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TVIERDO

Ì

Množstvo 

Bohov

ÑÒÀÐÎÑËOÂßÍÑÊÀB ÁUÊÚÂÈÖÀ Staroslovienska Bukvica

Ëþä¢å

Ó

obrazný názov Bukvicou

ZÚ ÁÎÃÈ

DZIELO
Nepoznané, 

veľmi, 

nadmieru

A-Azъ: Boh žijúci, budujúci a tvoriaci na Zemi; počiatok; 

prvopočiatok; zdroj; jeden; jediný; jedinečné; človek; ja.

8

Ñëîâî

Potvrdené 

zhoha, 

poučenie

SLOVO

Z-Zemľa: zem; pôda; vesmírna štrukúra (planéta); forma života.

K-Kako: zjednotenie človeka s Vesmírom; objemnosť; objem.
L-Ľudie: jednota; zjednotenie mierumilovne mysliacich; styk 

objemov; zameranie.

M-Mysletie: myslenie; myšlienka; múdrosť; rozmýšľať; pohyb; 

odovzdávajúca forma; nasledujúca forma; zmenenie; zlepšenie.

22

Ñ
23

Ò
24

Myšlienka 

vyslovená, prúd

Êàêî

ĽUDIE

9 S 10 ZŽIVOTЪ

Život 

mnohohranný

Ž-Životъ: život mnohoranný; vesmírna forma; premenenie; 

nadobudnutie (premenenie); zarodenie; rast; dosiahnutie 

špecifickej hranice, za ktorou za ktorou sa obajví nová Púť 

(evolúcia, mutácia).

DZ-Dzielo: nepoznané; nadmieru; veľmi; mimoriadne; mnoho; 

nepoznané nami; nachádzajúce sa mimo rámca nášho ponímania.

1

½hëî

BOGI

B-Bogi: množstvo Bohov; Božské; Božie; množstvo; prekonávajúce 

(prevládajúce); väčšie.

V-Viedi: Múdrosť na Zemi aj Nebesiach viem; množstvo; vzaté 

dovedna, v jedno; určenosť; nasmerovanie; spojovací článok medzi 

dvomi systémami (vzájomná väzba); naplnenosť; múdrosť; poznanie.

AZЪ

№ BUKVICA
Vysvetlenie Obrazu

Obraz bukvice

názov slovensky

Æèâîòú

Ж

KAKO15 Ê 16 Ë 17

Zjednotenie 

človeka s 

Vesmírom

Jednota, 

zjednotenie 

mierumilovne 

mysliacich

Boh, žijúci a 

tvoriaci na 

Zemi

А
B

Ž

2 Б 3

Â



900 C 90 Č

Þíü

JUŇ

O/JU

ČERVĽ

Červený, 

krásny, hrana, 

hranica

K
D-Jota (jo, neprízvučné, nosové): poznanie (ukazujúca 

forma).

F-Ota (neprízvučné, krátke, nosové o): neprijatie niečoho 

neznámeho, no jestvujúceho (nepoznaná otázna forma).
K-Ksi: Duch; duchovnosť; duchovné.

OTA

Îòà

43> 44\ 45JOTA

Poznanie
Neprijatie 

čohokoľvek

òà

Ҍ-Jať: božie spojenie; zvájomnosť Nebeských a pozemských 

štruktúr.

JU-Juň: pohyb mimo vzájomného spojenia s hlavným tokom; styk, 

kontakt; dotýkajúce sa vzájomné spojenie; ľahký dotyk, majúci vzťah k 

niečomu celému, alebo nachádzajúce sa za hranicou známeho kruhu vecí.

"-Arь (neprízvučné a, ja): obraz jedného druhu; jednorodá 

štruktúra.

òü

JAŤ

Božie spojenie

Pohyb mimo 

vzájomného 

spojenia s 

hlavným prúdom

36

ß
37Þ 38 "

IE

C-Ci:  vyššia štruktúra, určujúci cieľ; cieľ; cieľavedomosť. Č-Červľ: červený; krásny, hrana; hranica; črta (deliaca čiara).
Š-Ša: tíšina; pokoj; šírka; presne určený (vymedzený) priestor; 

objemové rozšírenie; štruktúra.

Cieľ, zámer

CIEĽ29 Ö 30 Y 31

Ø
Öè Yåðâëü

S-Slovo: myšlienka vyslovená; prúd; spájajúca forma.
T-Tvierdo: povtvrdené zvyššia; poučenie; vymedzená, určená 

forma; ubezpečenie.

U-Ukъ:  pozvanie; poslanie (za bukvicou); vzájomné pôsobenie; 

nachádzanie sa vedľa niečoho; forma priblíženia (pred bukvicou).

JO O
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400 U 500 F
uêú Ôhðòú

To, čo bolo 

známe našim 

Predkom

Î 20NAŠÍ 19

Ìûñëåòh Íàøü

ÑÒÀÐÎÑËOÂßÍÑÊÀB ÁUÊÚÂÈÖÀ Staroslovienska Bukvica

Múdrosť na Zemi 

aj Nebesiach viem.

ÂßÄÈ ÃËAГОЛИ ÄÎÁРО

IŽEI

Vyrovnáva, 

Vesmírne pojmy

Zåìë#
ZEMĽA

Èæå

IŽE
Zjednotenie 

jednoty, 

rovnovážnosť

JE-Jesť: päť elementov života; pozemská forma života - bytie, 

existencia; nachádzajúce sa v prejavenom stave.

6Ä

25

Óêú

UKЪ OUKЪ FIERTЪ

OU

Z-Zemľa: zem; pôda; vesmírna štrukúra (planéta); forma života.

M-Mysletie: myslenie; myšlienka; múdrosť; rozmýšľať; pohyb; 

odovzdávajúca forma; nasledujúca forma; zmenenie; zlepšenie.
N-Naš: to, čo bolo známe našim Predkom; to, čo jestvuje pri nás

O-Onъ (ó prízvučné): Boh; niekto; niečo; oddelenie posvätného 

od pozemského; niečo samostatné; forma; štruktúra.
P-Pokoi: nečinnosť; uvoľnený stav; pokoj; harmónia.

Zmyslovosť, 

ustoj

Hrdosť, 

šľachetnosť
Pozvanie, poslanie

u 26Ô 27

D-Dobro: vývoj; dostatok; nahromadenie; množenie; 

nadobudnutie; urobenie; nachodiac sa nad čímsi; prevládanie; nad 

to čo je; plnosť; harmónia; povýšenie; podňatie; nadmieru 

urobenie; celostnosť.

Niečo, oddelenie 

posvätného od 

pozemského, niečo 

samostatné

I-Iniť (i - polokrátke): formy občín; občina; pravda (občinnej 

úrovne).

13

Zem, pôda

I³
Í-Íže: zjednotenie; jednota; rovnováha; harmónia; istina 

(existencionálna). (J-I krátke: malá časť; škára; vzbĺknutie; 

prebudenie)

I-Ižei: vyrovnáva; Vesmírne ponímania; pravda (vesmírnej úrovne).

Odovzdanie 

múdrosti

Vývoj, dostatok, 

nahromadenie

Iæåè

VIEDI GLAGOLI DOBRO4 Г 5

È
12

V-Viedi: Múdrosť na Zemi aj Nebesiach viem; množstvo; vzaté 

dovedna, v jedno; určenosť; nasmerovanie; spojovací článok medzi 

dvomi systémami (vzájomná väzba); naplnenosť; múdrosť; poznanie.

GG-Glagoli: odovzdanie múdrosti; pohyb; vypršanie; prúd; smer.

Îíú

ONЪMYSLIETE 18

Myslenie, 

myšlienka, 

múdrosť, 

rozmýšľať

11



60 KSI 700 PS 9 F

A/JA
Àðú

AR

Ýäî

EDO

Îìú

OMЪ

ŠA JERЪ

Tíšina, pokoj, 

priestor, objemové 

rozšírenie, šírka

Duch

Duša a všetko, 

čo má k nej 

vzťah

Jednota Ducha, 

zjednotenie

CH-Chierъ: harmónia; svetová rovnováha; priesečník špecifických 

významov.

K-Ksi: Duch; duchovnosť; duchovné. J-Psi: Duša a všetko, čo má k nej vzťah. F-Fita (f mäkko): jednota Ducha; zjednotenie; Príroda..

KSI PSI

v-Ižica (j, u, i, v, n):  pohyb; harmonické rozširovanie; blaho; plod.

4846 J 47 F FITA

Êñè Ïñè Gèòà

"-Arь (neprízvučné a, ja): obraz jedného druhu; jednorodá 

štruktúra.

~-Edo (neprízvučné ie, e): Dotknutie sa celku; forma 

poznania.

W–Om (om, neprízvučné o): vyžarovnie; tvorivé budovanie; pokračovanie 

pohybu a jestvovanie mimo závislosti od toho, či je daná štruktúra do 

konca spoznaná alebo nie.

<//, /¤-Jeнъ (je nosové.): on; obraz; štruktúra; určený, vystupujúci 

obraz.

W 41

Obraz jedného 

druhu, štruktúra

Dotknutie sa 

celku, forma 

poznania

Žiarenie, tvorivé 

budovanie

39 ~ 40

Š-Ša: tíšina; pokoj; šírka; presne určený (vymedzený) priestor; 

objemové rozšírenie; štruktúra.
ŠtŠt-šta: hustota; rôznorodosť; neurčený stav; obranná forma.

Ъ-Jerъ (neprízvučné, krátke o): pevne; činnosť; vytvorenie v 

procese činnosti.

Y-Jery: jednota zjednotenia; množstvo; množstvenné konanie; 

množstvenná štruktúra; vytvorené opodiaľ od konkrétneho miesta.

32 34

Øà

Pevne, 

vytvorenie v 

procese činnosti

Ъm 33

Ùà

ŠTA

Åðú

U-Ukъ:  pozvanie; poslanie (za bukvicou); vzájomné pôsobenie; 

nachádzanie sa vedľa niečoho; forma priblíženia (pred bukvicou).
U-Oukъ: zmyslová citivosť; ustoj; určená forma. F-Fiertъ: hrdosť, šľachetnosť; významnosť (špecifický význam).

Hustota, 

rôznorodosť, 

neurčený stav

Š ŠT Ъ

IE/E OM/O



5 JE

80 P 100 RЪ

600 CH 800 OTЪ

Ðhöè

RIECI

Õhðú Wú

OTЪ

Reč, 

vyrieknutie, tok

21 ÐPOKOI

Nečinnosť, 

nečinný stav

Ï

ÑÒÀÐÎÑËOÂßÍÑÊÀB ÁUÊÚÂÈÖÀ Staroslovienska Bukvica

^CHIERЪÕ

H-Herv: prekrásne; neobyčajné; nepreskúmané a teda nepoznané, 

ale prejavené; duševné.

JE-Jesmь: zväzok; určenie; množstvenná forma jestvovania; 

rôznorodosť; mnohorozmernosť; mnohorovinnosť; posudzovanie a 

uvažovanie použiteľne k určenému bodu (bod môže byť všetkým).

EÑÌÜÅÑÒÜ

¡íèòü

JE-Jesť: päť elementov života; pozemská forma života - bytie, 

existencia; nachádzajúce sa v prejavenom stave.

Е JESTЬ

P-Pokoi: nečinnosť; uvoľnený stav; pokoj; harmónia.
R-Rieci: reč; vyrieknutie; tečenie; sila (energia); ohraničenie; 

rozdelenie.

28

Harmónia, 

svetová 

rovnováha

Doteraz, 

rozhranie, 

konečný výsledok

Ïîêîè

I-Iniť (i - polokrátke): formy občín; občina; pravda (občinnej 

úrovne).

Håðâü

INIŤ HERV

Občinná forma, 

občina

Prekrásne, 

neobyčajné, 

duševné

14

H

5 elementov 

života, forma 

života, bytie

Zväzok, určenie 

(аз есмь царь), 

existovanie

7 g JESMЬ

¡¢

JE

HI



Îäü

Åðû
JERY

Åðü

JER

JE/JA
¤íú

L-Iža: krátkosť; miera času.

Pohyb, 

Harmonický stav, 

blaho

IŽA49

L
Èæà

Jestvujúci život, 

Bohom daný

CH-Chierъ: harmónia; svetová rovnováha; priesečník špecifických 

významov.
O-Otъ: doteraz; konečný výsledok; rozhranie.

V
v-Ižica (j, u, i, v, n):  pohyb; harmonické rozširovanie; blaho; plod.

Èæèöà

Miera času

On, obraz

Bohatstvo 

odovzdávané 

dedením

<//, /¤-Jeнъ (je nosové.): on; obraz; štruktúra; určený, vystupujúci 

obraz.

-Oď (neprízvučné, nosové e/eu/ju): bohatstvo, božské, 

odovzdávané dedením; správnosť; pravota; blízkosť; súhlas. 

< 42 @JENЪ

Y-Jery: jednota zjednotenia; množstvo; množstvenné konanie; 

množstvenná štruktúra; vytvorené opodiaľ od konkrétneho miesta.

Ь-Jerь (neprízvučné e): jestvujúci život Bohom daný; ukončené 

tvorenie.

R 35 ЬJednota 

zjednotenia

IŽICA

JV

Y Ь

E/EU/JU

OĎ

www.tartaria.sk 


