii Nauk oraz Српско-енглезки и енглеcко-спрски теолошки 

речник  

Cs. - hasło opracowane na bazie słowników księdza A. Znoski Małego słownika wyrazów 

starocerkiewno-słowiańskich oraz terminologii cerkiewno-teologicznej oraz Słownika 

cerkiewnosłowiańsko-polskiego 

Pl. - polski odpowiednik, zaczerpnięty z wyżej wymienionych źródeł 

Etym. - etymologia wyrazu; wyraz zbadany z pomocą słowników A. Znoski, a także Słownika 

grecko-polskiego do Nowego Testamentu, a także Analizy gramatycznej; słownika grecko-

polskiego tego samego autora i Słownika grecko-polskiego Z. Węclewskiego  

gr. - wyrazy greckie, zebrane ze słowników P. Bosaka 

łac. - wyrazy łacińskie, zaczerpnięte ze słownika J. Korpantego  

scs. - wyraz staro-cerkiewno-słowiański, opracowany na podstawie Старославанский 

словарь (по рукописям X-XI веков) oraz podręczników akademickich Cz. Bartuli, 

L. Moszyńskiego oraz T. Brajewskiego 

∆ – złożenie dwóch wyrazów, przymiotnik, bądź niedokładny odpowiednik pojęcia 

cerkiewno-słowiańskiego 

SET – wyraz z Српско-енглеcко и енглеcко-српског теолошког речника A. Dobrić 

MS – wyraz z Речника српскохрватскога књижевног језика (Słownika Maticy Serbskiej) 

SAN – wyraz z Речника српскохрватскога књижевног и народног језика (Słownika 

Serbskiej Akademii Nauk) 

TCS – wyraz z Cerkiewnosłowiańsko-polskiego słownika księdza A. Znoski 

TCSs – wyraz z Małego Słownika wyrazów staro-cerkiewno-słowiańskich i terminologii 

cerkiewno-teologicznej księdza dr Aleksego Znosko 

Funkcja została opracowana na bazie Słowników Maticy Serbskiej i Chorwackiej oraz 

Serbskiej Akademii Nauk. W miejscach, w których hasła pochodzą ze słownika teologicznego 

Aleksandry Dobrić, tłumaczenie funkcji zostało zaczerpnięte ze Słowników A. Znoski
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Tabela 1. Słownictwo, dotyczące hierarchii cerkiewnej oraz innych wykonawców czynności  
 

Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

aколут  SET str. 11 аколуѳъ TCS, str. 12 akolita <gr. akoluthia 'orszak, 
msza, nabożeństwo' 

akolita, pomocnik, 
ministrant 

aрхиђакон MS t.1, str. 101 архїдїакоиъ TCS, str. 15 archidiakon, arcydiakon <gr. archidiakonos arche 

'pierwszeństwo, władza'  
+ diakonos 'sługa' 

starszy 
hierodiakon, 
pierwszy wśród 
diakonów w stanie 
zakonnym 

архиепископ MS t.1, str. 101 архиепископїа TCS, str. 15 
(brak dokładnego 
odpowiednika)  

archiepiskop, arcybiskup <gr. archiepiskopos 

'arcybiskup'; arche 

'pierwszeństwo, władza'  
+ episkopos 'strażnik, 
opiekun, biskup' 

arcybiskup 

архијереј MS t.1, str. 101 архїерей TCS, str. 15 archijerej <gr. archiereus 'archijerej'; 
arche 'pierwszeństwo, 
władza'  
+ iereus 'kapłan, składający 
ofiary' 

biskup wszelkich 
szczebli 

архимандрит MS t.1, str. 101 архїмандрітъ TCS, str. 15 archimandryta <gr. archimandrites 

'archimandryta'; arche 

„pierwszeństwo, władza”  
+ mandra 'owczarnia' 

przełożony 
klasztoru  
odpowiedniego 
szczebla 

архипастир MS t.1, str. 101 архїпастырь TCS, str. 15 arcypasterz, biskup <gr. archies 'władze',  
scs. pastyrь 'pasterz'  

biskup 

аскета MS t.1, str. 103 аскетъ TCS, str. 15 asceta <gr. asketes 'asceta, 
wdrożony, ćwiczący się'  

człowiek, który 
pości, żyje 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

pogrążony w 
modlitwie i 
poddaje ciało 
umartwianiu 

∆ aутокефалан MS t.1, str. 110 
(bardzo ważny przymiotnik w 
słownictwie cerkiewnym – 
patrz: funkcja)  

аѵтокеѳальньій TCS, str. 389 autokefaliczny  <gr. autos 'sam' + kephale 

'głowa' 
o Kościele 
prawosławnym: 
niezależny, 
niepodlegający 
żadnej władzy 
zwierzchniej 

∆ бес t.1, str. 180 + изгнати   
t.2, str. 380 (егзорциста) MS  

бѣсоизгнатель TCS, str. 22 egzorcysta, zaklinacz połączenie dwóch 
wyrazów: sr. бес 
'wściekłość' + изгнати 

'wygnać'  
<scs. běsъ 'zły duch' + 
izgъnati 'wygnać, 
prześladować'   

kapłan 
odpowiedzialny za 
wypędzenie 
demonów z osoby 
opętanej  
i modlitwę w jej 
intencji 

беседник MS t.1, str. 182 бесѣдникъ TCS, str. 21 brak <scs. besĕda 'rozmowa, 
mowa' + -nik końcówka, 
świadcząca o rodzaju 
męskim wyrazu  
i wykonawcy czynności  

krasomówca 

∆ благочини SAN t.1, str. 625 благочинньій TCS, str. 30 brak <scs. blago 'dobro' + činъ 

'szyk, porządek, stopień, 
godność' + końcówka -yj 

charakterystyczna dla scs. 
Formy N. sg. Rzeczownika 
rodzaju męskiego  

człowiek, który 
pomaga w cerkwi 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

богословац SAN t 2, str.7 богословецъ TCS, str. 36 teolog <scs. bogъ 'bóg'+ slovo 

'słowo, nauka, homilia, 
mowa' + -ац 

charakterystyczna dla 
rzeczowników rodzaju 
męskiego, oznaczających 
wykonawcę czynności  

teolog, osoba, 
głosząca Słowo 
Boże, która 
ukończyła studia 
teologiczne  

великосхимник SAN t. 2, str. 
499 

великосхимникъ TCS, str. 44 wielkoschimnik <scs. velikъ „wielki” + gr. 
schema 'okazałość, 
przepych, godność, ranga' 

mnich najwyższego 
stopnia zakonnego 

вероучитељ MS t. 1, str. 357 законоучителъ TCS, str. 112 katecheta <scs. věra 'wiara'  
+ učitelь 'nauczyciel'  

katecheta 

викар MS t. 1, str. 375 викарїй TCS, str. 401 wikariusz <łac. vicarius 'namiestnik, 
następca, pomocnik' 

zastępca, pomocnik 
biskupa lub 
episkopa 

владика MS t.1, str. 395 владущїй TCS, str. 51 władyka <scs. vladyka 'władca, pan' władyka, 
zwierzchnik, 
władca, najwyższy 
stopień w Cerkwi 
Prawosławnej, 
zwierzchnik 
okręgu, episkop 

деспот MS t. 1, str. 664 деспотъ TCS, str. 89 despota <gr. despotes 'pan, władca, 
władyka' 

władca absolutny, 
rządzący w sposób 
bezwzględny; tytuł 
serbskich władców  
i namiestników w 
średniowiecznej 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

Serbii 

духовник MS  t. 1,  str. 810 духовникъ TCS, str. 98 duchowny  <scs. duхovъ 'należący do 
ducha' + końcówka -nik  

końcówka, świadcząca  
o rodzaju męskim wyrazu  
i wykonawcy czynności  

ojciec duchowny 

ђакон MS t. 1,  str. 810 дїаконъ TCS, str. 90 diakon <gr. diakonos 'sługa' sługa kościelny, już 
niewyświęcany na 
duchownego, 
pomagający przy 
służbie  

ђакониса MS t. 1, str. 810  дїакѡниссы TCS, str. 90 
(rzeczownik w liczbie mnogiej) 

diakonisa <gr. diakonos 'sługa'  
 

kobieta, która 
niegdyś służyła w 
Kościele 
Protestanckim; 
kobieta, 
poświęcająca życie 
religii oraz pracy 
charytatywnej 

егзарх MS t. 1, str. 831 екзархъ TCSs, str. 111 egzarcha <gr. eksarchos 'egzarcha' namiestnik 
patriarchy, 
metropolita, 
pierwotnie 
namiestnik cesarza 
Bizancjum; 
metropolita w 
Kościele 
Wschodnim, 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

rządzący na 
wielkich obszarach 

егзегет MS  t. 1, str. 831 екзегетъ  TCSs, str. 112  egzegeta <gr. eksegetes 'ten, który 
objaśnia' 

osoba, zajmująca 
się objaśnianiem 
tekstów biblijnych 

епископ MS  t. 1, str. 856 епіскопъ TCS, str. 104 biskup <gr. episkopos 'strażnik, 
opiekun, biskup' 

biskup; naczelny 
pasterz swojej 
diecezji 

жезлоноша MS t. 2, str. 24 жезлоносецъ TCS, str. 106  paterysfor, biskup złożenie sr. жезло 'berło' + 

носити 'nieść'  
<scs. žezlъ 'laska, kij'  
+ nesti 'nieść' 

ten, który dzierży 
berło, władca 

жупан MS t. 2, str. 50 brak  żupan <scs. županъ 'żupan, głowa 
probostwa' 

żupan, proboszcz; 
władca żupy, 
zarządzający 
danym obszarem 

звонар MS t. 2, str. 274 звонарь TCSs, str. 121 dzwonnik <scs. zvonъ 'dźwięk, głos' + 
-ar końcówka świadcząca o 
wykonawcy czynności 
rodzaju męskiego 

dzwonnik 

игуман MS t. 2, str. 346 игуменъ TCS, str. 122 ihumen <gr. igumenon 

'prowadzący' 
przełożony 
klasztoru 

игуманија MS t. 2, str. 346 игуменїѧ TCS, str. 122 matka przełożona <gr. igumenon 

'prowadzący' + końcówka -
ija świadcząca  
o wykonawcy czynności 
rodzaju żeńskiego 

przełożona 
klasztoru żeńskiego 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

иконом SAN t. 7, str. 672  икономъ TCS, str. 130 ekonom <scs. ikonomъ 'rządca' zarządzający 
gospodarstwem  
(w klasztorze), 
namiestnik 
metropolity, 
przedstawiciel 
monasteru  

инок MS t. 2, str. 459 инокъ TCS, str. 131 mnich <scs. inokъ 'mnich' mnich, zakonnik 

инокиња MS t. 2, str. 459 инокинѧ TCS, str. 131 mniszka <scs. inokъ 'mnich' + -inja 

końcówka świadcząca  
o wykonawcy czynności 
rodzaju żeńskiego 

mniszka, zakonnica 

ипођакон SAN t. 8, str. 114 ѵподїаконъ TCS, str. 132 ipodiakon, hypodiakon <gr. ipo 'podległość'  
+ diakonos 'sługa' 

osoba duchowna  
w prawosławnej 
hierarchii, które nie 
może sama 
odprawiać 
nabożeństw, ale 
pomaga przy 
służbie 

исповедник MS t. 2, str. 502 исповедник TCS, str. 133 wyznawca, wierny, 
pokutnik 

<scs. ispovědь 'wyznanie' + 
końcówka -nik świadcząca 
o wykonawcy czynności 
rodzaju męskiego 

wyznawca, wierny, 
spowiadający się, 
skruszony, 
pokutnik 

jерарх, јерарха MS t. 2, str. 598 іерархъ TCS, str. 123 hierarcha, biskup, 
zwierzchnik 

<gr. jeros 'wypełniony 
boską wolą, 
nadprzyrodzony, święty' 

biskup, 
zwierzchnik, 
naczelny 
duchowny, 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

episkop, władyka 

јереј MS t. 2, str. 598 іерей TCS, str. 123 jerej <gr. jereja 'ofiara, 
uroczystość' 

kapłan, ksiądz, 
prezbiter 

јерођакон SAN  t. 8, str. 739 іеродїаконъ TCS, str. 123 hierodiakon <gr. jeros 'wypełniony 
boską wolą, 
nadprzyrodzony, święty'  
+ diakonos 'sługa' 

diakon w stanie 
zakonnym 

јеромонах MS t. 2, str. 599 іеромонахъ TCS, str. 123 hieromnich <gr. jeros 'wypełniony 
boską wolą, 
nadprzyrodzony, święty'  
+ monachos 'pojedynczy, 
samotny, mnich'  

mnich, który tak 
samo jak świecki 
duchowny, może 
odprawiać 
wszystkie 
ceremonie 
i wykonywać 
czynności  

јеросхимонах SAN t. 8, str. 740 іеросхимонахъ TCS, str. 123 hieroschizmozakonnik <gr. jeros 'wypełniony 
boską wolą, 
nadprzyrodzony, święty'  
+ schema 'okazałość, 
przepych, godność, ranga'  
+ monachos 'pojedynczy, 
samotny, mnich' 

kapłan w stanie 
zakonnym, 
prowadzący życie 
na zasadzie 
wielkich  ślubów 
zakonnych 

казалац MS t 2, str. 625 казатель TCS, str. 137 kaznodzieja <scs. kazati 'kazać, 
pokazać' + -el, wykonawca 
czynności: osoba, która 
pokazuje, wskazuje  

kaznodzieja, 
nauczyciel 

канонарх SAN t. 9,  str. 197 канѡнархъ TCS, str. 138 kanonarcha <gr. kanon 'przepis, 
prawidło' + archo 

osoba, która w 
cerkwi czyta albo 



                                                                                                                         
 

23 

Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

'rozpoczynam' śpiewa kanony i 
psalmy 

кантор MS t. 2, str. 651 примнкѵрїй TCS, str. 269 kantor <łac. canto 'śpiewać, 
rozbrzmiewać' 

śpiewak zakonny, 
organista, 
przewodnik chóru  

катеkета  MS t. 2, str. 678  катехетъ TCS, str. 139 katecheta <gr. katecheo 'pouczać, 
donosić, informować' 

nauczyciel religii 

келар SAN t. 9, str. 421  келарь TCS, str. 140 mnich ekonom <scs. kelarь 'kelar' mnich ekonom, 
zarządzający 
spiżarnią  
i majątkiem w 
klasztorze 

киновит SAN t. 9, str. 479 кїнѡвітъ TCS, str. 140 cenobita <scs. kinovitъ 'cenobita' mnich prowadzący 
życie w celi  

клирик MS t. 2, str. 739 клирїкъ TCS, str. 141 kleryk <gr. klerikos 'osoba, 
należąca do kleru' 

osoba 
przygotowująca się 
do święceń 
kapłańskich  

кључар MS t. 2, str. 751 ключарь TCS, str. 141 klucznik  <scs. ključar 'klucznik' najstarszy sługa, 
klucznik 

конзисторијa MS t. 2, str. 821 консиесторїа TCSs, str. 154 konsystorz <łac. consessor 'sąsiad, 
towarzysz, współsędzia' 

zwierzchnia władza  
w Prawosławnej 
Cerkwi oraz w 
Kościele 
Ewangelickim 
zajmująca się 
prawem cywilnym,  
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

a w szczególności 
sprawami 
małżeńskimi 

ктитор SAN  t. 10, str. 739 ктиторъ TCS, str. 150 ktitor <gr. ktetor 'właściciel, 
posiadacz' 

fundator, 
budowniczy cerkwi 
lub klasztoru 

малосхимник SAN t. 12, str. 48 малосхѵмницы TCS, str. 162 
(rzeczownik w liczbie mnogiej) 

małoschimnik <scs. malъ 'mały' + gr. 
schema 'okazałość, 
przepych, godność, ranga' 

mnich, który złożył 
normalne śluby 
zakonne 

митрополит MS t. 3, str. 385 митрополитъ TCS, str. 417 metropolita <łac. mitra 'mitra' 
+ politus 'wytworny, pełen 
ogłady, kulturalny' 

urząd w Cerkwi 
Prawosławnej, 
wyższy od 
episkopa 

молчалник SET str. 67 молчальникъ TCS, str. 172 hezychasta <scs. mlьčanije 'milczenie' 
+  -nik końcówka 
świadcząca  
o rodzaju męskim wyrazu 

asceta, który 
ślubował milczenie 

молчалница SET str. 67 молчальница TCS, str. 172 brak <scs. mlьčanije 'milczenie' 
+  -ica końcówka 
świadcząca o rodzaju 
żeńskim wyrazu 

kobieta, która 
ślubowała 
milczenie 

монах MS t. 3, str. 418 монахъ TCS, str. 172 mnich <gr. monachos 'pojedynczy, 
samotny, mnich' 

mnich 

монахиња MS t. 3, str. 418 монахинѧ TCS, str. 172 mniszka <gr. monachos 'pojedynczy, 
samotny, mnich' + -inja 

końcówka świadcząca o 
wykonawcy czynności 

mniszka 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

rodzaju żeńskiego 

намесник MS t. 3, str. 572 намѣстникъ TCS, str. 178 namiestnik <scs. naměstьnikъ 

'namiestnik, zastępca' 
ten, który włada, 
zarządza lub 
sprawuje władzę w 
imieniu innego 
władcy, zastępca 

патријарх MS t. 4, str. 359 патрїархъ TCS, str. 226 patriarcha <gr. patriarches 'patriarcha, 
dający początek rodowi' 

zwierzchnik 
metropolitów 

подвижник MS t. 4, str. 544 подвижник TCS, str. 235 asceta <scs. podvižьnikъ 

'wojownik' 
asceta, pustelnik, 
osoba, która z 
przyczyn 
religijnych 
odmawia sobie 
wszelkich 
przyjemności 

поп MS t. 4, str. 702 попъ TCS, str. 242 pop <scs. popъ 'pop, ksiądz' świecki duchowny 

првосвећеник, 
првосвештеник, MS t. 4, str. 
871, 872 

первосвѧщенникъ TCS, str. 
227 

arcykapłan <scs. prьvъ 'pierwszy'  
+ svěštati 'święcić, 
poświęcać' 

wyższy duchowny 

презвитер MS t. 4, str. 921 brak prezbiter <gr. presbyteros 'starszy 
(przełożony jakiejś 
wspólnoty)' 

duchowny mający 
prawo prowadzenia 
nabożeństw i 
odprawiania części 
sakramentów  

проповедник MS t. 5, str. 207 благогласникъ TCS, str. 30 kaznodzieja, lektor, 
nauczyciel 

<gr. pro 'przed, wcześniej, 
na czele' + scs.  pověděti 

'powiedzieć' 

kaznodzieja, lektor, 
nauczyciel, ten, 
który głosi prawdy 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

wiary, zwolennik 
oraz obrońca idei, 
które wyznaje  

протођакон MS t. 5, str. 241 протодїаконъ TCS, str. 281 protodiakon <gr. protos 'pierwszy, 
przedni' + diakonos 'sługa' 

pierwszy, starszy 
diakon 

протојереј MS t. 5, str. 242 протоїерей TCS, str. 281 protojerej <gr. protos 'pierwszy, 
przedni' + jeros 

'wypełniony boską wolą, 
nadprzyrodzony, święty'  

starszy jerej 

протопрезвитер MS t. 5, str. 
243 

протопресвѵтеръ TCS, str. 
281 

protoprezbiter <gr. protos 'pierwszy, 
przedni' + presbyteros 

'starszy (przełożony jakiejś 
wspólnoty)' 

pierwszy wśród 
kapłanów soboru 

псалмопевац MS t. 5, str. 278 Ҏѱаломщикъ TCS, str. 282 psalmista 1) <scs. psalъmъ 'psalm'  
+  pĕti 'śpiewać' 
2) <scs. pĕsnь 'pieśń'  
+ pĕti 'śpiewać' 

śpiewający psalmy 
 

пустињак MS t. 5, str. 298 поустыньникъ TCS, str. 283 pustelnik <scs. pustyńi 'pustynia'  
+ -ak charakterystyczna dla 
rzeczowników rodzaju 
męskiego 

pustelnik 

свештеник MS str. 5, str. 689 свещеникъ TCS, str. 302 ksiądz <scs. svęt 'święty' +  -nik 

dla wykonawcy czynności 
rodzaju męskiego 

urząd pomiędzy 
diakonem, a 
episkopem  

свештеноначалник SET str. 
116 

свѧщенноначальникъ TCS, 
str. 302 

hierarcha <scs. svęt 'święty' + 
načęlьnъ 'główny' 

przełożony 
duchowieństwa i 
służby kościelnej, 
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Sr. Cs. Pl. Etym. Funkcja 

biskup 

служитељ MS t. 5, str. 869  служитель TCS, str. 312 diakon, kapłan, prezbiter <scs. služitelь 'sługa' osoba duchowna, 
służąca Bogu 

староста MS t. 5, str. 1004 староста церковный TCS, str. 
332 

starosta <scs. starostь 'starość' zwierzchnik, 
naczelnik 

схимник SET str. 123 схимникъ TCS, str. 341 schimnik <gr. schema 'okazałość, 
przepych, ranga' 

mnich najwyższego 
stopnia zakonnego, 
poddany 
najwyższej ascezie 
i regule 

црквенослужитељ, црквењак 
SET str. 139  

церковнослужитель TCS, str. 
374 

kościelny <scs. crěkъvь 'kościół' 
+ služitelь 'sługa' 

członek kleru 
parafialnego, 
kościelny 

црковник, црковњак MS t. 6,  
str. 819  

церковникъ TCS, str. 374 kościelny <scs. crěkъvь 'kościół' -nik 

lub -njak końcówki 
wykonawców czynności 
rodzaju męskiego 

sługa cerkiewny, 
duchowny 

црноризац SET, str. 139 черноризецъ TCS, str. 376 czernoriziec <scs. črьnorizьcь = črьn 

„czarny” + riza 'szata, 
odzienie, ubranie' + -ac 

końcówka wykonawcy 
czynności rodzaju 
męskiego 

mnich, zakonnik, 
ten, który nosi 
czarną szatę 

читач SET, str. 141 чтецъ TCS, str. 379 lektor sr. читати 'czytać' 
<scs. čьtenije 'czytanie' lub 
čisti 'czytać, czcić' 

lektor, osoba, 
czytająca teksty 
biblijne podczas 
uroczystości 
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2. Statystyka 

 
  Dane statystyczne dotyczące wyrazów i ich pochodzenia: 
 
 
 

 
Wyrazy pochodzenia gr.

Wyrazy pochodzenia scs.

Wyrazy pochodzenia łac.

Wyrazy mieszane

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,5
1

1,5
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Zakończenie 
 

 Celem niniejszej pracy było przedstawienie, a także zbadanie etymologii serbskiego 

słownictwa związanego z cerkiewnymi nomina agentis. Wyniki tego badania zostały 

przedstawione w postaci diagramu słupkowego, gdzie wyraźnie widać, że wyrazy greckiego 

pochodzenia stanowią niemalże identyczny procent całości badanego słownictwa co wyrazy 

pochodzenia słowiańskiego.  

 Latinizmy praktycznie się tutaj nie pojawiają. Wynika to przede wszystkim 

z dominacji religii prawosławnej w Serbii. W słownikach teologicznych ciężko więc o wyrazy 

łacińskiego pochodzenia. Leksemy niezwiązane z Cerkwią Prawosławną właściwie nie 

występują.   

 Inaczej jest ze słownikami polskimi. W Słowniku cerkiewnosłowiańsko-polskim 

księdza dr Aleksego Znoski można już odszukać wyrazy powiązane stricte z Kościołem 

Katolickim takie jak np. kardynał, ponieważ Polska jako kraj katolicki od 966 roku podlegała 

wpływom rzymskim. Trudniej natomiast odnaleźć dokładne odpowiedniki serbskich wyrazów 

takich jak жупан czy владика, ponieważ w polskiej kulturze nie znajdują odzwierciedlenia.  

 Niestety, skromny materiał leksykalny oraz ograniczony dostęp do serbskich 

słowników teologicznych uniemożliwia postawienie ostatecznych wniosków. Trudno więc 

jednoznacznie powiedzieć, czy dzisiejsze serbskie słownictwo cerkiewne jest bardziej 

greckie, czy słowiańskie.  

 Innym założeniem miało być przedstawienie dziejów powstania pisma słowiańskiego, 

a co się z tym wiąże historii misji wielkomorawskiej oraz działalności tłumaczeniowej dwóch 

braci z Sołunia: Cyryla i Metodego.   

 W IX wieku, chrystianizacja oznaczała niezależność polityczną, a także wzrost 

znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. Przeszkodą był brak zrozumienia podstawowych 

tekstów biblijnych, a przede wszystkim samej liturgii. Toteż niezbędne było stworzenie 

nowego systemu graficznego, dostosowanego do potrzeb ludów słowiańskich. Ze względu na 

greckie pochodzenie braci można by przypuszczać, że głagolica wzorowana była na 

grafemach znanych Cyrylowi jeszcze z czasów dzieciństwa.  

 Nie można jednak założyć, że Konstantyn, tworząc nowy alfabet, wzorował się na 

jakimkolwiek innym, już mu znanym jak wcześniej uważano (między innymi taką hipotezę 

stawiał jeden z chorwackich autorytetów naukowych – Vatroslav Jagić). Jak podaje Słownik 

starożytności słowiańskich zamiary Konstantyna były wręcz przeciwne: tworząc głagolicę. 
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chciał stworzenia oryginalnego alfabetu, który mógłby dostosować do słowiańskiego systemu 

językowego, nie zaś opierać się na już istniejącym.35  

 

                                                 
35 W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, op.cit., t.2, str. 108. 
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Słownik cerkiewno-słowiańsko-serbski 

Wyraz cerkiewno – słowiański  Wyraz serbski 

аколуѳъ аколут  

анагнѡстъ анагности 

архїдакоиъ  архиђакон 

архиепископъ архиепископ 

архїерей  архијереј 

архїмандрітъ архимандрит 

архїпастырь архипастир 

аскетъ аскета 

аѵтокеѳальньій аутокефалан 

бесѣдникъ беседник 

бѣсоизгнатель  бес + изгнати 

благогласникъ проповедник 

благочинный  благочини 

богословецъ богословац 

велнкосхимникъ великосхимник 

викарїй викар 

владущїй владика 

деспотъ деспот 

дїаконъ ђакон 

дїакѡниссы ђакониса 

духовникъ духовник 

екзархъ  егзарх 

екзегетъ егзегет 

епіскопъ епископ 

жезлоносецъ посошникъ жезлоноша 

жоупаиъ жупан 

законоучителъ вероучитељ 

звонарь звонар 

игумеиъ игуман 

игуменїѧ игуманија 

іерархъ јерарх, јерарха 
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Wyraz cerkiewno – słowiański  Wyraz serbski 

іерей  јереј 

іеродїаконъ јерођакон 

іеромонахъ јеромонах 

іеросхимонахъ јеросхимонах 

ікономъ иконом 

инокъ инок 

інокинѧ инокиња 

исповедник исповедник 

ѵподїаконъ ипођакон 

казатель казалац, казатељ 

канѡнархъ канонарх 

катехетъ катехета, катихета 

келарь келар 

кїнѡвітъ  киновит 

клирїкъ  клирик, клерик 

ключарь кључар 

консиесторїа конзисторија 

ктиторъ ктитор 

малосхѵмницы малосхимник 

митрополитъ митрополит 

молчальникъ молчалник 

молчальница молчалница 

монахъ монах 

монахинѧ монахиња 

намѣстникъ намесник 

патрїархъ  патријарх 

первосвѧщенникъ првосвећеник, првосвештеник 

подвижник подвижник 

попъ поп 

презвѵтеръ презвитер 

примнкѵрїй кантор 

протодїаконъ протођакон 

протоїерей протојереј 

протопресвѵтеръ протопрезвитер 
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Wyraz cerkiewno – słowiański  Wyraz serbski 

ѱаломщикъ псалмопевац, песмопевац 

свещеникъ цвећеник 

свѧщенно-Архїмндрітъ архимандрит 

свѧщенноначальникъ свећеноначалник 

служитель служитељ 

староста церковный староста 

схимникъ схимник 

церковникъ црковњак 

церковнослужитель Црквенослужитељ, црквењак 

черноризецъ црноризац 

чтецъ читач 
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Rys. 2. Wizerunek Cyryla i Metodego na ścianie jednego  

z kościołów katolickich w Belgradzie (fot. Jakub Kupracz)
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