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ÚVODNÉ SLOVO
Intenzita religionizity v krajinách juhovýchodnej a strednej Európy svedčí o dôležitosti a trvácnosti kresťanskej misie sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov.
Činnosť Cyrila a Metoda vychádzala a súvisela s rozvíjaním humanistických
tradícií v Byzancii 9. storočia. Ich samotná literárna práca presne zodpovedala
literárnej metodológii a tradíciám vtedajšej Byzancie. Cyril a Metod v duchu
tej doby taktiež prinášali na Moravu istý spôsob života. Bol to spôsob života,
ktorý vychádzal z kresťanských princípov. Tieto kresťanské princípy nachádzali harmóniu s klasickým gréckym vzdelaním. Neexistovalo napätie medzi
prírodnými vedami a teológiou. Mnohí cirkevní predstavitelia sa stávali vedúcimi vedcami a literátmi. A mnohí vzdelanci a bádatelia pôsobili zároveň ako
kňazi alebo biskupi, čo súviselo s byzantskou koncepciou kultúry ako transcendentnou silou.
V súvislosti s cyrilometodskou problematikou je potrebné upozorniť na
jeden z jej základných sprievodných javov, ktorému však až doposiaľ nebola venovaná náležitá pozornosť – na význam a úlohu vonkajšej kresťanskej
misie a misionárstva vo všeobecnosti v teoretických náhľadoch byzantských
duchovných a politických elít. Inými slovami povedané: akú úlohu tieto elity
pripisovali christianizácii, aké podoby mala podľa nich mať, a v neposlednom
rade – aký mal byť primárny cieľ týchto snažení.
Nesmieme zabúdať na fakt, že kresťanstvo na Veľkej Morave bolo prítomné už pred príchodom misie solúnskych bratov. Otázka výskumu predcyrilometodských misií na Morave a Slovensku sa dostáva do popredia po
druhej svetovej vojne, keď sa zintenzívnil archeologický výskum. O christianizácii Moravy a Slovenska pred príchodom Cyrila a Metoda svedčia viaceré
písomné pramene a archeologické nálezy predovšetkým na hradiskách a mocenských centrách.
Zatiaľ skromná pramenná báza nám nedovoľuje exaktne pomenovať viacero nezodpovedaných otázok. Nemáme priamy dôkaz napríklad o obradoch,
resp. forme bohoslužieb, ktoré sa používali počas pôsobenia nami sledovanej
byzantskej misie vedenej sv. Cyrilom a Metodom na Veľkej Morave.
Aby sme mohli exaktne hodnotiť mimoriadny vplyv byzantskej misie
na Veľkej Morave, musíme pochopiť jej všestranný, ako i intencionálny charakter. Jej kultúrnu a duchovnú dimenziu sprevádza tiež rozmer mocenský.
Tvorba duchovných hodnôt, ich hlásanie, je oddávna pod priamym vplyvom
politických javov a súvislostí, čomu nebolo inak ani v období panovania Moj-

10
mírovskej dynastie. Otázka počiatkov politickej interakcie Byzancie a Veľkej
Moravy, ktorá bola determinovaná nielen konkurenčným vzťahom pápeža
voči konštantinopolskému patriarchovi, ale i mocenským pomerom Veľkej
Moravy k Bulharsku a Franskej ríši, je pozoruhodná z viacerých aspektov.
Napriek existencii kresťanstva na území Veľkej Moravy pred príchodom
misie solúnskych bratov, napriek niektorým slabým stránkam v pramennej
základni, si treba uvedomiť dosah a význačnosť práve týchto byzantských misionárov na kultúrne a politické dejiny slovanských národov. Dôkazy o tom
čitateľ môže nájsť v predkladanej monografii. Odborné prednášky, ktoré sa
v nej nachádzajú, zazneli na medzinárodnom vedeckom sympóziu, ktoré dňa
2. júla 2007 zorganizoval Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína
a Metoda FF UKF v Nitre.
Príspevky napĺňajú ústrednú tému uvedenú v titule. Časť z nich rieši aj
problematiku, ktorá sa spája s obdobím aktívnej činnosti príslušníkov cyrilometodskej misie na Veľkej Morave, prípadne po odchode ich nasledovníkov
z jej územia.
K formálnej stránke publikácie poznamenávame, že vzhľadom na inter
disciplinárne poňatie skúmanej problematiky sme sa rozhodli nezasahovať
do podoby citačných ohlasov i celého poznámkového aparátu jednotlivých
príspevkov.
Za finančnú podporu pri vydaní tejto publikácie ďakujeme Ministerstvu
školstva SR, mestu Nitra a Nitrianskemu samosprávnemu kraju. Naša vďaka
patrí i akademickému maliarovi Jozefovi Dobišovi.
Editori

11

PREFACE
The intensity of religionisity in South-East and Central European countries gives the evidence of magnitude and durability of Sts. Cyril and Methodius’ and their disciples’ Christian mission. Their activity was consisted within
the development of 9th century Byzantine humanistic tradition. Their literary
work corresponded with literary methodology and traditions of then Byzantine Empire. In the spirit of that time Cyril and Methodius brought a new
way of life to Great Moravia. It was the way of life based on Christian principles which were in harmony with classical Greek education. There was no
tension between natural science and theology. Many clerical authorities were
respected scientists and writers. And many intellectuals and researchers were
priests and bishops at the same time, what was related to Byzantine concept of
culture as transcendent force.
Considering Cyrilo-Methodian issue, it is important to point out one of
its basic attendant phenomenon which has been given no due attention – the
importance and task of external Christian mission and missions in general in
theoretical opinions of Byzantine clerical and political elites. In other words,
what was their opinion about the aim of Christianisation, what should it look
like, and, finally, what should be the primary target of these efforts.
We must not forget about the fact that Christendom had been present
in Great Moravia even before the coming of Solun brothers. The research of
pre-Cyrilo-Methodian missions in Moravia and Slovakia emerges after World
War II when archaeological research intensified. There are many written documents and archaeological founds from fortified settlements and power centres giving the evidence of Christianisation in Moravia and Slovakia before
the coming of Cyril and Methodius.
For the time being the modest source basis does not allow us to answer
many questions exactly. We do not have direct evidence of ceremonies or
form of masses which were held in the time of Byzantine mission of Sts. Cyril
and Methodius in Great Moravia.
In order to asses scientifically the exceptional influence of Byzantine mission in Great Moravia we must understand its general as well as intentional
character. Its culture and spiritual dimension is also accompanied by power
dimension. The formation of spiritual values and their spreading has always
been directly influenced by political phenomena and context, and it was so
in the time of Mojmir dynasty, too. The issue of initial political interaction
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between Byzantium and Great Moravia, which was determined not only by
competitive relation of the Pope and Constantinople patriarch, but also by
power relation of Great Moravia, Bulgaria and Frank Empire, is remarkable
from many point of views.
Despite the existence of Christendom before coming of Solun brothers
to the territory of Great Moravia, and despite little sources of information, we
must come to realize the importance and impact of Byzantine missionaries
on cultural and political history of Slavonic nations. This monographic study
gives some evidence about that to the readers. The lectures published here
were presented during international scientific symposium held on July 2, 2007
which was held by The Institute of Constantine and Methodius’ Cultural Heritage, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Considering the interdisciplinary conception of the issue researched, we
decided not to revise the formal appropriateness of articles such as the way of
citing and general note apparatus used in articles.
We thank gratefully to Ministry of Education of SR, the town of Nitra
and Nitra Self-Governing Region for financial support of this publication.
Our thanks also belong to academic painter Jozef Dobiš.
Editors
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PRÍHOVOR
dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Zdenky Gadušovej
Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som Vás na začiatok tohto prvého sympózia o duchovnom, intelektuálnom a politickom pozadí cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu uvítala v starodávnej Nitre, v srdci Európy – sídle Pribinu, kde už v roku 828 bol vysvätený prvý kresťanský
chrám na území dnešného Slovenska. Neskôr – v období vlády kráľa Veľkej
Moravy Svätopluka – sa Nitra stala sídlom biskupstva. V jej centre leží naša
univerzita, na pôde ktorej sa práve dnes stretávame.
Medzi dlhodobejšie zámery našej fakulty patrí budovanie dokumentačného centra rodiaceho sa Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, ktoré by slúžilo ako východisko pre ďalší výskum duchovného,
intelektuálneho a politického pozadia cyrilometodskej misie. Toto podujatie
má v tejto súvislosti jedinečnú príležitosť na zdynamizovanie vzájomnej spolupráce s rôznymi vedeckými inštitúciami.
Cyrilometodské kultúrne dedičstvo zostáva aj pre oblasť odborného
výskumu stále nevyčerpané. Vznikajúce vedecké pracovisko našej fakulty si
z tohto dôvodu kladie za prvotnú úlohu poznať impulzy nabádajúce Konštantína a Metoda v procese ich širšej prípravy na životné povolanie – ohlasovanie kresťanskej náuky medzi pohanskými národmi. Práve preto cieľom tohto
vedeckého sympózia je nazhromaždiť poznatky o živote a diele Konštantína
a Metoda z obdobia pred príchodom misie na Veľkú Moravu, a to hlavne v tematických okruhoch: duchovné a politické pozadie cyrilometodskej misie,
byzantský vzdelávací systém, právny systém v Byzancii ako podklad pre prvé
slovanské právo, koncepcia byzantských misií, byzantská liturgia, predcyrilo
metodské misie na území Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy, vznik
staroslovienskeho jazyka.
V tomto roku si pripomíname jubileum významnej udalosti v našej
histórii. Pravdepodobne v roku 867, teda pred 1 140 rokmi prišli Konštantín a Metod do Ríma, čím sa začala ďalšia významná etapa v procese rozvoja
ich misijnej činnosti. Poslanie solúnskych bratov malo nesmierny význam,
a to nielen náboženský, ale aj kultúrny a politický. Záujem o poznanie ich duchovno-kultúrnych aktivít prejavujú kultúrne národy Európy, čo je z hľadiska
dnešných tendencií príkladné pre zjednocovanie východu a západu v kontexte európskej kultúry. Celé poznávanie cyrilometodskej misie a jej dôsledkov
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je súčasťou živého európskeho kultúrneho dedičstva. Je súčasťou i dnešnej
odbornej dišputy za účasti všetkých ctených účastníkov tohto inšpiratívneho
podujatia, a to nielen zo Slovenska, ale i z Bulharska, Čiech, Macedónska, Poľska, Srbska a Rakúska. Verím, že výsledky sympózia naplnia všetky vedecké
kritériá a budú prínosom pre širšiu odbornú i laickú verejnosť.
Tomuto rokovaniu želám veľa úspechov.
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
dekanka FF UKF v Nitre
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PRÍHOVOR
zástupcu primátora mesta Nitry
Františka Baláža
Vážené dámy a páni, dovoľte mi v mene mojom a v mene primátora mesta Nitry privítať Vás na vedeckom sympóziu. Som veľmi rád, že myšlienka
cyrilometodskej tradície opätovne rezonuje na rôznych fórach. Mesto Nitra si
zasluhuje nielen dôstojné postavenie medzi historicky významnými mestami,
ale aj našu pozornosť.
Všetci vieme, aký veľký význam pre celý slovanský národ mal príchod
vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Pričinili sa o povznesenie ducha slovanského národa, zostavili prvé písmo Slovanov „hlaholiku“ a položili tak základy
slovanského písomníctva a vzdelanosti. Uznanie im patrí aj za to, že na našom území založili školy a do staroslovenčiny preložili bohoslužobné knihy.
Vznikol tu najstarší známy kresťanský chrám v strednej Európe a v roku 880
bolo na území mesta založené i biskupstvo. Aj rok 1248 mal pre Nitru veľký
význam, pretože v tomto roku Nitra získala mestské privilégiá a stala sa kráľovským mestom. Všetky spomenuté medzníky znamenali veľa pre náš malý
národ, ktorý mohol začať písať svoje vlastné dejiny, rozvíjať svojráznu kultú
ru, šíriť a naďalej upevňovať myšlienku kresťanstva.
Mesto Nitra si uvedomuje svoju významnú úlohu v zachovávaní kultúrneho dedičstva a snaží sa v duchu týchto tradícií pokračovať. Preto sa od
roku 2004 každoročne konajú mestské slávnosti pod názvom Nitra, milá Nitra s podtitulom Dni Nitranov venované významným osobnostiam histórie
i súčasnosti Nitry. Tieto sa symbolicky končia veľkolepou Cyrilometodskou
akadémiou. Podujatie každý rok počas troch dní ponúka domácim i zahraničným návštevníkom bohatý program, ktorý je pripravovaný v spolupráci
s významnými kultúrnymi i vedeckými inštitúciami. Veľká pozornosť sa prikladá najmä obnove a znovuotvoreniu pozoruhodných kultúrnych pamiatok.
Ako príklad uvediem sprístupnenie kazemát – expozície významných archeologických nálezov dokumentujúcich vývoj opevnenia Nitrianskeho hradu.
V tomto roku sa veľká pozornosť verejnosti sústredila na otvorenie unikátneho Diecézneho múzea v areáli Nitrianskeho hradu. Je pre nás dôležité, aby
sme slávne dejiny Nitry dostali na povrch a mohli návštevníkom Nitry ukázať
pamiatky, ktoré dlhé roky čakali a aj čakajú na svoje odkrytie.
Mesto Nitra v súčasnosti žije myšlienkou kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. Téma kultúrneho dedičstva, ako aj cyrilome-
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todská tradícia, sú jednou z hlavných tém pripravovaného projektu. Získanie tohto titulu bude mať pre naše mesto celoeurópsky význam. Z referencií
od miest, ktoré sa hrdia týmto titulom, vieme, aký obrovský prínos priniesla
účasť v projekte pre dovtedy neznáme mestá v Európe. Snahou mesta Nitry
je zviditeľniť sa a stať sa tak rovnocenným partnerom úspešným európskym
mestám.
Dovoľte mi na záver vyjadriť moje osobné želanie, aby sme zachovali
slávne dejiny Nitry pre ďalšie generácie. Verím, že história si aj v ich živote nájde čestné miesto a nikdy nedovolia, aby sa zabudlo na našich slávnych
predkov, aby bola kultúra vytláčaná zo života slovanského národa. Prajem si,
aby boli hrdí na to, že žijú v tejto krajine.
František Baláž
zástupca primátora
mesta Nitry

17

Duchovná a vzdelanostná príprava
Solúnskych bratov
na misiu na Veľkej Morave a metódy práce na misii
Jozef Michalov
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
FF UKF v Nitre
Abstrakt
Autor vyzdvihuje dôležitosť, trvácnosť kresťanskej misie Cyrila a Metoda a jeho žiakov
v Macedónii a v Bulharsku. Svedčí o tom intenzita religiozity krajinách ako sú Slovensko,
Morava, Macedónsko, Bulharsko.

Existencia a sila kresťanstva na Slovensku a na Morave, ako aj na územiach susediacich so Slovenskom a Moravou, vydávajú svedectvo o mimoriadne dobrej apoštolskej práci medzi našimi predkami. Kristovo učenie zapustilo veľmi silné korene v našich predkoch a priam geneticky sa prenieslo do
nás. Túto skutočnosť môže človek pozorovať, keď prejde západnou Európou
a porovnáva intenzitu žitej viery kresťanmi, ktorých predkovia o niekoľko storočí skôr prijali kresťanstvo ako aj všetky formy vzdelávania. Pri tomto porovnávaní vyvstane uvedená otázka a zároveň človeka núti pýtať sa, čo robili títo
dvaja misionári, lebo to, čo urobili, vidíme.
Predovšetkým je potrebné hľadať odpoveď v ich príprave, ktorá spočívala
v dobrej duchovnej výchove a vzdelaní, ale neposledne aj vo vzdelaní v oblasti náuk ako teologických, filozofických, historických a aj psychologických
a pedagogických. Je faktom, že ich vlasťou bolo Grécko so svojím aténskym
vysokým filozofickým kreditom, ktorý určite mal rozhodujúci vplyv na vzdelávaciu inštitúciu v Carihrade a v kláštore, kde prežili svoje rehoľné počiatky.
To znamená, že podľa všetkého je potrebné hľadať príčiny v byzantskom
vzdelávacom systéme v 9. storočí, kedy Cyril a Metod rástli v poznaní a získali
veľmi dobré vedomosti, ktoré výborným spôsobom uplatnili na Veľkej Morave. Je známe, že ideálom byzantského školstva bol trojstupňový systém. Nižšie
bolo trojročné základné vzdelanie, ktoré spočívalo v čítaní biblie, písaní a základov počtov. Na tomto stupni učili grammatistes. Tento systém bol aplikovaný aj na dedinských školách, ktoré jestvovali pri kostoloch, tak ako aj v západnej časti Európy. Na druhom stupni učili grammatikos. Na tomto stupni sa
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čítali filologicky vykladané Homérove básne spolu s Bibliou. Na treťom stupni
učili rétori alebo sofisti rétorike, filozofii a matematike. Na toto nadväzovalo
vyučovanie odborných predmetov, hlavne právnych a lekárskych vied. Najvyššie vzdelanie bolo možné získať len vo významných mestách. Vzdelávací
cyklus trval 8-9 rokov. V 9. storočí preniká do vyučovania viac prírodných
vied. Čo sa týka kláštorných škôl, tak tu sa učili naspamäť žalmy a texty potrebné pre liturgiu.
Ak chceme nájsť výklad mimoriadnych výkonov svätých slovanských
apoštolov a ich nápadnú príťažlivosť ku kláštornému životu, nemôžeme opomenúť osobnosti, ktoré svojím priamym aj nepriamym vplyvom – ako práve
Theodor – hlboko zapôsobil na ich duchovnú formáciu. Podľa dnešného stavu bádania je známe, že tento muž, ktorý zomrel roku 826, kedy mal Metod
asi 11 rokov, bol bratrancom solúnskeho arcibiskupa Jozefa, synovca opáta
Platóna v sakudionskom kláštore. Po roku 797 bol otvorený na základe klasickej baziliánskej rehole vzorný kláštor v Carihrade nazývaný „Studion“, tešiaci
sa veľkým sympatiám záujemcov. Stal sa majstrovskou školou kláštorného
života. Vďaka organizačnému talentu, rehoľne usporiadanému miernemu duchu, popri energicky vykonávanej reforme rehoľného životu stalo sa opátstvo
Studion ohniskom byzantskej kláštornej reformy. Jej tvorca a stály usmerňovateľ Theodor sa chváli priaznivcami a odporcami, ako sú osobnosti ojedinelej
veľkosti a kalibru, dosť hodný, aby sa zaradil medzi veľkých rímskych pápežov.
Vynikal srdečnou láskavosťou, hlbokou zbožnosťou, spojenou so železnou
a disciplinovanou vôľou. Spĺňal všetky podmienky, aby sa nazýval doktorom
cirkvi, cirkevným učiteľom.
Teda naši svätci mali svoj nádherný vzor v Theodorovi, ako priekopníkovi a reformátorovi duchovného a kultúrneho života, ale nie je možné ich
priradiť k Theodorovým prívržencom. Ich prezieravosť ich viedla smerom ku
kláštorom na maloázijskom Olympe, preto ich nevidíme na carihradskom
Studione. Olymp mal na Metoda a neskoršie aj na Konštantína užitočný vplyv,
tam našiel možnosť stretnúť sa s mníchmi z Gruzínska a Arménska a ich
prostredníctvom sa zoznámiť s cudzími liturgiami.
Konštantín už v mladosti sa vrhol do štúdia cirkevných otcov ako bol
Gregor Naziánsky a Dionysius Aereopagita, ktorí vynikali aj ako kresťanskí
mystici. O Konštantínovej láske k múdrosti a poznaniu nie je možné pochybovať a taktiež ani ho chápať ako chlapca snenia, alebo ako vzplanutie neuvedomelého chlapčenského velikášstva. Nadaný a veľmi snaživý mládenec
Konštantín študoval na obnovenej vysokej škole v Carihrade najprv gramatiku, ktorá ho už prv zaujala, potom geometriu, dialektiku u Fotia a zároveň
s ostatnými odvetviami filozofie rétoriku, aritmetiku, astronómiu a muziku,
všetko na vtedajšej úrovni. Nadaný a rovnako aj snaživý mládenec Konštan-
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tín pokračoval úspešne vo zvládnutí študijnej látky, pritom sa zároveň staral
o zdarný rozvoj svojho charakteru podľa kresťanských ideálov. V tom zmysle
túžil, ako apoštol Pavol „uniknúť telu a byť s Bohom“. Konštantín definoval
filozofiu ako vedu, ktorá sa zaoberá záležitosťami ľudskými a pokiaľ je to možné na zemi aj božskými za účelom, aby úkony cnosti pripodobňovali človeka
obrazu a podobe Stvoriteľa. Konštantín povýšil úlohu filozofie o pripodobnenie človeka Bohu skutkami cnosti. Konštantín si za celoživotnú družku zvolil Múdrosť. Pod týmto menom v Byzancii uctievali hriechom nepoškvrnenú ľudskú prirodzenosť Krista a jeho božskú osobu. Už apoštol Pavol nazval
osobu Krista dvakrát božskou Múdrosťou. Cirkevní otcovia rozviedli túto
myšlienku v súvislosti so starozákonnou knihou Múdrosti, ďalej stotožňoval
filozofiu s cnosťou a zbožnosťou. Na nich nadviazala a do ich chápania sa
ponorila zbožnosť a filozofia Konštantína. Na ponuku mu predloženú týkajúcu sa vysokého postavenia na cisárskom dvore odpovedal: „Mne nie je nič
drahšie ako učenie. Až si ním nazhromaždím vedomosti, budem hľadať česť
a bohatstvo po svojom praotcovi Adamovi, ktorý pred pádom žil vo vznešenej
prítomnosti Boha. Kristus obnovil vyhliadky na pôvodný šľachtický stav Adamov, ktorého môžu dosiahnuť všetci kresťania.“ Toto chápanie múdrosti a teórie o praľudskej cti nie je originálne Konštantínovou mysliteľskou invenciou.
Je obsiahnuté v rozmanitých variantoch u východných otcov. Ján Zlatoústy
výslovne hovorí o rajskej vznešenosti Adama a Evy, najmilší Konštantínov autor Gregor Nazianský, spoločník Bazila Veľkého, nazýva rajský pomer človeka
k Bohu najpôvodnejšou cťou ľudského rodu.
Apoštol Slovanov čerpal zaiste mnoho podnetov z biblie a z patristiky.
Aplikuje tieto impulzy a konfrontuje ich so svojimi osobnými skúsenosťami
a zážitkami, vytvára nové myšlienkové hodnoty, ktorými prekonáva starých
cirkevných otcov a teológov. Bol na svoju dobu nesmierne moderný svojím
hlbokým presvedčením o jednote ľudí v kresťanstve a v ľudskej spoločnosti
vôbec, o rovnoprávnosti rás a národov svetového spoločenstva pred Bohom.
Bol si dobre vedomý ľudských práv, okrem životnej nutnosti zaniesť evanjelium všetkým národom. Z týchto zdrojov sa vysvetľuje jeho činorodé, nezištné úsilie o prospech a pokrok na každom úseku zverenom jeho starostlivosti,
hlavne jeho podivuhodného snaženia v misijnej práci medzi Slovanmi, pripravovanej geniálnym vytvorením slovanského písma a liturgie.
Pomerne mladý Konštantín stojí pred dejinne zodpovednými úlohami
ako vonkoncom zrelý, pripravený muž. Okrem veľkých vedomostí, bystrého
myslenia, schopnosti tvorivo uvažovať; zaslúžil si titul filozofa v tom zmysle,
že bol nadaný učenec a originálny mysliteľ. Vzhľadom na jeho nekompromisné ideály kresťanskej askézy si vynútil od jeho úradne neurčeného tútora
Theoktista a cisárovnej Theodory, že ho nenútili do štátnej služby, ale roz-
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hodli sa ponechať ho vo svojej blízkosti na cisárskom dvore. Keď asi r. 847
dokončil štúdiá, vo veku 22 rokov prijal svätenie. Podľa niektorých autorov
kňazské, podľa druhých diakonské, čo je pravdepodobnejšie, lebo úrad patriarchovho knihovníka vykonávali len diakoni. Patriarcha Ignác známy svojou prísnosťou dodržoval kanonický vek pre kňazské svätenie. Konštantínova
úloha u patriarchu bola omnoho širšia, málo času mu zostávalo na súkromné štúdia. Vzhľadom na nešváry na dvore, Konštantín sa utiahol do kláštora
Kleidion, kde bol aj internovaný zosadený patriarcha Ján1. Keďže vytrvalo
odmietal svetskú službu, prijal možnosť pôsobiť na katedre filozofie na univerzite s povinnosťou vyučovať domácich a cudzincov, t.j. vyučovať helénov
a kresťanov. Na cisárskej univerzite sa tradovali svetské profánne vedy, kým
teológii sa venovala špeciálna vysoká škola pri chráme svätej Múdrosti. Preto
rímsky bibliotekár Anastázius tvrdí, že Fotius vyučoval na univerzite filozofiu,
z toho usudzuje, že aj Konštantín sprvu ako poslucháč a neskoršie nástupca Fotiov, prednášal profánnu filozofiu. Lenže nie je správne v tomto období
robiť nejakú rigoróznu deliacu hranicu medzi abstraktnými vedami. Podľa
všetkého miestom Konštantínových prednášok bol pravdepodobne najskôr
kostol Dvanástich apoštolov. Každá z univerzitných disciplín mala miesto na
prednášky v inej budove. Až po roku 863 Bardas sústredil všetky prednášky
do paláca Magnaury.
Ďalšou etapou prípravy na ich životné dielo – misiu medzi Slovanmi
– bolo vyslanie Konštantína k Arabom. Ako jeden z najúspešnejších absolventov a neskoršie aj člen učiteľského zboru carihradskej vysokej školy bol
jednako schopný a jednako aj povinný svojimi vedomosťami a oceňovanými
charakterovými vlastnosťami slúžiť byzantskému štátu. Príležitosť k tomu sa
naskytla, keď išlo o obhajobu prestíže Byzancie proti nepriateľom úcty k obrazom taktiež medzi islamskými Arabmi v Samare. V dišpute s patriarchom Jánom Gramatikom a pri prednáškach na univerzite preukázal Konštantín toľko
ostrého dôvtipu a výslovnosti, že mu dvor bez rozpakov zveril ťažkú, nebezpečnú a zodpovednú úlohu obrancu kresťanstva pred mocenskými a vedec
kými reprezentantmi arabského sveta v Samare. Tu musel Konštantín obhajovať vznešenosť kresťanskej viery a nadradenosť gréckej civilizácie. Rovnako
veľmi dôležitá bola dišputa s patriarchom Jánom, lebo aj tento Ján bol kedysi
vybraný za hovorcu kresťanského byzantského posolstva k arabskému kalifovi, ktorého Ján udivil svojimi vedomosťami a noblesným vystupovaním.
Konštantínove posolstvá a dišputy vedené na obranu kresťanstva a byzantských záujmov mladého Konštantína ešte zocelili a dobre pripravili na
misijnú prácu, kde ho cisár Michal III. na žiadosť Veľkomoravského kniežaťa
Rastislava spolu s jeho starším bratom Metodom poslal.
1

Ikonoklasta.
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Z tohto krátkeho náčrtu vidíme, že úspech tejto misie spočíval predovšetkým vo veľmi dobrej duchovnej a odbornej vzdelanosti, ako aj v Konštatínových skúsenostiach získaných v diplomacii pri vykonávaní rôznych poslaní
pri cisárskom dvore. Ďalej nepochybne ich vystúpenie a oslovenie obyvateľstva Veľkej Moravy rečou, ktorej ľud rozumel a nehovoriac o ostatnom, muselo oproti tu už pracujúcim franským kňazom naplno zapôsobiť. Ak sa chceme
učiť dobre pracovať na roli národa, musíme predovšetkým mať výborné vedomosti a žiť náležitým duchovným životom, aby naše reči sa zhodovali s našimi skutkami, a táto pravdovravnosť pritiahla našich predkov k týmto dvom
učiteľom tak silne, že aj ich nasledujúce generácie konali rovnako ako oni.
Veď ich novátorský spôsob vedenia misie na Veľkej Morave veľmi pozitívne
zhodnotil II. Vatikánsky cirkevný snem, keď schválil používanie reči ľudu pri
bohoslužbe. To sa prejavilo v tom, že Slováci mohli ešte čase konania koncilu
začať používať svoju materinskú reč pri bohoslužbe.
Summary: SPIRITUAL AND EDUCATIONAL PREPARATION OF SOLUN
BROTHERS FOR THE MISSION OF GREAT MORAVIA AND THE METHODS OF
WORK ON MISSION. Author of this paper emphasizes the importance and existence of
Christian mission of Constantine and Methodius and their scholars in Macedonia and
Bulgaria. Religious intensity of the countries such as Slovakia, Moravia, Macedonia and
Bulgaria gives the evidence of this fact.
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University in Constantinoples IX. and X. century
with a prepositions of culture
work in Byzance of that period
Aleksandar M. Petrovič
Matica Srbská, Novi Sad
Filozofická fakulta Univerzity v Kosovskej Mitrovici, Srbsko
In the Ninth century, the Byzantium was in that shape of the development of culture, that reminiscence on it is undoubtfully significant. In the
time of last iconoclastic Emperor Theophilos (829-842), it starts with a studies of a old pagan writters. Secured and support from the side of Caesar Barda
who was uncle and minister of Emperor Michail III, he founded a new State
University in emperors pallate Magnaur, with a leader Leon Philosopher.
Famoust lecturing was on the classes of further Patriarch Photius, logothet
Areta and Constantine the Philosopher, conceptualist and polyhistor Michail
Psellos, and all it may be named as a renaissance in encyclopedic interestings.
It is known that on till 476. year, was not a public library, and that emperor
Julian established a 120.000 volumens for it purpouses, but in the same time
political affairs and faith struggles was not on the side of a books. Making
new manuscripts by the prewriting copies, with the descriptions making with
it own labour, exept the practice of the monks in the monasteries, was also
a part of the practice of Constantinopoleon Hi school, or State University,
who Caesar Barda founded latest 851. year. It intensive scientific work was
fruitfull with it, that so many our knowledges about Hellenic past stay possible, and significantly growth thank to that them work.
Magnificant knowledge about history of Byzantine and Sclavenian world
have chech scientist Frensis Dvornik, in the ladge study The Photian Shism,
History and Legend, success in it to find in the investigating documentation
good reasons for the elevating of his dignity and historical magnitudine, completely changing the historical picture of that period. He calls it `new classical renaissance`, after maestral sublimising the results of investigations about
culture in Byzantium of that period.2 Encouragged with it results Paul Le2

„Стање је било сасвим другачије на Истоку. Тамо су ризнице класичне и хеленске књижевности сачуване у пуном обиму и биле лако доступне свакоме ко је
желео да обогати своје знање. Мада су се хришћани током прва три столећа
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merle also writted his book First humanism Byzances, and with it studies make
clear the time of 9. and 10. century in Byzance as saecules tenebra, showing sophisticated technical level and originality of that time3, as the power of transforming and surviving of Arabian occupation, continuouing with a long and
profound evolution by the right way eveloping to amazing durations. One of
this cultural contributions is a state supporting of studies of philosophy what
meaning the institutional definition of the principles of Byzantine civilization
by the opening the University in the emperors palatte in Constantinopel.
Bay the way of not good opinion about closing the pagan school in Athens in sixt century from the side of Emperor Justinian, and definiately eliminating the universities in Byzance in next century, by the not too much close
to education emperor Phoca, Steven Runciman diagnosed values in the heritrage of the new state university in the Magnaure.4 It is famous new Hi school
with a Leon the Philosopher /790.+869./, who lead her from the beginning,
and 863. nominated as her “Rector” //Ûὕpatoj tω̃n filÒóswfon/ /hýpatos tôn philósophon/, from the side of founder Barda. She has a scientific

3

4

негативно односили према класичном наслеђу, у 4. Веку је дошло до промене
става; тако су Хомерове песме и радови грчких драматичара читани у школама; о Платоновим и Аристотеловим мислима се слободно расправљало, а оне
су примењиване или оспораване; црвени историчари су опонашали дела
Херодота, Тукидида и Плутарха. Чак су и раскалашни радови, тако бројни
у хеленистичком раздобљу, посебно они Лукијана из Самосате преписивани
да би се сачували. Ниви класични препород у Византији 9. Века, којим је господарила велика личност патријарха Фотија, омогућио је и словенским народима, који су у то време ступали у сферу византијског хришћанства, приступ античкој мудрости.“ – Френсис Дворник, Словени у европској историји
и цивилизацији, Београд: Clio, 2001., стр. 251.
Paul Lemerle: Le Premier humanism Byzatin, Paris: Press Univ. de France, 1971,
p. 120-121: “Le IXe siècle est l`me des époques les plus originals et novatrices de
l`histoire de Byzance, ou plutôt, il est l`aboutissement d`une longue et profonde
evolution, commence bien avant, au lendemain de la conquête arabe, et par laquelle
Byzance se transforma pour survivre. Le domaine de l`esprit ut, peut-être, le dernier
attient par ce mouvment, mais c`est peut-être aussi celui qui en garda l`empriente
la plus durable.”
Runciman, Steven: Byzantine civilization, New York, 1956., p. 180: “Ecclestiastical
control abetted the misfortunes of the Empire in working against a wide education.
Lay learning with its pagan past was viewed with a certain suspicion…But by the
Ninth Century affairs were more settled and the Church authorities were less suspicious. Better relations with the Arabs induced the study of the lore of Islam. There
was a great revival of learning: though its pioneers, man like Photius and John the
Grammarian, were regarded by the populace as magicians. Michael III`s uncle and
minister, the Caesar Bardas, founded a new State University in the Magnaura. The
Professor of Philosophy was the head – the Oeconomicos Didaskalos – with the
Professors of Grammar, Geometry and Astronomy under him.”
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syllabus and order of diatribal lecturing, also with a inaugural state teachers, socalled logothetes. With a nomination of public secretarius Theoctist
851., it is possible to say, that latest 855., this Hi school become a University
with a completely administrative constitution in emperors palace Magnaur.5
Leading teachers was without doubting a Leon, Photius and Constantin, who
lectured a philosophy (logic, physics, dialectica/ontology), and the other disciplines was geometry (Theodoros), astronomy (Theodegius) and grammar
(Kometh)6
Interestings for the old philosophy was on the academic level, and was
in coexistence with a conservative academic theology, what was a mainline
of a thinking in the institutional ecclesiastical circles. Some weakness logic
cocherence and absence of dynamism who exist in the West scholasticism is
right objection just partly and unsufficient. University is cultivated dialectical
ontology, and working on a logical explanations who developed a conceptualististic methodology as it is best shown in the works of Michael Psellos. The
magnifical encyclopedic work of patriarch Photius: Myriobiblion, and main
work on the philosophy of language, Amphylochia, shows the positive attitude
to the philosophy of Aristoteles and world sciences at all. With a sence for the
history on the first place, and showings the originality and potencies for the
new syntheses, that work of patriarch Photius means hi level on work on the
fields of philosophical thinking, and creative meetings with a theological doctrines. Developing the predispositions for the way of thinking elaborating in
the philosophy of Plato and Aristoteles (where disciplines are not limited factor for the reaching within the unity of first philosophy as a requesting knowledge), professors in Magnaur in the theology are adequate to the statements
and problems of a Early Oecumenian Consilians, and absolving the conflicts
close to scholastical doctrines, and supporting thesis of the transparent Gods
activities /actus purus/ and freedom of a Gods predestinations /libera oeconomica Dei/.7 All what exist, exist by the will of First Existing Being.
After middle of a Ninth century, the rigid patriarch Ignatius must leive
the ecclesiastical function, and on his place stand a Photius on the non ordinary way in the six days (from 20-25 december 857.), and it procedure caused
so many suspicious latter. Ecclesial realists was in ability to be tolerant to the
late iconoslasticals, and also to the people inspiring and portable the ideas of
5
6
7

Види о томе у Paul Lemerle: Le Premier humanism Byzatin, Paris: Press Univ. de
France, 1971, Chap. VI, p. 158-160.
Paul Lemerle: Le Premier humanism Byzatin, Paris: Press Univ. de France, 1971,
Chap. VI, p.165.
It is also the opinion of one of the best known contemporary orthodox theologians
– John Mayendorf, The Byzantine theology, chap. 5-10.
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latine West, what recommended the Byzantine state also. Pope Nicolas I was
send the authorized delegates invitated in Constantinople on a state Council
in may 861. In the presence of a Caesar Barda 318 padres make a decision
and depose or remove from power expatriarch Ignatius, and confirm the legitimate of a Photius choice. Photius writte to the Nicolas I about his opinions and deeply humanistic understandings: “When the faith is not endanger,
common and catholic decisions are covered too. The man of reason respect
the practice and lows of the others. He think that he is not mistake if he not
hold them, and it is not unlegal to broke them.” /Letter 2., to the Pope Nicolas,
PG102: 604d-605d/; and with it all the further byzantine culture takes a humanistic attitude.8 At the first place Photius showing the sence for the history,
tradition and historical developments, and power for absolving the problems
by his great education. Respected and admirable by his pupils and succesors
on cathedra in University, with a benefits of the confidence of Emperor, it
gives to him the opportunity to enlaged ecclesial and state competences much
more than many before and after him.9
One of Photius most eminent succesors and associate colegues on a kathedra of University in Constantinopel, was a Constantin the Philosopher
(born at 827., and arrive at the Photius 841., after dead of the father who was
a Drunarius under Strategus of a themes Macedonia). Together with a brother
Methodius he was elected for the preaching mission of a deeply humanitarian
character, to be operated in a religious service on a sclaven language. Sclaven
language was not completely strange to them, because they are growth in
sclaven area around the Thessalonike, they was able to make a selection and
systematization of a existing roules of writing, and with it pragmatisation
start to fulfill the assignment of christianising and baptistide Moravians and
Bulgarians, Russians and Serbs. That position was not adorant at the adherents of a Rimocatholic Church because of strict causings and reprimands, but
sharpen of the relationshipps between the Churchs of East and West make
a stronger influence of a “Thessalonique brothers”. Tensions makes so hi them
authority who growth on the level of sclabenian national selfawarness and
political independence. It is a fact that Sclaven peoples throw Christian baptizing are income in the circle of european etnicyties, and with it a gift to enjoy

8
9

Ibidem, p. 75-115.
Фёдор Успенский, История возантинской империи: Период Македонской династии (867-1057), Москва, 1997. /према прев.: Фјодор Успенски, Историја
византијског царства: Период македонске династије, Београд, 2003.,
стр. 24./
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the knowledges transported from the side of humanistic forms of byzantian
spirit.10
Product of this early byzantine renaissance was a Michail Psellos
(1018-1078), who have a completeness and more liberal approach to the
sources of old greek philosophy, but given with a program clearness: ”To be
born for the knowing, am thanks to the labor pains of Plato and Aristoteles.
They are born and formed me.“11, and with it instructed on a methodological labour in interdisciplinare relationship between philosophy and theology:
”I whish you to know, that even Hellenic wisdom is fail (omit) to celebrated
the Divinity and not adequate to a theology, she knows the nature as it is created by the Creartor.“12 In his meaning it appears exactly formalized a type of
a logic, what we are today commonly calls hypothetic (//ύpóÒqhsij, /hypóthesis/ “suppositio”), or a suppositional. Not a subjectivation, nor adjectivities not
in relation on the things by themselves in Psellos logic, nor the modifications
of them meanings, sed on a modifications of it things itself. It was not have
a meaning of a dismissing of a abstract common concepts, sed them reaching on a level of a thinking plurality where the abstract idea takes a way to
considering the every general idea as a low and method for the infinity union
of polymorphical thinking in the boundaries of giving generalities, even not
looking at it thet `general statements` are a `bourning topic` for the developing of a `modern logic` in the history of thinking (logica modernorum).
As it is demonstrated in Geschichte der Logik im Abendlande from Prantl (Carl
von), where he shows the situation of a imitators on the West of the logical making of a hypothesis, we may say that it logical making of a things is
very old, and not just a copy painting in the representations of the presocratic
knowledges. Main logical work of Psellos was nominated “Inspection as the introduction in a logic knowledge of Aristoteles” That his work was in a complete
translated on a latin language by the Peter the Spanish (known as a pope Ivan
10

11
12

In the same book Uspenskiy noticed: ”It is a liberal and human positition by the
question of the practicing a language, similar to the one of John Hrysostomos,
but because of that he was not enjoyed the adorance and respected between the
adherences in a Romancatholic Church because of sharp causings and reprimands.” /„То је либералан и хуман став по питању употребе језика, сличан
оном Јована Златоустог, али отуд није уживао углед и поштовање међу
присталицама Римокатоличке цркве због оштрих оптужби и укора. Али, што
су се више заоштравали односи између Истока и Запада, што се више разлика
појављивало у верском учењу и црквеној пракси Рима и Константинопоља,
с тиме је растао и ауторитет Свете браће и њихова делатност промовисана
у питање словенске националне самосвести и политичке самобитности.“/
Michael Psellos, Letter on a negligent scholar, Amsterdam, 1964., p. 146 /Михаило
Псел, Писмо немарном ученику, Амстердам, 1964., стр. 146./
Ibidem, p.151.

27
XXI, born in XII c. – + 1277.), and because of that understanding of a supposition is accessed in a western hypothetical dialectic, and in the middleages
nominalism also, but without the platonic principles who supported Psellus.
At his work subjectivism is not main stream of thinking, because he lead right
on a nominalistic statements of a western hypothetical dialectic and deformations in pure logic. In the beginning of his commentary he writte: “Dialectic
is art of arts and a science upon sciences, who encircled ways of a showing the
relations principally (άrcάj) /archàs/ of the all treatments (meqόdon) /methódon/. And because of that is necessary that dialectic must be the cause for
the producing a sciences. Own nominating dialectica gives from the `speech`
(dialέxeoj) /dialéxeos/, and her order gives from the name `interaction` and
`speaking`, to be in the latest measure a dialogue between two, as a asking
and answering. Or a dialectic name is by the `conversationalis` and `distinctions`. Clear is that in the dialectical continuum collocutors in relation distinguished them opinions as a two antagonistic sides. But, if the colloquium
is not possible to start without the mediation of a loudings, on that way as
the every sound is the some type of tuning, it means that it is necessary beginning from the tuning as a some first.“ Sounds and tuning vibrations as
a louding things in a conversation are media for the colloquia, and there is
visible the sence of a stillness or a peace on a tongue and in the mind. It is
not in a contradiction with a theory of meanings and propositions. His commentary on a Aristoteles “Organon” /”About interpretation”, “Introduction” of
Porphyrios, on a “Cathegoriae”, “First analythic”, “Topic” (in a “Topic” chp. 25,
he discussed about “meanning” (σεμασíα) /semasía/, and in the second chp.
26, about “supposition” (//ύpóÒqhsij). He speaks about meaning of a word as
a substantialy looking /oύsiodeîj, /ousioedēs/ substantia/, and a έpeísaktoi /
epeísaktoi/ (attributiva) as a adjectiva, and verba also. Verbalising of a things,
or a attribution of them is not a question of them meanings, sed of a modifications by themselves.
Subjectivation is the change of a position of substance as her supposition, and a adjectivation is changing of a attributes of a things as a making
adherences. As a more direct than a meanings, supposition is not in a direct
relationship with a things, but have a power of a details and disordering the
most common meanings. Meanning of the concept of man in a supposition
is a `white man` or a `man running` as a shape of a some substantial conceptualization, id est permissible of detailising conceptualization throw unity of
a sound signalizing and meaning of them. Same thing is related to the attributive words. Suppositions are general (koinή /koinè/ – communis) and particular (diorismήnh /diorismēne/ – discreta), by the applaying on a position of
a thing, as a necessary existed (φusikή /physikè/ naturalis/) and by accident
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(katά sumbhbhkώj /katà simbebekôs/ accidentalis/), in the relations of understanding of a general position, simplicity (άplή /haplē/ simplex/) or general
meaning (tά katόtera, /tà katòtera/ tά tapeinόtera /tà tapeinótera/), speaking as a subject or a predicate in a supposition (lexis parasemeiotice), where
he takes a close definition as a mediation to the personal. Personal supposition (prwswpîdh /prosopīde/ personalis/) is a clear or confuse (diorismήnh,
determinate; sugkecimήnh, /synkechimēne/ confusa), and it is a tool for the
distinguishing the general concepts of a individuum from the shematical
sophismas. Subject is manifestating just in a mobile shape kinhtòj /kinetòs/
mobiliter), when from him is possible to induced subspecies as a reasonable
things (dianohmatikω̃j – distributive), if it is speaking about separable individuas with a unmovability (άkinhtω̃j /akinetôs/ – immobiliter) of a general,
if from that general is nothing more gouing on exept sophismas. It is necessary
to overcoming the general statements after looking at collected illusions into
them naive nature, and with a overcoming a naivistic judgments apodictic syllogisms may be exactly right and adequate to the dialectic position on which
they really are exist. Principles of a supposition are understandings of a hypothetical logic as a conceptual dialectic, what is not a sophisticly confused
in ontological character of reality on what he exist. It is also a good replay on
a nominalism and a new saecularisation of the concepts in a denominalisations and fragmentations of a unity of reality.
This learning of Michael Psellos are following the John from Italy and
Nicephor Blemmides on them way, and the hypothetic logic on the West
have a mixture with a nominalistic options as a type subjective denaying of
a existence of common ideas and introducting of them in the human names
and mind. John from Italy was a guardian of the University (1076-1082) as
a `hypatos ton philosophon`, but with a formal causing for a heresies, and
condemn because of a enormous using of a classical philosophy. He supported a `mad thinking` of a platonic lookings on a genesis and the nature of the
world. It was not forbidden to investigated in logic and physics as a form of
a `Hellenic studies`, but idealistic cosmogony makes a suspicious pagan mythology and tendentions to hypoptic meanings. Ital was submit to canonical
sanctions because of the contradictory synthesis in one mythological kee of
the Platonism and Christianity. Ilustrative is also a enthusiasm with a doctrines of a St. Thomas Aquinatus et Dimitrios Cidonnis (1324-1389), and
a verdict of his brother episcopus Proclos 1368. or the `saecular humanism`.
On this place it is not bad to make a reminiscence on a fourth letter of a Saint
Dionisius Areopagites: “Letter IV To Gaius Therapeutes: How, you ask, is Jesus, Who is beyond all, ranked essentially with all men? For, not as Author of
men is he here called man, but as being in absolute whole essence truly man.
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But we do not define the Lord Jesus humanly, for He is not man only (neither
superessential nor man only), but truly man, He Who is pre-eminently a lover
of man, the Superessential, taking substance, above men and after men, from
the substance of men. And it is nothing less, the ever Superessential, superfull of superessentiality, disregards the excess [te tautes periousia] of this, and
having come truly into substance, took substance above substance, and above
man works things of man. And a virgin supernaturally conceiving, and unstable water, holding up weight of material and earthly feet, and not giving way,
but, by a supernatural power standing together so as not to be divided, demonstrate this. Why should anyone go through the rest, which are very many?
Through which, he who looks with a divine vision, will know beyond mind,
even the things affirmed regarding the love towards man, of (the Lord) Jesus,
— things which possess a force of superlative negation. For, even, to speak
summarily, He was not a man, not as ‘not being man’, but as ‘being from men
was beyond men’, and was above man, having truly been born man; and for
the rest, not having done things divine as God, nor things human as man, but
exercising for us a certain new God-incarnate energy of God having become
man.” In this leter there is no doubt that `saecular humanism` have no right
on his teaching, and that sanctions against him was not unjustice.
Today we have a similar problems with a utalitaristic theories and verdicts from them side. We have naw a crisis of the side of a meaning what is
usles and what is unuseless. Measure of a `useless` have enormous political
colour, and streams of a daily politic inclinations take the measures controlled
by it political centres of powers on the way of a directions for `usefull` working, very similar on it in the end of first millennium in Byzance. Great Serbian
poet from XIX. century, a bishop and master of a Montenegro is writing:
”Man, lulled and fettered by the heavy sleep,
Is doomed to gaze at frightful vision there,
And hardly may he in his slumber deem
That his own being is not a part of these.
It seems to him at times that he is freed
From all the heavy burden of his dream –
In vain! `Twas but a mocking hope! For then
He falls into a deeper realm of sleep,
A theater of visions direr far…
Desire, the insignator and blind teacher
Of dreadful passions, envy, malice, fear,
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The inheritance of hell, abases man,
And deeper he sink than meanest beasts
Whilst reason equals him to the immortals.”13
Thessalonique episcope Nil Cabassila (1320-1390), as a teacher of Cydonis was a passionate enthousiast in relations of a books of Thomas`14, and
spetially of his ethics. Gregorius Scholaris also have a prothomistical orientation and read his books passionately, but because of a last will of episcopus
Marko Ephesius, he take the orthodox dress and stay a monk. Latinophrones
Manuel Calecas (+1410) and Manuel Chrisolaras (+1415), together with a ep.
Bessarion, latter cardinal of Romancatholic Church, using the Thomism for
the restauration of a old pagan wisdom, against the monks praxis of denying the `worlds wisdom` in identification with a mundane philosophy. They
investigated just a bed sides of a classical philosophy, and it `denying of denying` was a symptom of a health in the so many arrogant incriminations
without real reason, exept the well known monks egopathism.
Humanistic and renaissance singles have a bed habit and castomly clashed
harshly with a dogmats of a Christian faith (Barlaam, who was a teacher of
Petrarca seems firmly to have espoused the neo-Platonic tradition as he interpreted it from St. Dionysius Areopagites, but in the kee of a rationalistic
theology and could not find common ground between his own rationalist
views and those of hesychastes), and not rare makes a blasphemies. They are
making a cultural clash with a classical philosophy also, and the best astheticus of the XX century sharp is writted: “And it was happened at the Barlaam,
that God is as a independent thing and substance stay by himself in the shape
of absolutely unknowing, and a energies in the form of them knowing and
separation from God considerating as a material. With that is at once burred
Christian transcendence of God, ie. His unmaterialistic, and a platonic indifference of material and unmaterial in the mystic experience. Because of that
it was understandable and founded the infuriate varlaams against all practitions of a holly hesychiasm with his absolutely clear distinctions of a man
and a Godsman, cultus and a secret, with his mystical techniques of a selfinvestigations, selfmanaging, confessions, pneumatical and heardly feelings…
Barlaams dualism vith a enstranged of a rationalism stay a cartesianism and
occasionalism, eith enstranged of subjectivismus (who don`t have a chance to
not be enstranged, sed God is unknowable `thing in himself`, and it what is
possible to knowing make a subject) – Kantianism, and with a weakness of the
13
14

Петар II Петровић Његош, Луча микрокозма, Београд: Просвета, стихови
71-80. /Petar II Petrovic Njegos, The Ray of microcosm, Dedication/
Dim. Cidonnis, Apology III, Notizie:Mercati, p. 391
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feeling for a transcendent (and him is impossible to not to be, because from
the beginning the most important is declared as a unknowable)- a positivism,
etc., etc. By word, if the Thavor Light is unseparable from the substance of
God and by it God alone (even God alone is not a light) – in that case the orthodoxia is saved, or if the Light separable from the substance of God and by
that is material – in that case beginning the apocalyptic convulsions of a renaissance West”15 Enlighted Christianity who teach about superme Being was
not possible that may be a obstacle of a good faith, issued from the heart and
from the `heart of hearth` /Saint Ap. Paul/, as a cleared place by metanoias
for the growing in the spiritual body. On the other sides are the multiforming
and reciclate forms of a savage mythologies in the shape of plenty newcompoused prophetes and deviant teechings as a surrogats of the true faith and
clear euangelian teechings of our Lord.
Byzance in a IX. and X. century take to us a gift of a recent sence for the
philosophy of history, throw the writer of Myriobiblion and Amphilochia, philosopher and a patriarch Photius. History of the European people he makes
a due with a practical sence for a human being, shown in the imagination
and a directive on a missions work of the sclavinian brothers St. Cyrril and
Method, who was fulfill it direction with amazing enthusiasm, and on the
sclaven language disseminated christian teachings of Euangelia. There is also
unbelievable energy of logothet Areta on collecting and working on a codexses of a old books, with a renaissance sence for the logical conceptualism
shown in the works of Michail Psellos. On the University in Magnaur was and
15

Алексей Феодорович Лосев, Очерки античного символизма и мифологии, Москва, 1993., стр. 872-873.: «То се и догодило код Варлаама, да је Бог као самосталан предмет и суштаство остао сам по себи у виду апсолутне несазнатљивости,
а енергије у виду њиховог познавања и рашчлањености, доспеле су до потпуне одвојености од Бога и сматране су тварним. Тиме је одједном покопана
и хришћанска трансцедентност Бога, тј. Његова нетварност, и платонско
неразликовање тварног и нетварног у мистичком искуству. Стога је било сасвим разумљиво и основано разјаривање варлаамита против свих практика
свештене исихије са њеним апсолутно разговетним разликовањем човека
и богочовека, обреда и тајне, с њеном мистичном техником самоиспитивања,
самоподстицања, исповеди, дисајних и срдачних осећања...Варлаамски дуализам с јачањем рационализма, постаје картезијанство и оказионализам,
при јачању субјективизма (који не може да не јача, јер Бог је – несазнатљива
«ствар-у-себи», а оно што се да сазнати ствара субјект) – кантијанство,
а при слабљењу осећаја за трансцендентно (а њега не може да не буде јер је од
самог почетка оно најважније проглашено несазнатљивим) – позитивизам;
итд. итд. Речју, ако је Таворско Светло неодељиво од суштаства Божијег и по
томе сам Бог (мада Бог Сам није светлост) – тада је православље спасено, или
ако је Светло одељиво од суштаства Божијег и по томе је твар – тада почињу
апокалиптички грчеви ренесансног Запада.»
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studied so many people in the emperors administration, writters of the histories, ecclesiasticals (including St. Gregorious Pallamas) and many others. This
old period absolutely hawe a power for philocallistic inspiration, and teach us
today about values of a reason and to understanding better of a human being
in the dimension of infinity, as a main contribution to the culture of European
people, reached before more than whole millennium.
Conclusion
We read books of platonic tradition, we hear ideas, we form opinions
which all eventually crystallize into beliefs. We place our identity in these
beliefs and defend them with a passion, espetialy when we are analysed the
problems as they are in the Byzantian Academic Renaissance given to us. We
take it personally when someone confronts these beliefs because we have now
convinced ourselves that the beliefs are our own, but without all problems of
the modern world in the mind. That reality in opinions and beliefs have come
from a source outside of us, and experience in awarness of problems take us
back to the begining. Begining with the theory of ideas is one of possibilities,
by the recflection of being by the objective conceptions, on the philosophical
history level. By the support of them we are given tools to become aware of
our habitual patterns and beliefs, and we have opportunity to chooses consciously the beliefs we wishes to be part of our inventory. Dialog with the
other and the otherness, possibility of making the communicative forms of
the problems of moderne and postmoderne existence, is the own interesting
in philosophy today, and in the same time, crucial social and political contemporary goal. Worlds divide et migrate, but people always return to their
fireplaces, under the all pressure of violences, as the essential survival energy,
leading by the ideas to a truth of historicly unique manifesting of God Creator
of the world in the face of his Son Jesus Christus, a unique source of all human
spiritual energies.
Кључне речи: „Универзитет у Константинопољу 9. и 10. Век“,
„методика предавања“, „хипотетичка логика“, „номинализам и реализам“,
„православље и хуманизам“
Key words: “University in Constantinopel in 9. and 10. Century”, “methods of lecturing”, “hypothetical logic”, “nominalism and realism”, “orthodoxia
and humanism”.
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Zhrnutie: UNIVERZITA V KONŠTANTINOPOLE V 9. A 10. STOROČÍ S PRED
POKLADMI KULTÚRNEJ ČINNOSTI V BYZANCII. Na univerzite v Konštantinopole
v 9. a 10. storočí boli významní prednášajúci ako napr. budúci patriarcha Photius, Michael Psellos, Aretha a mnoho ďalších logotétov. Predovšetkým využívali „prednášky“ ako
metódy učenia a rozprávania. Prednáška znamenala účasť v konverzácii (diskusii) tohto
rozprávania z hľadiska seriózneho prekladu, tlmočenia a uplatnenia. Tieto prednášky
ako úvod do „rozprávania“, ako verejný rozhovor na istej úrovni sa viedli rozlišovaním
podmienky a predpokladu. Odporúčali výučbu klasiky ako model na imitáciu nadšeného
štýlu a rétorickosti. Mnohí podraďovali rétoriku logike, nachádzajúc pritom vo forme
časti logiky, alebo napokon v tom, že je to viac vec výrazu ako odkrývania. Tí druhí
však prostredníctvom vyčlenenia rozdielov medzi obrazom a možnosťou dopĺňajú, že
rétorika bude časťou logiky (ako časť, ktorá spočíva v možnostiach), alebo časťou teológie. Humanisti 9. a 10. storočia odporúčali výskum gramatiky, rétoriky, poetiky, dejín,
morálnej filozofiie, avšak nie aj metafyziky a dialekticej logiky. Toto znamenalo prekonanie stredovekej scholastiky, ktorá skúmala Aristotela, metafyziku, teológiu a logickú
dialektiku. Vo východnej Európe neexistoval spor medzi povedaním a uvedením dôvodu
o predpokladanej pravde, ako to vidíme v logike Michaila Psella. Pravoslávna tradícia
je v logickom zmysle konštruktívna, pretože na hranici dialektickej metódy nachádza
demonštratívnu metódu ukazovania dôvodu k viere a porozumeniu.
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Vzdělanost jako způsob života v Byzanci 9. – 10. století
Václav Ježek
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove
Úvod
Období devátého až desátého století, které bylo kontextem cyrilometodějské mise, bylo období velkého rozvoje vzdělání v Byzanci. Je samozřejmě
pravdou, že celá byzantská kultura se ve všech obdobích existence Byzance
vyznačovala vysokou úrovní a vzdělaností. Nicméně, toto období bylo zvláště
zajímavé, neboť to bylo období, kdy vzniká spolupráce mezi křesťanstvím
a helénistickou kulturou na nové rovině. Zatímco v období předešlém vztah
mezi řeckou vzdělaností, filozofií a křesťanstvím se vyznačoval obezřetností
a jistým podezíráním, v tomto období byzantsští intelektuálové našli způsob,
jak přistupovat a podporovat kulturu aniž by docházelo k napětí mezi kulturou a křesťanstvím. Cyrilometodějská mise je právě produktem tohoto trendu. V této práci se snažíme poukázat na některé aspekty rozvoje vzdělanosti
v této době.
V první části této práce se podíváme na některé charakteristiky vzdělanosti tohoto období souvisejících s řeckou kulturou, načež se podíváme na
mnišské prostředí. Závěrem se budeme zabývat některými aspekty cyrilometodějské mise v kontextu rozvoje vzdělanosti v Byzanci.
Rozvoj byzantského humanismu v 9. – 10. století
V období 9.-10. století vzniká tendence návratu k starověké řečtině
(aspoň v literárním jazyku) a tudíž vznikají i slovníky archaických výrazů
a termínů. V tomto kontextu vzniká i nový druh písma, který umožňoval
rychlejší psaní a který spočíval v stylizaci a úpravě kurzívního písma užívaného pro dokumenty a dopisy.
V této souvislosti vzniká velké bibliofilské hnutí, které se vyznačuje kopírováním a sbíráním helénistických a latinských autorů. Je populární psát
komentáře k antickým dílům, hlavně k Homérovi. Populárními se opět stávají díla psaná v klasickém metru, jako například věnování, epitafy, popisy
uměleckých děl, epigramy. Jistý Konstantin Kefalas z církevního prostředí
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vytváří kolem roku 900 velkou antologii epigramů, která shromažďovala epigramy z nejranějšího období řecké kultury. Známý básník té doby byl
i Geometres (druhá polovina desátého století), jehož básnické díla se vy
značují vysokou literární úrovní a virtuozitou.
Můžeme vidět dva základní proudy v přístupu ke vzdělání v tomto období. Přístup básnický v kontextu poezie a přístup prozaický v duchu Aristotela.
Oba tyto proudy se sebou těsně souviseli a vzájemně se doplňovali. Rozvíjí
se velký zájem o filozofii Aristotela, Platóna a o neoplatonismus. Studují se
autoři jako Plotinus, Porfyrios, Iamblichos, Proklos.
Klasicistické tendence lze pozorovat i v historických dílech, které v duchu antické tradice analyzují širší psychologický, emocionální a morální kontext historické události. Nenabízejí tedy pouze chronologický výčet informací.
Tuto tendenci lze spatřit i v historických dílech, které se objevují v době panování Konstantina VII. Taktéž vzniká důraz na rétoriku. Vznikají komentáře
na starší řecké díla rétoriky, ale i nové učebnice rétoriky.
V této souvislosti se mnohdy vzpomíná patriarcha Fótios jakožto par
excellance autor a vzdělanec, který je příkladem tohoto období. Ale on nebyl
zdaleka jediným, který vyjadřuje duch tohoto období. Můžeme se například
ještě zmínit o Arethasovi, arcibiskupovi Cezarejském (polovina desátého století), který sbíral knihy a nechával knihy kopírovat na nejlepší vellum. Kromě
církevních postav, jakými byli Fótios nebo Arethas, objevují se i vynikající
a osvícení vladaři, jakými byl nesporně například Konstantin VII Porfyrogennetos (913-959). Natolik si Konstantin VII. vážil vzdělanosti, že odmítl
příručku dvorního ceremoniálu vytvořenou jistým Leonem Katakylasem
kvůli tomu, že se „neřídila helénistickou kulturou“. V duchu encyklopedismu
doby Konstantin VII. sponzoruje encyklopedická díla jako například knihu
Ceremonií, a dále takzvané Výtažky Konstantina, což byla sbírka výpisů a děl
řeckých historiků od Herodotesa do devátého století.
O vzdělanosti v kontextu 9. – 10. století svědčí i lexikon Suda. Ze svědectví Sudy vyplývá, že v době desátého století se rozšiřovalo studium matematických věd. Exaktním vědám se věnovala celá řada byzantských teologů
a nenastává zde opozice mezi přírodními vědami a teologií. V tomto kontextu
Byzantinci užívali poněkud jinou metodologii než na kterou jsme zvyklí. Ve
většině případech byzantsští vědci věřili, že příroda by měla mluvit sama za
sebe, to jest že výzkum by se měl soustřeďovat na pozorování přírody. Experimentování nebylo v tomto ohledu populární formou výzkumu.16 Tato skutečnost nebyla náhodnou, ale souvisela s myšlenkou, že příroda sama o sobě
16

V tomto ohledu je snad výjimkou Ptolemaios s jeho optickými experimenty a Řehoř
Nysský, který se snažil ukázat na stvoření kosmu z chaosu, srov. G. GUNTHER, Geschichte der Erdkunde Leipzig, Vienna, 1904, pg. 38.
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je dokonalá, a dokáže „plně mluvit za sebe“ aniž bychom určovali její pravidla umělými zásahy. Sám Fótios se zabýval ve svých dílech problémy fyziky.
V této době se rozvíjela i vědecká škola aristoteliánského myšlení.
Mnišské prostředí
Byzantská mnišská tradice neodmítala vzdělávání a naopak byla jejím
velkým hnacím motorem zvláště v pozdějším období. Nicméně je pravdou,
že křesťansští autoři se různili v tom, co tvoří onu podstatu vzdělání. Opět ale
můžeme konstatovat, že tomu nebylo jinak ani u helénistických autorů, kteří
na bázi helénistického filozofického dědictví hledali onu „substanci“ nebo
podstatu „vědění“. Můžeme to vidět například v ranějším díle Života svatého
Antonije, kde čteme: „A zase jiní jako tito (filozofové) jej potkali na vnější hoře
a usmysleli si, že jej budou zesměšňovat, neboť nebyl vzdělaný.“ A Antonij jim
odpověděl: „Cožpak to říkáte? Co je první, mysl nebo texty? A co je příčinou
čeho- mysl textů anebo texty mysle?“ A oni odpověděli „Mysl je první a vynálezce textů neboli písma“. Antonij jim odpověděl: „Ten, který má zdravou
mysl tudíž nepotřebuje texty nebo písmo“.17Zde vidíme, že Antonij neodmítá
vzdělávání, ale spíše vyzdvihuje určitou stránku toho, co tvoří vzdělání. Podobné myšlení se objevuje v další pasáži týkající se svatého Antonije. V tomto
příběhu byl Antonij urážen filozofem, neboť Antonij neuměl číst, načež mu
Antonij odpověděl: „Moje kniha filozofie je přirozenost stvořených věcí a je
přítomna, když se snažím číst Boží slova“.18
I když existoval rozdíl v cílech mezi klášterním a tradičním helénistickým vzděláváním, metodologie vzdělávání až na malé výjimky zůstala stejná.19
V podstatě i tato kontinuita v metodice znamenala i částečnou konvergenci,
co se týká podstaty vzdělávání. Například důležitým aspektem vzdělávání
bylo učení se textů zpaměti. V klášterním nebo křesťanském prostředí to byly
texty Písma, kterým se učilo zpaměti a v prostředí pohanských škol to byly
texty pohanských autorů (i když je pravdou, že v rámci některých předmětů
i v křesťanském prostředí se učili texty helénistických autorů zpaměti jako
například texty Homéra). Nicméně, jak v křesťanském tak i nekřesťanském
kontextu učení se zpaměti neznamenalo pouze jednoduché opakování. Učení
17
18
19

ATHANASIUS ALEXANDRIJSKÝ, PG, 26 835-976, Vita Antonii, P.N.F. IV, str. 215.
EVAGRIUS Z PONTU, capita practica PG, 40, 1249B.
Křesťansští učitelé tak jako konec konců i učitelé helénističtí užívali celou řadu
metod pro efektivní vzdělání, z nichž ale klíčovou roli hrál osobní příklad. Tak
jako v helénistickém myšlení i v křesťanském myšlení panoval názor, že nemůžeme
hovořit o efektivním vzdělávání pokud učitel sám není příkladem. Toto kontrastuje
s moderním pojetím, kdy osobní příklad učitele nehraje až tak důležitou roli, což
nesporně vyúsťuje v to, že učivo se redukuje na pouhý výčet informací.
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se zpaměti znamenalo určitou formu mentálního rozvoje a vývoje, což je například patrné ze slov Jana Kasiana: „…naším cílem není určitý počet opako
vaných veršů. Ale raději zazpíváme dva verše, které pochopíme než celý žalm
,přičemž naše mysli by putovali jinam“.20 Tedy i v křesťanství tak i v helénistické praxi učení se zpaměti otevírá „nové pohledy“ na texty a jejich smysl.
Už svatý Basil Velký ve svých pravidlech hovoří o tom, že kláštery jsou
ideálním místem pro zřizování škol a určoval, aby se postavili pro tento účel
i zvláštní budovy.21 Podobně už i Jan Zlatoústý viděl význam v tom, aby se
školy umísťovali v klášterech.22
Z historických zdrojů se dochovalo nesčetné množství informací o vztahu mnichů k vzdělávání. Kláštery byly pokladnicemi knih a ve Vita svatého
Daniela Stylity (409-493) se dozvídáme, že „v klášterech je zvykem, aby se
před svatým místem vyložili různé knihy a aby si mniši vybrali kteroukoli knihu, kterou by si rádi přečetli“.23 I celková architektura klášterů a křesťanských
středisek v Byzanci měla takovou podobu, aby vytvářela co nejefektivnější
prostředí na studium a poznávání. Vzniká tak koncepce posvátného prostoru s přísnými pravidlemi. Nejenom obsah poznání měl povznášet adepty,
ale i samotné prostředí. V tomto ohledu i liturgický život byl formou vzdělávání a mohl být označen termínem „mystagogia“, to jest cvičení a iniciace do
mystérií. Studium přírody a lidské psychologie byly důležitými odvětvími pro
správnou vzdělávací praxi. Tak například Bazil Velký povzbuzuje lidi, aby se
učili od zvířat a pozorovali je24 a již Cyril Jeruzalémský psal, že včely a ostatní
zvířata vždy poskytují člověku nebývalé symbolické lekce.25
Mnoho byzantských učenců cestovalo na různé místa, aby získali potřebné knihy. Cestováním za zdroji souviselo i s cestováním za nejlepším
vzděláním a učiteli. Leon Matematik (9. stol.) cestoval do různých klášterů,
aby získal vzdělání a studijní materiály. „Když našel správné knihy, ponořil se
do nich, a postupně dosáhl vrcholů vzdělání“.26
Kláštery v Byzanci uchovávali knihy a samozřejmě je kopírovali a dále
rozšiřovali. Některé klášterní střediska se stali známými pro svoji intelektuál20
21
22
23
24
25
26

JAN KASSIAN, in: B. Workman The Evolution of Monastic Ideas, London, Charles
H. Kelly, 1913.
BAZIL VELKÝ, Reg. Fus., XV, PG, 31, 953, Reg. Brev., CCXCII, PG, 31, 1288B, Reg.
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JAN ZLATOÚSTÝ, Adversus Oppugnatores, III, PG, 47, 380.
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ní činnost. Například klášter Studios byl známým centrem vzdělanosti a existovala tam škola písařů a existovali přísná pravidla pro „nepořádné mnichy“.27
Tak jako i s ostatními činnostmi souvisejícími se vzděláním i kopírování knih
se rovnalo téměř posvátné činnosti. Z osmého století se nám například zachovala modlitba na požehnání skriptoria: „Projev prosím Pane svou blahosklonnost k posvěcení tohoto skriptoria Tvých služebníků a všech, kteří v něm bydlí, aby získali pochopení a hodnotu posvátných knih které se tu budou číst
nebo psát skrze našeho Pána Ježíše Krista, Amen“.28
V této souvislosti je nutné vzpomenout, že ani ikonoklastické hnutí, které
se objevila v době osmého století, nebylo namířeno proti vzdělanosti (aspoň ve
smyslu obrazů) jak se někdy uvádí. Ikonoklasmus byl sporem uvnitř parametrů politiky a teologie a paradoxně mohl znamenat i rozkvět některých forem
umění. Například v době Konstantina V. církev Panny Marie v Blachernae
byla vyzdobena krásnými malovanými mozaiky stromů, ptactva, zvířat čápů,
pávů, jeřábů, břečtanů, vran a jiných světských obrazů.29 I když tyto výzdoby
nahradili tradiční křesťanské motivy vzkříšení, padesátnice atd.
Rozvoj vzdělávání v mnišském prostředí lze pozorovat i v hymnografické tvorbě. Znalost poezie, hymnografie, rétoriky a jiných příbuzných odvětví
byly známkami skutečné vzdělanosti jak v Byzanci tak v helénistické civilizaci. V období 9.-10. století byzantská hymnografie a poezie dosáhla jeden
ze svých vrcholů. Bylo to v době začínajícího humanismu, který nebyl ničím
jiným než jakýmsi konstruktivním dialogem křesťanství s helénistickou kulturou bez předsudků. Zatímco v předešlém období vztah křesťanství s helénistickou kulturou se nesl v duchu vzájemného podezírání a opatrnosti nyní
nastala doba nebývalého dialogu, který se vyznačoval kulturním rozkvětem,
který jak je zřejmé mimo jiné souvisel i s dobou příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu.
Hymnografická tvorba se stala vůdčím kulturním faktorem v období
cyrilometodějské misie. Je to vidět na samotných dílech cyrilometodějské
misie. Je zbytečné přípomínat, že Cyril i Metoděj byly vynikajícími básníky
a hymnografy a jejich překlady představují vrcholné mistrovství ve všech literárních aspektech. V devátém století se na scéně objevuje svatý Jozef Hymnograf (886), který příspívá k rozvoji liturgické knihy Menaia (církevně slovansky mineja, neboli dvanáctidílná sbírka oslavných písní na různé světce
církve). V této době se taktéž rozvíjejí další liturgické hymnografické sbírky
a to Triodion (rozvíjel se od 4. do 15. stol.) a Pentekostarion (kniha jež obsa27
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huje hymnografii na období od Velikonoc do neděle Všech svatých. Triodion
je sbírka obsahující hymnografii pro období Velkého Půstu. Hymnografická
tvorba se stává ohniskem multikulturního dialogu v samotné Byzanci. Hymnografové v tomto období pocházejí z různých míst a měst Byzance jako například z Damašku, Thessaloniky, Sicílie, atd. Objevují se hymnografové z řad
Arménů, Italů, Židů Slovanů, atd. Opět tuto skutečnost, lze ilustrovat samotnou cyrilometodějskou misií, kdy se slovanský jazyk stává uznaným médiem
pro vrcholný kulturní rozvoj v kontextu hymnografie a básnictví. V devátém
století se centrem hymnografické tvorby stává klášter svatého Jana Studiose
v Konstantinopoli.
V této souvislosti v Byzanci vzniká idea kultury jakožto prostředníka
mezi nebem a zemí. Kultura v podobě hymnografie, poezie, se stává prostředkem, skrze který lze na zemi komunikovat s nebem. I v helénistickém myšlení
poezie byla formou, skrze kterou bylo lze komunikovat s bohy neboli transcendentní realitou. I život básníků a hymnografů se stává příkladem setkání
s transcendentním světem. Lze to pozorovat na životním příběhu Romanose
Sladkopěvce, který se údajně zázračně setkal s Bohorodičkou. V Synaxaristesu svatého Nikodéma čteme: „Tento svatý muž (Romanos) získal charismu
k psaní a schopnost k zhudebnění kontakia na celý rok. Naše Theotokos se
mu zjevila ve snu a odevzdala Romanosovi svitek papíru, který mu příkázala aby snědl. Potom co si otevřel svoji pusu, spolkl tento svitek. Potom se
probudil, vlezl do kazatelny a začal zpívat „Dnes Panna dává zrod Jedinému
a nadpodstatnému“, neboť zrovna byl svátek Kristova Narození“.30 Bůh neboli v tomto případě Bohorodička se stává předmětem inspirace hymnografa
a vzdělance. Badatelka Eva Catafygiotou Topping správně vidí souvislost mezi
tímto příběhem neboli koncepcí a dřívějšími helénistickými paradigmy když
poukazuje na příběh Hesioda řeckého epického básníka, který popisuje jak
Múzy, dcery Zeuse a Mnemosyne, k němu příšli zatímco pásl ovce na svatém Helikonu. Učili jej krásné písně a dali mu krásnou hůl z kvetoucí olivy.
„Vdechli do mně božský hlas abych mohl oslavovat věci budoucí i minulé.
Nařídili mně, abych vytvořil hymny na rod požehnaných, nesmrtelných bohů
a vždy abych o nich nejprve a vždy zpíval“.31 Tato obsahová paralela mezi
helénistickým příběhem básníka a byzantským křesťanským básníkem neznamená závislost křesťanského příběhu na pohanském základu, ale ukazuje
na skutečnost, že v helénismu ale i v křesťanství Byzance se v kultuře neboli
konkrétně v hymnografii neboli poezii jedná o stejný cíl. Vzdělání, kultura
30
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jakožto prostředek kontaktu a inspirace s transcendentním horizontem. Pokud kultura a slovo není prostředkem mezi nebem a zemí stává se „zvukem
zvonce měděného“ o němž se hovoří v rámci cyrilometodějské misie. Hymnograf a básník v Byzanci pozvedá lid k větším výšinám a stává se jakýmsi
prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Proto i mnoho vynikajících básníků
a hymnografů v byzanci byly současně kněžími.
Nicméně křesťanský Bůh, ke kterému směřovalo úsilí byzantských tvůrců, byl jiný od pohanských bohů. Křesťanský Bůh byl ve své povaze dynamický, což znamenalo, že i kultura, která jej oslavovala, byla ve své podstatě
dynamická. Bůh byl vnímaný jako věčně aktivní Stvořitel (poietes)32 kosmu,
jeho výsostný vládce (basileus), Pantokrator a hlavně ten, který miluje člověka
(philanthropia). Bůh sestoupil na zem, aby pozvedl člověka na nebesa. Tento
boží sestup umožňuje nekonečné možnosti pro hymnografickou a kulturní
tvorbu.
Cyrilometodějská mise a ethos vzdělávání
Svatí Cyril a Metoděj se vyznačovali vysokým stupněm literárního
vzdělání a talentu. O tom svědčí celá řada památek jako například Metodějův
překlad homílie Epifanije Kyprského, „Slovo o sestoupení Ježíše Krista v peklo“.33 Řecká verze homílie Epifanije Kyprského se vyznačuje vysokou mírou
literárního mistrovství jednak obsahu ale i formy a vyznačuje se vším tím, co
tvoří byzantskou kalologii. Slovanský překlad tohoto díla nikterak neztrácí
ono literární mistrovství, které je přítomno v originálu. Jak na to poukázal
E. M. Vereščagin, slovanský překlad byl vytvořen v rámci nejdůležitějších pravidel překladu a gramatiky, které v té době platili v Byzanci. Je to vidět například, v tradici kolonů a isokolonů (opakování řeči-neboli způsob paralelismu),
které jsou ve své struktuře zachovány v slovanském Metodějovém překladu.34
Dále jak překlad Metoděje tak i originál ukazují na důležitou skutečnost byzantského literárního myšlení. A to, že v takové tvorbě se jedná především
o sdělení poetické, umělecké informace a teprve na druhém místě o sdělení pragmatické informace.35 Jak víme, Konstantin uvedl svoje překladatelské
principy v řeckém úvodu do Slovanského překladu Evangelií. Tento originál
32
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je nyní ztracen a ze slovanského překladu zbyl pouze jeden list známý jako
Hilferdingův Makedonský cyrilský list.36 Tento dokument taktéž svědčí o mimořádně vysoké překladatelské metodologii a o snaze zachovat originální
emocionalitu a estetičnost v překladu.
Podobné překladatelské principy lze pozorovat i v Proglasu, básnickém
úvodu do slovanského překladu evangelií, který byl nejpravděpodobněji sepsán Konstantinem. V současnosti někteří badatelé poukázali na podobnost
Proglasu s dopisem o knihách, který z exilu napsal sám patriarcha Fótios císaři Basileovi I. v roce 867 (v době sepsání Proglasu kolem roku 863-867).37
V tomto dopise Fótios píše: „Toto je nový druh trestu, který si na mne přivodil, a to že si mně nedopřál knihy…“Kdo kdy slyšel o člověku, který by
vedl válku proti lidským duším?“. V Proglasu čteme, „Skutečně ústa, která
nezakusila sladkost, činí z člověka bytost podobnou kameni, i když ještě více
je duše bez knih mrtvá v člověku“.38 Hermogenes tak jako Fótios užíval slovo
„sladkost“ (glukítes) ve svých stylistických termínech. Nícméně, Fótiův dopis císaři Basileovi není jediný dokument z pera Fótia, který svědčí nejenom
o zájmu konstantinopolského patriarchy o knihy, vzdělanost a poezii a který
by se dal srovnat s literárními zájmy a humanismem Cyrila a Metoděje. Například v jiném dopise patriarcha Fótios vyzývá rodiče, aby vzdělávali svoje
děti: „Vzdělávejte svoje děti v moudrosti a ctnosti tak, aby setrvávaly v krásném chování ne pouze v mladosti, ale také ve stáří, kdy už nebudou potřebovat pomoc druhých“.39
I samotná prosba v životě Konstantina o zaslání učitele svědčí o byzantském toposu. Země je sice pokřtěna, ale chybí učitel. Zde vidíme krásnou
spojitost mezi křesťanstvím a vzděláním, neboť nestačí mít pouze křesťanský
křest, ale je nutné mít i „učitele“. Tak zvané „skazanie o preloženii knig na
slavjanskij jazyk“, o jejichž existenci hovořil A. A. Šachmatov a který jej vymezil z „Povesti vremenych let“, „Povesti o latinech“ a „Skazanija o slavjanskoj
Pismenosti“ také tlumočí tyto byzantské myšlenky. Navzdory kritice Šachmatova existence tohoto díla se setkala s přízní. Autor tohoto díla měl zřejmě
k dispozici Život Metodějův a Život Konstantinův. Pro náš kontext je důležité,
že Skazanie jde dál než Život Metodějův nebo Život Konstantinův a uvádí,
aby se nejenom poslal učitel, ale že by učitel přeložil svaté knihy. V díle Legen-
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da Kristiana, která se někdy vnímala jako pramen Skazanie, se navíc hovoří
o tom, že Bulharsko je zemí, kde se liturgie slouží v slovanském jazyku.
O vzdělanosti Cyrila a Metoděje svědčí velké množství materiálu. V Životě Konstantina (kapitola 8) se hovoří o tom, že přeložil hebrejskou gramatiku do řečtiny. Je známé, že také věděl syrsky40 a je pravděpodobné, že ovládal
prvky kavkazských abeced.41 Lingvistické schopnosti Konstantina samozřejmě sehráli důležitou roli v jeho činnosti sestavení hlaholice. Nebudeme zde
uvádět dobře známý výčet překladatelské činnosti cyrilometodějské mise. Stačí pouze uvést některé důležité mezníky jako překlad tetraevangelia42, Skutků
apoštolských a snad i celé Bible kromě knih Makabejských (jak se to uvádí
v Životě Metodějovém 17). Řovněž existovali překlady právnických textů.
Každopádně činnost Konstantina či Metoděje není náhlou a ojedinělou
událostí v tehdejším kulturním vývoji Byzance. A to proto, že jak už jsme
naznačili, rozvoj křesťanského humanismu umožňoval nový a pozitivní vztah
k rozvoji všeobecné kultury. Můžeme to nazvat jako kontemplaci slova, neboť
tento důraz na kulturu souvisí s exegetickými důsledky samotného Písma. Byzantská teologická tvorba hovořila v té době o různých exegetických rovinách
ve vztahu k Písmu. V praxi to znamenalo nový pozitivní vztah k vyjádření
„Slova“ v jiných kulturních kontextech, neboť právě tyto jiné kulturní kontexty mohli být vnímány jako jeden z možných způsobů pro vyjádření „Slova“.
Mnoho badatelů, kteří se zabývají cyrilometodějskou otázkou naprosto ignorují tento exegetický vývoj v Byzanci té doby, který bych nazval „kontemplací
slova“. Tuto koncepci lze pozorovat v teologických koncepcích patriarchy Fótia, z kterých je patrné, že kladl důraz na slovo v kontextu děl apoštola Pavla.
Konstantin samozřejmě byl v kontaktu s Fótiem a jistě následoval tuto Fótiovskou koncepci slova a kultury.43
V době Fótia a cyrilometodějské mise, v byzanci existovala jasná koncepce
státu a církve, která souvisela s koncepcí synergie to jest vzájemné spolupráce.
Hlavou státu je císař a hlavou církve je patriarcha. Takové chápání podporoval
sám Fótios. Nicméně, taková koncepce nikterak nenaznačovala jakousi přílišnou naivitu. Pokud císař nezůstal svému poslání věren, byl podroben kritice.
40

41
42
43

A. VAILLANT, Les “lettres russes” de la vie de Constantin, Rev. des et. Slaves 15
(1935), 75-77; R. JAKOBSON, Saint Constantin et la langue syrique, Annuaire de lInstitut de Philologie et dHistoire Orientales et Slaves VII (1939-44), pgs. 181-186.
V. POLÁK, Několik poznámek o původu hlaholského písma, Slavia, 39 (1970),
pgs. 166-188.
K. HORÁLEK, Evangeliáře a čtveroevangelia. Příspěvky k textové kritice a k dějinám
staroslověnského překladu evangelia, Prague, 1954.
V tomto ohledu existuje celá řada děl Fótia, která by tyto myšlenky osvětlovala,
stačí zde uvést pouze notoricky známé dílo Fótia, a to jeho dopis arménskému
katholikosovi Zachariasovi.

43
Patriarcha Fótios, jenž sám trpěl z rukou císaře píše: „Nezapomeň, že i když
si císař, stejně jsi obyčejný smrtelník. Nezapomeň, že jsme odděni v stejnou
kůži nezávisle na tom, zda-li jsme králové nebo soukromé osoby, a že sdílíme
stejnou přirozenost. Nezapomeň, že máme společného Pána, Strůjce a společného Soudce“.44 Fótiova zloba na císaře Basila se projevila i v pozdějším dopise. Ve svém dopise Ioanisovi, Patrikiovi a Sakelariovi, Fótios pozoruje: „Podle
mého názoru to dobře a bystře vystihuje starodávné přísloví, které jak sám
vnímám, ukazuje na to, že mnozí vylezli na strom, který se nazývá tyranie, ale
nikdo z nich z něho neslezl, ale naprosto z něho spadl“.45 Fótiova a byzantská
koncepce vladaře a státu souvisí s pradávnou helénistickou koncepcí filozofa-krále, která je ale samozřejmě v době Fótia přeměněna na křesťanského
filozofa-krále. Ve skutečnosti můžeme sledovat jednu politickou línii od Platóna, Isokrata do Themistia v řečech císařů, v prooimiích dekrétů a legálních
kodexů až do Metoděje. Z literárních památek je jasné, že Metoděj se snažil
o rozvoj byzantského chápání státu a církve na území Velké Moravy. Podobně
jako Fótios i Metoděj vyzdvihoval tradiční byzantské prerogativa císaře, to jest
filantropeia (lidumilnost), eusebeia (zbožnost), fronesis (moudrost), a sofrosyne (umírněnost). Je to zvláště patrné v tak zvané anonymní homílii v Klozském rukopisu46, kterou napsal sám Metoděj a v díle Zakon sudnij ljudem.47
Je pravděpodobné, že Metoděj tuto homílii přednesl na dvoře Svatopluka48.
V homílii se hovoří o aristokracii jako o „princích-soudcích“, tak jako v soudobé papežské bule.49 Metodova homílie je příbuzná s prooimon Eklogy císaře
Leona a Konstantina a obě tyto díla svědčí o podobné neboli stejné politicko-právní koncepci.50 Je pravděpodobné, že tato vyvýšená a etická politická
koncepce, byla pro tehdejší velkomoravskou společnost doby Svatopluka stěží
přijatelná a je taktéž pravděpodobné, že to byla také jedna z příčin vyhnání
žáků a mise z Moravy. Každopádně je známé, že latinští křesťansští misionáři
projevovali větší toleranci pohanským zvykům jak o tom konec konců svědčí samotný Život Konstantinův, kde se píše, že „latinští a frankští velekněží,
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spolu s kněžími a učedníky… nezabraňovali obětování obětin podle starých
zvyků anebo zvyk polygamie“ (Život Konstantinův kapitola 15).51
I jiné aspekty Cyrilometodějské mise svědčí o tom, že tato mise se zasluhovala o vzdělanostní rozvoj místního regionu. Například bylo tradicí, že
se narthex užíval jako chrámová škola. Je vysoce pravděpodobné, že i v lokalitě Sadů tomu tak bylo, neboť zde bylo nalezeno svědectví o narthexu, který
byl postaven v době cyrilometodějské mise a který byl přidán k existujícímu
chrámu, který pocházel z dob před příchodem Cyrila a Metoděje. Tudíž byl
by zde jasný důkaz o vědomém a systematickém úsilí o rozvoj vzdělávání,
který je dosvědčen přidáním narthexu (a tedy školy) k existujícímu chrámu.
O této skutečnosti svědčí i nálezy několika železných a kostních stylusů, které
se užívali pro psaní na voskové tabulky.
Mnoho badatelů poukazuje na skutečnost, že rozvoj byzantské misie
a vzdělanosti do jiných národních kulturních kontextů v době Fótia byla
spíše unikátní záležitost. Je pravda, že v době před patriarchou Fótiem byzantská misijní aktivita neshledávala důležité rozvíjet ne-řecké národní jazyky či teologickou tvorbu. Nicméně, mohli bychom konstatovat, že do období
arabských nájezdů, byzantský stát byl multikulturní (i když latina a řečtina
sehrávali důležité roli jakožto jazyky komunikace) a rozvoj místních národních kultur, filozofií atd. byl přirozený. Bylo to právě v období po arabských
nájezdech, kdy vznikal v Byzanci názor o výsostném postavení řeckého jazyka
a byzantského státu. Ve všeobecnosti tato koncepce neměla dlouhého trvání
což je patrné právě na rozvoji humanismu v době patriarchy Fótia. A tento
humanismus vychází ze samotné řecké kultury, neboť helénistická kultura
ve své podstatě neodmítá různé projevy kultury. O tom, že cyrilometodějská
mise nebyla ojedinělým výkřikem své doby svědčí i skutečnost, že v této době
dochází ke kristianizaci i u Srbů a to v době kněze Mutimira, v době kdy Bazil
I. Makedonský (867-886) vládl v Byzanci. V devátém století máme zmíňky
o diecézách na území Srbska. V roce 878 máme zmíňku o slovanském biskupovi Sergiovi a v diecéze Braničevo máme dalšího slovana pod jménem
Agathon. Učedníci Cyrila a Metoděje Naum a Klement pokračovali s misijní
činností v oblasti Ochridských jezer a Prespy. Učili místní lid a vychovávali
kněze a taktéž rozvíjeli místní literární tradici. Máme v této souvislosti zmíňku o diecéze Velič, která je první čistě slovanská diecéze o které se zmiňují historické prameny a kterou od roku 893 vedl sám svatý Klement. V Bulharsku
lze pozorovat podobný rozvoj křesťanství v tomto humanistickém kontextu
období patriarchy Fótia. V roce 870 vzniká autonomní bulharská církev.
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Ochrid a Preslav se stali místy pro rozvoj překladatelské činnosti. Svatý
Klement pokračoval s překladem řeckých homilií a liturgické knihy Triodion
a sám napsal několik zpěvů a liturgických textů. Preslavská škola vytvořila
velké množství literárních děl.
Závěr
Je vidět, že činnost Cyrila a Metoděje vycházela a souvisela s rozvíjením
humanistických tradic v Byzanci 9. až 10. století. Samotná literární práce Cyrila a Metoděje přesně odpovídala literární metodologii a tradicím tehdejší
Byzance. Cyril a Metoděj v duchu té doby také přinášeli na Moravu jistý způsob života. Byl to způsob života, který vycházel z křesťanských principů. Tyto
křesťanské principy nacházeli harmonii s klasickým řeckým vzděláním. Neexistovalo napětí mezi přírodními vědami a teologií. Mnozí církevní představitelé se stávali vůdčími vědci a literáty. A mnoho vzdělanců a badatelů byly
zároveň kněžími nebo biskupy, což souviselo s byzantskou koncepcí kultury
jako transcendentní síly. Kultura, tak jako kněz, stála „mezi nebem a zemí“.
Summary: ERUDITION AS THE WAY OF LIFE IN BYZANTIUM OF 9TH-10TH
CENTURY. The following contribution discusses education and intellectual activity in
Byzantium in the period of the ninth to tenth centuries. This is the period of the missions
of Saints Cyril and Methodius to Great Moravia. The theme of the contribution is to
show, that this mission of the brothers, in terms of its intellectual heritage and theological
framework was identical to the cultural concepts and ideas of Byzantium in that period. Further, that the mission of the two brothers coincided with a period in Byzantium,
which was marked by a new dialogue between classical culture and Christianity. We can
even say that the mission of the two brothers is a product of this cultural renaissance.
Further, that culture was understood as a transcendental means to higher realities just
as it was thus understood in classicial hellenism. Thus we have the phenomenon of the
priest-scientist or priest-author or priest-philosopher.
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Predcyrilometodské misie
na území dnešnej Moravy a Slovenska
z pohľadu českej a slovenskej historiografie52
Peter Ivanič
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
FF UKF v Nitre
V mojom príspevku sa pokúsim predložiť prehľad základných písomných prameňov k historickým udalostiam, ktoré sa viažu na pôsobenie kresťanských misií na Morave a Slovensku pred príchodom byzantskej misie sv.
Konštantína-Cyrila a Metoda. Rovnako podávam prehľad najdôležitejších
archeologických prameňov, ktoré súvisia s touto problematikou. Zároveň
v krátkosti priblížim pohľad na tieto pramene v publikáciách českých, moravských a slovenských bádateľov.
Dôkazy o prítomnosti kresťanstva na území Moravy a Slovenska pochádzajú už z obdobia existencie rímskej ríše a zo sťahovania národov. Predpokladá sa, že prvými kresťanmi v oblasti Podunajska boli rímski vojaci. Christianizácia tohto územia začala pravdepodobne predovšetkým od 3. storočia.
Naposledy problematiku raného kresťanstva na území strednej Európy spracoval T. Kolník.53
Viac pozornosti sa venuje výskumu christianizácie Slovanov vo včasnom
stredoveku. Autori sa predovšetkým zamerali na misiu Konštantína a Metoda.54 Otázka predcyrilometodských misií na Morave a Slovensku sa dostáva do
popredia po druhej svetovej vojne, keď sa zintenzívnil archeologický výskum.
Čo sa týka českej a slovenskej historiografie k tejto téme, tak v podstate skoro
každý autor, ktorý sa venoval christianizácii územia Moravy a Slovenska vo
včasnom stredoveku, aspoň čiastočne spomenul problematiku predcyrilometodských misií. Z českých a moravských autorov sa zaoberali problematikou
predcyrilometodských misií na Morave a Slovensku predovšetkým J. Cibul52
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ka55, L. E. Havlík56, D. Třestík57, V. Vavřínek58. Zo slovenských autorov sa k tejto problematike vyjadrili M. Lacko59, R. Marsina60, P. Ratkoš61, P. Sedlák62.
Písomné pramene a ich interpretácia
Len veľmi málo písomných prameňov nám svedčí o pôsobení kresťanských misionárov na území dnešnej Moravy a Slovenska vo včasnom stredoveku pred príchodom misie Konštantína a Metoda.
V roku 796 sa konala synoda na brehoch Dunaja. Okrem bavorských
biskupov sa jej zúčastnil aj aquilejský patriarcha Paulinus. Synodu usporiadal
syn Karola Veľkého Pipin a zaoberala sa christianizáciou na dobytom území
Avarov. Zo zápisu vyplýva, že už pred týmto dátumom prebiehala na území
ovládanom Avarmi christianizácia. Je tu zmienka o tom, že treba preveriť, či
pokrstení ľudia dobitej krajiny boli krstení v mene sv. Trojice. Určujú sa tu
pravidlá krstu. Z akvilejského záznamu o synode sa dozvedáme, že roku 796
existovali predicatores illius terre63, ktorých rozdelil Paulínus podľa spôsobu
krstenia do troch skupín. Jedni boli kňazi – sacerdotes, ktorí krstili v mene
sv. Trojice, čo sa malo tiež preskúmať; ich krsty mali však byť právoplatné.
Druhí boli klerici – clerici, ktorí krstili vodou požehnanou kňazom v mene
sv. Trojice, ich krsty netreba opakovať, ale kvôli úplnosti krstu sa majú
krstenci podrobiť obradu vkladania rúk. Treťou skupinou boli nevzdelaní
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klerici – clerici illiterati, ktorí krstili namáčaním do vody, bez Vyznania
viery a bez úplnej trojičnej formuly, totiž bez zmienky o Ježišovi Kristovi.
Keďže podľa ortodoxného názoru nepožehnaná voda bez Ducha Svätého
nemá pri krste duchovný účinok, takéto krsty nemali platiť. Krst sa mal
vykonávať hromadne na Veľkú noc a Turice, vo výnimočných prípadoch
v nedeľu.64 Pipin tu pravdepodobne pridelil do cirkevnej správy časť dolnej
Panónie salzburskému biskupovi Arnovi, aby medzi tamojšími Avarmi a Slovanmi šíril kresťanstvo. Toto potvrdil aj Karol Veľký v roku 803.65
J. Cibulka vyvodzoval zo zmienky o existencii kresťanov v Panónii v roku
796 poznatok, že v druhej polovici 8. storočia, prípadne skôr, bola alebo sa
stala kresťanmi časť obyvateľstva Panónie, ktorá podliehala Avarom.66 Tvrdil, že kresťanmi, o ktorých sa píše v zázname zo synody, boli Slovania žijúci
v Panónii. Podľa neho z toho vyplýva, že v druhej polovici 8. storočia moravský Slovania susedili s kresťanskými Slovanmi z Panónie.67 J. Cibulka uvádza
aj správu z Conversio Bagoariorum et Carantanorum, kde sa píše o tom, že
salzburský biskup Arno, ako aj jeho predchodca Virgil (745-784), posielali
kňazov na územie Koruntánska a dolnej Panónie. Činnosť týchto duchov
ných sa sústredila jedine na Slovanov.68 R. Marsina sa domnieva, že na území
dnešného Slovenska sa kresťanstvo začalo sporadicky šíriť už pred koncom
8. storočia. Podľa jeho mienky možno už v 7. storočí a určite v 8. storočí prichádzali k nám nepravidelne a na kratší čas kresťanskí misionári.69 Situácia
sa zmenila až po viacerých porážkach Avarského kaganátu Karolom Veľkým
a na prelome 8./9. storočia už existovala na území dnešného Slovenska intenzívnejšia christianizácia.70 P. Ratkoš predpokladal, že misijné strediská pre
činnosť medzi Avarmi a Slovanmi boli Akvileja, Salzburg, respektíve jeho
koruntánske archipresbyteriálne stredisko Maria Saal, prípadne Pasov a benediktínske kláštory Kremsmünster, Mondsee a Niederalteich.71 Najnovšie
sa touto synodou a christianizáciou Avarov a Slovanov zaoberal podrobne
R. Kožiak.72
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Na tomto mieste treba spomenúť problematiku pôvodu prvých misionárov. J. Cibulka na základe objavu základov kostola v Modrej na Morave
sa snažil doložiť prítomnosť íroškótskej misie na Veľkej Morave a samotný
kostol datoval do začiatku 9. storočia.73 Jeho publikácia vyvolala vo vtedajších vedeckých kruhoch ostrú diskusiu. Drvivá väčšina bádateľov sa postavila
proti tomuto tvrdeniu.74 Napriek tomu táto teória si našla aj svojich prívržencov.75 Naposledy sa medzi nich zaradil aj J. Lichardus, ktorý vo svojej štúdii
prehodnotil doterajšie poznatky o archeologickom výskume v Modrej a dospel k záveru, že pred rokom 822 na mieste neskoršieho kamenného kostola
stál drevený. Tento podľa jeho mienky postavili misionári íroškótskej viery.76
Novšie problematiku íroškótskych misií podrobnejšie spracoval zo slovenských bádateľov R. Kožiak, ktorý sa na základe doteraz známych prameňov
vyjadril skepticky k možnému pôsobeniu takejto misie v stredovýchodnej
časti Európy. Počiatky kresťanstva na tomto území dáva do spojitosti s franskou hegemonistickou politikou.77 V. Vavřínek na základe písomných a archeologických prameňov dospel k záveru, že na začiatku 9. storočia pôsobili
na území Veľkej Moravy misionári z Bavorska a z dalmátsko-istrijskej oblasti.
Duchovní z posledne menovanej oblasti sa museli podriadiť cirkevnej organi
zácii vytvorenej pasovským biskupstvom.78
Ďalšou dôležitou udalosťou bolo povýšenie salzburského biskupstva na
arcibiskupstvo, ktoré v roku 798 uskutočnil Karol Veľký so súhlasom pápeža.
Prvý arcibiskup Arn (od roku 784 biskup a od 798 do 821 arcibiskup) dostal
totiž za úlohu zriadiť duchovnú správu krajov, kde žili Slovania.79
V súvislosti s misiami treba uviesť aj rozhodnutie cisára Karola Veľkého
z roku 811 v spore medzi akvilejským patriarchom Maxentiom a salzburským
biskupom Arnom (784-821) o hraniciach obidvoch provincií. Karol rozhodol, že hranica ich pôsobenia bude rieka Dráva.80 Podľa V. Vavřínka bola
síce akvilejská rozpínavosť na sever obmedzená, ale nezmenilo to činnosť jej
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duchovenstva v Panónii. Ako príklad uvádza objav kostol sv. Jána Krstiteľa
na Récéskút pri Zalávare, ktorý má podľa architektonickej dispozície pôvod
v Dalmácii.81
Pre christianizáciu mali význam aj synody v roku 794 vo Frankfurte
a v Mohuči v roku 813. V aktách frankfurtskej synody sa v bode 42 píše o tom,
že Boha je možné oslavovať vo všetkých jazykoch a nie iba v troch.82 V aktách
z mohučskej synody sa pripúšťa, aby noví krstenci mohli vyznanie viery a Otčenáš naučiť vo svojom jazyku.83
Conversio Bagoariorum et Carantanorum pri zmienke o vybudovanej
Pribinovej pevnosti na rieke Zala a o posvätení kostola sv. Bohorodičky Márie
v Blatnohrade obsahuje vsuvku o tom, že kedysi salzburský arcibiskup Adalrám (821-836) vysvätil na majetku kráľa Pribinu za Dunajom kostol na mieste
zvanom Nitrava.84 V Conversio sa nepíše, kedy sa táto udalosť stala. V literatúre sa vyskytlo viacero názorov. Jozef Škultéty v zborníku Ríša velkomoravská
uvádzal ako pravdepodobný rok 832.85 J. Cibulka sa v tomto zborníku presne
nevyjadril k datovaniu tejto udalosti. Konštatoval len, že to mohlo byť niekedy počas trvania Adalrámovho úradu (821-836). Obšírnejšie pojednával však
o tom, pre koho mohol byť kostol postavený. V prvom rade predpokladal, že
to mohlo byť pre kresťanských cudzincov (obchodníkov, cudzincov, vojenských organizátorov), ako ďalšiu možnosť uvádzal nemeckých kresťanských
obchodníkov v službách Pribinu. Tretia možnosť bola, že Pribina obsadil
kniežatstvo, kde ľudia boli už kresťanmi. Ako poslednú možnosť uviedol, že
kostol bol postavený pre zbytky kresťanov, ktorí tu žili pred príchodom Slovanov.86 K týmto teóriám zaujal stanovisko D. Rapant, ktorý predpokladal súvis
kostola s Pribinovou manželkou, ktorá pochádzala podľa neho z bavorského,
a teda kresťanského prostredia.87 Táto zmienka bola najprv datovaná do roku
833. J. Cibulka predpokladal, že sa tak udialo v roku 828. Vychádzal pritom
z predpokladu, že salzburský arcibiskup Adalrám sa zúčastnil vojenského ťaženia Ľudovíta Nemca proti Bulharom. Pri tejto príležitosti mal zavítať aj do
Nitry.88 Toto datovanie prevzali aj iní autori.89 D. Třestík poukázal na skutoč81
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nosť, že vojenské ťaženie Ľudovíta Nemca nesmerovalo do Hornej Panónie,
ale do oblasti Železných vrát k dolnému toku Drávy.90 Naposledy J. Steinhübel
posvätenie kostola v Nitre spojil opäť s vojenskou výpravou proti Bulharom.
Na rozdiel od J. Cibulku však tvrdí, že Adalrám prišiel do Nitry ako diplomat
pred týmto ťažením, aby dohodol spojenectvo s Pribinom.91 Ako podobný
príklad uvádza návštevu veronského biskupa Nothera II. v Prahe 915 s posolstvom italského kráľa Berengara II. k českému kniežaťu Vratislavovi I.92 Na
tomto mieste treba spomenúť aj názor zahraničných bádateľov H. Dopscha93
a H. Wolframa94, ktorí datovali vysvätenie kostola do roku 828 na základe
dohody medzi pasovským biskupom Reginharom (818-838) a salzburským
arcibiskupom Adalrámom z r. 829, podľa ktorej si rozdelili územie na východ
od Viedenského lesa. Pasovu malo patriť územie na sever od Dunaja, a teda
Morava a Slovensko. D. Třestík však tvrdí, že Nitra a Nitriansko nikdy nepatrili spolu s Moravou k pasovskej diecéze.95 R. Marsina sa domnieva, že
táto sakrálna stavba bola kostolom christianizačnej misie, ktorá vtedy pôsobila v hlavnom kniežacom sídle Nitrianskeho kniežatstva. Murované kostoly
na novokristianizovaných územiach vznikali až po dosiahnutí vyvinutejšieho
stupňa pokresťančovania, keď sa na príslušnom území začala vyvíjať cirkevná
organizácia. Preto bol kostol z roku 828 celkom určite sídlom hlavného kňaza
– archipresbytera, ktorý bol hlavou christianizácie v Pribinovom kniežatstve.
Nitriansky hlavný kňaz bol v čase vysviacky kostola priamym podriadeným
salzburského arcibiskupa, po roku 829 potom nepochybne pasovského biskupa. Podobný archipresbyteriát existoval aj v Moravskom kniežatstve. S prihliadnutím na neskorší vývoj je takmer isté, že po podmanení Nitrianskeho
kniežatstva Mojmírom I. ostali naďalej obidva archipresbyteriáty a ich archipresbyteri boli podriadení pasovskému biskupovi.96
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V Záznamoch o pasovských biskupoch je zmienka o tom, že pasovský biskup Reginhar (818-838) v roku 831 pokrstil všetkých Moravanov. Tento údaj
sa nachádza v kódexe z 13. storočia.97 Podľa V. Vavřínka však nemožno toto
chápať doslova, pretože značná časť Moravanov bola pokrstená už predtým
a na druhej strane ani potom neboli kresťanmi všetci Moravania. Podľa jeho
názoru ide o doklad toho, že sa v tejto dobe pasovský biskup ujal cirkevnej
správy Veľkej Moravy a začal organizovať intenzívnejšiu a organizovanejšiu
christianizáciu.98 Naopak D. Třestík považuje túto informáciu za relatívne
spoľahlivú, pretože výborne zapadá do vtedajšej celkovej situácie na Morave.99 R. Marsina sa domnieva, že v tomto roku mohol byť zriadený na Morave
archipresbyteriát.100
V roku 852 sa konala mohučská synoda. Zaoberala sa aj prípadom Albigisa, ktorý uniesol ženu istému Patrikovi a utiekol do krajiny Moravanov.
Konkrétne sa píše o „rudis adhuc christianitas gentis Maraensium“.101 Na základe tejto vety sa usudzuje, že moravské kresťanstvo bolo ešte nedokonalého
rázu.102 Prípadne sa uvažuje, že obyčajný ľud mimo centrálnych alebo kniežacích hradísk mohol uctievať v tomto období pohanské božstvá.103
O existencii kresťanstva na Veľkej Morave nás informujú aj životopisné diela o Konštantínovi a Metodovi. V Žitije Konstantina posolstvo kniežaťa
Rastislava hovorilo, že jeho ľudia odvrhli pohanstvo a držia sa kresťanského
zákona.104 V Žitije Mefodija je správa o tom, že na Moravu prišlo veľa učiteľovkresťanov z Vlach, Grécka a Nemecka, ktorí učia rozlične.105 Tieto vety v Žitije
Konstantina a predovšetkým Žitije Mefodija boli viackrát podrobené výskumu.106 V prípade misionárov z Nemecka je jasné, že sa tým mysleli duchovní
z územia Franskej ríše. P. Sedlák uvádza, že to boli predovšetkým benediktíni z kláštorov.107 Pertraktovaná bola hlavne zmienka o misionároch z Vlách
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a Grécka.V. Vavřínek hypoteticky predpokladal, že títo misionári pochádzali
z dalmatsko-istrijskej oblasti, ktorá bola v prvej polovice 9. storočia pod cirkevnou správou akvilejského patriarchátu. Zdôvodňoval to tým, že sa v tejto
oblasti prelínala latinská a grécka kultúra a preto práve odtiaľto mohli prísť
grécki a italskí duchovní. Opieral sa pritom aj o zmienku o dunajskej synode,
kde bol pozvaný aj akvilejský patriarcha Paulinus.108 Úplne vylúčil možnosť,
že by pod označením učiteľov z Grécka bola myslená nejaká misia priamo
z Byzancie. Toto podoprel archeologickými nálezmi, ktoré nepreukazujú živšie styky medzi Byzanciou a Moravou.109 L. E. Havlík poukázal na to, že na
misijnej činnosti na Morave sa mohol podieľať gradský patriarchát a teda pod
označením Vlachy sa mohla myslieť práve táto oblasť, menej pravdepodobne
Akvileja. Opieral sa o skutočnosť, že pod jeho správu patrili aj Benátky. V tejto súvislosti uvádza, že pravdepodobná cesta Konštantína a Metoda na Moravu mohla viesť aj cez Benátky, rovnako spomína aj ich neskorší pobyt v tomto meste. Pripomína tu aj osobnosť Jána z Benátok.110 Predpokladá, že pod
Gréckom sa tu myslelo grecizované územie juhovýchodnej Európy patriace
pod sféru konštantínopolského patriarchátu a pravdepodobne to nemohla byť
Dalmácia.111 A. Avenarius pod Vlachmi chápe oblasť Istrie, Dalmácie a severného Talianska.112 V prípade misionárov z Grécka podporuje teóriu, že sa tým
myslelo územie dalmátskeho a istrijského pobrežia, kde sa používal latinský
jazyk, napriek tomu, že toto patrilo pod správu Byzancie.113
Z pohľadu christianizácie Moravy a Slovenska je zaujímavá aj otázka cirkevnej organizácie pred príchodom cyrilometodskej misie na Morave
a Slovensku. P. J. Šafárik vo svojom diele Slovanské starožitnosti uviedol, že
pápež Eugen II. v roku 824 zvolil založiť štyri nové biskupstvá, Speculi-Julium
(Sorigutur alebo Sorigost) a Nitravu pre Moravanov a Favianu a Vetvar pre
Avarov.114 V. Vavřínek konštatoval, že pasovský biskup vybudoval v prvej polovici 9. storočia archipresbyteriát, ktorý znamenal prvé pevné usporiadanie
cirkevných pomerov. Pri sídle archipresbytera podľa jeho mienky existovala
škola, ktorej úlohou bolo teologické vzdelanie domácich žiakov a ich príprava
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na kňazov.115 P. Ratkoš usudzoval, že v polovici 9. storočia existovali na Veľkej
Morave štyri archipresbyteriáty, pričom sa odvoláva na existenciu diecéz z rokov 899-900.116 Tvrdil, že tu existovala aj nižšia cirkevná organizácia v rámci
pasovského biskupstva a predpokladal aj farské archipresbyteriátne školy, kde
boli vychovávaní kňazi.117 R. Marsina predpokladá dualistickú politickosprávnu organizáciu. Myslí tým dva archipresbyteriáty – jeden v Nitre a druhý na
Morave. Po zriadení takejto cirkevnej organizácie mohla byť založená podľa
neho aj základná škola, ktorej žiaci mohli pokračovať v štúdiách v arcibiskupskom seminári v Salzbugu a po roku 829 v Pasove.118 L. Galuška pre Moravu
predpokladá počiatky organizovanej cirkvi najskôr v treťom decéniu 9. storočia. Vznik archipresbyriátu uvádza až po roku 829.119
Archeologické pramene a ich intepretácie
Archeologické nálezy svedčia o existencii kresťanstva predovšetkým na
hradiskách a mocenských centrách. Evidentným dokladom o prítomnosti
kresťanstva sú pozostatky sakrálnych stavieb. Do konca 40. rokov 20. storočia
sa uvažovalo iba o drevených stavbách tohto typu. Zástancami tejto teórie boli
I. L. Červinka120 a J. Cibulka121. J. Cibulka vychádzal z teórie, že bohoslužba sa
od svojich začiatkov nekonala na voľnom priestranstve, ale v posvätenej budove. Hneď po ujatí kresťanstva bolo preto nutné založiť kostol. Keďže na území
mimo bývalej rímskej ríše neboli kamenné stavby, ktoré sa mohli na tento účel
prispôsobiť, tak sa postavili drevené kostoly. Takýto kostol mal charakter provizória. Až neskôr malo dôjsť ku stavbe kamenného kostola. Takúto situáciu
predpokladal pre Čechy.122 Na Morave uvažoval, že kostoly pred príchodom
cyrilometodskej misie boli drevené. Nepredpokladal, že by byzantská misia
používala kamenné stavby, ale prevzala dovtedy zaužívaný spôsob drevených
kostolov. Jedinú výnimku mohol tvoriť hlavný Metodov chrám. Cibulka sa pri
svojich tvrdeniach opieral o skutočnosť, že z obdobia existencie Veľkej Mora115
116
117
118
119
120
121

122

VAVŘÍNEK, Cirkevní misie, ref. 58, s. 45-48.
RATKOŠ, ref. 61, s. 79, pozn. 40.
Tamže, s. 80.
MARSINA, ref. 60, s. 118.
GALUŠKA, L.: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše Velkomoravské.
Brno 1996, s. 43.
ČERVINKA, I. L.: Slované na Moravě a Říše velkomoravská. Brno 1928,
s. 246-245.
CIBULKA, ref. 86, s. 25-52. CIBULKA, J.: Václavská rotunda sv. Víta. In: Svatováclavský sborník. Sborník na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého I.
Kníže Václav Svatý a jeho doba. Praha 1934, s. 252-267.
Tamže, s. 253-254.

55
vy neboli dovtedy známe žiadne kostoly.123 Václav Richter však v roku 1936
napísal, že sakrálna architektúra v tomto období bola kamenná, ale sa nezachovala z dôvodu neskorších prestavieb.124 Túto hypotézu potvrdili až archeologické výskumy v Starom Měste, Mikulčiciach, Pohansku u Břeclavi, Modré
u Velehradu krátko po druhej svetovej vojne, neskôr v Nitre, Bratislave a Ducovom, ktoré priniesli jednoznačný dôkaz o kamennej sakrálnej architektúre
z obdobia 9. storočia. Problematike sakrálnej architektúry na území Veľkej
Moravy sa odvtedy venovalo viacero bádateľov – Jozef Cibulka125, L. Galuška126, B. Chropovský127, Anežka Merhautová-Livorová128, Jozef Pošmourný129,
Václav Richter130, Tatiana Štefanovičová131, Martin Vančo132 a Vladimír Vavřínek133. Výskumami sa zistilo, že väčšina kostolov bola postavená ešte pred
príchodom byzantskej misie. Za najstaršie sakrálne stavby sa považujú Uherské Hradišťe-Sady (východná časť s pravouhlým uzáverom), Mikulčice-kostol
č. 2, Modrá pri Velehrade. Pred príchodom misie Konštantína a Metoda boli
postavené ešte kostoly v Starom Měste-Na Valách a Na Špitálkach, v Břeclavi123
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Pohansku, v Mikulčiciach kostol č. 3, 4 a 6, pravdepodobne aj bazilika v Bratislave. Časť sakrálnych stavieb vznikla až po príchode Konštantína a Metoda
na územie Veľkej Moravy.134 Napríklad V. Hrubý na základe archeologických
nálezov datoval kostol v Starém Měste v polohe „Na Valách“ pred príchodom
misie solúnskych bratov, krátko po roku 850. Zánik kostola predpokladal
okolo roku 900 a spájal ho aj s „akcí proti slovanské liturgii“, ktorá bola vedená
Vichingom.135 V roku 1963 J. Poulík publikoval výskumy známej dvojapsidovej rotundy (kostola č. 6.) a rotundy-kostola č. 7. Pri rozbore nálezov hrobov
z okolia dvojapsidovej rotundy dospel k záveru, že sa pri nej začalo pochovávať okolo roku 825 a prestalo v roku 925.136 Zatiaľ zostáva nezodpovedaná
otázka Pribinovho kostola v Nitre. V staršej literatúre sa predpokladalo, že je
to kaplnka s podkovitou apsidou v dnešnom sakrálnom komplexe na Nitrianskom hrade.137 Toto bolo vylúčené archeologickým výskumom.138 Neskôr sa
uvažovalo, že by mohlo ísť o odkrytú sakrálnu stavbu na Martinskom vrchu
v Nitre.139 Najnovšie archeologické výskumy na Nitrianskom hrade potvrdili
existenciu niekoľkých stavieb, ktoré sa dajú datovať do 9. storočia.140 V historiografii je často pertraktovaná otázka pôvodu sakrálnych stavieb na Morave
a na Slovensku. Názory nie sú jednotné. Vo všeobecnosti sa vzory pre tento
druh stavieb hľadajú vo vtedajšej Franskej ríši, severotalianskej a adriatickej
oblasti.141
O prítomnosti kresťanov na Morave a Slovensku svedčí aj pochovávanie
na pohrebiskách. Slovania pochovávali pôvodne žiarovým rítom. Na konci 8.
storočia už na Morave prevláda kostrové pochovávanie. Na základe pochovávania na pohrebisku v Starém Měste v polohe „Na Valách“ datoval Vilém
Hrubý zánik žiarového pohrebného rítu na koniec 8. storočia. Pritom sa do134
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mnieval, že zmena od žiarového rítu ku kostrovému nebola náboženskému
mysleniu Slovanov neprijateľná, pretože nové učenie o vzkriesení tela a o večnom živote dalo len novú náplň pohanskej viere v posmrtný život. Podľa jeho
mienky všetky hroby na tomto pohrebisku sú už kresťanské a kresťanskí kňazi
len trpeli niektoré pohanské prežitky (milodary (keramiku) v hroboch, vampirizmus).142 Dôležitú štúdiu o šírení kresťanstva na podklade archeologických
prameňov v Čechách uverejnila Z. Krumzhanzlová.143 Na Slovensku sa touto
problematikou zaoberá M. Hanuliak.144
Uloženie zomrelého v doskovej truhle sa pokladá za jeden z najvýznamnejších znakov kresťanstva. Z územia Moravy najviac doložených prípadov
takéhoto spôsobu pochovávania pochádza z najvýznamnejších centier – Mikulčíc, Starého Města a Uherského Hradiště. Najstaršie sa datujú do prvej polovice 9. storočia. Charakteristické pre ne je, že obsahujú hrobovú výbavu.
V takýchto hroboch z mladšieho obdobia sa hrobová výbava nevyskytuje.145
Na Slovensku je trochu zložitejšia situácia. M. Hanuliak predpokladá na základe nálezových okolností výskyt truhiel v hroboch na pohrebiskách v Bíni-Hospodársky dvor fary, Ducovom, Michale nad Žitavou, Nitre-Hradný
kopec. Pričom len 8 % prípadov datuje k staršej fáze veľkomoravského obdo
bia. K tomu, či takto pochovaných jedincov možno pokladať za kresťanov, sa
nevyjadruje.146
Na archeologických lokalitách z obdobia Veľkej Moravy sa ako jasný
symbol kresťanstva medzi nálezmi objavujú aj krížiky alebo kaptorgy. Medzi
najstaršie nálezy tohto druhu možno zaradiť strieborný liaty krížik s obrazom Krista a olovený procesionál z Mikulčíc. Podľa Z. Klanicu majú obidva
artefakty pôvod v sýrsko-egyptskej oblasti a patria do predveľkomoravského obdobia. Ostatné krížiky z tohto náleziska datoval spomínaný bádateľ do
druhej polovice 9. storočia.147 Z viacerých lokalít sú známe olovené krížiky.
Týmto sa vo svojej štúdii venoval Z. Měřinský, ktorý ich rozdelil na niekoľko
typov (Brenhardsthal, Dolní Věstonice, Velké Bílovce, Mutěnice a Windegg)
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a časovo zaradil až na koniec 9. až začiatok 10. storočia.148 Zo Slovenska sú
najznámejšie nálezy krížikov z Veľkej Mače a Trnovca nad Váhom. Obidva sú
však datované na začiatok 10. storočia.149
Najnovšie sa s pôsobením kresťanských misií pred príchodom Konštantína a Metoda spája nález medených pozlátených plakiet s figurálnou výzdobou a s nápismi pochádzajúcich z veľkomoravského hradiska Bojná I. – Valy.
Konkrétne ide o súbor 6 figurálne zdobených medených pozlátených plakiet
a troch tepaných obrúb. Okrem iných nálezov bol tu objavený aj jeden bronzový zvon a dva zlomky zvonov. Tieto nálezy sú datované do prvej polovice
9. storočia.150 H. Friesinger tieto nálezy dal do súvisu s karolínskou misiou na
území Nitrianska.151
Tento príspevok si nekládol za cieľ spracovať kompletnú historiografiu
k téme predcyrilometodských misií na území dnešnej Moravy a Slovenska.
Tá je totiž dosť obsiahla. Hlavnou úlohou bolo podať základný pohľad na interpretáciu dôležitých písomných a archeologických prameňov, ktoré sa viažu
k danej problematike.
Summary: PRE-CYRILO-METHODIAN MISSIONS IN THE TERRITORY OF TO
DAY’S MORAVIA AND SLOVAKIA FROM THE PERSPECTIVE OF CZECH AND
SLOVAK HISTORIOGRAPHY. In my article I will try to present the overall summary of main written sources to the historical events which are related to the activities of
Christian missions in Moravia and Slovakia before Byzantine mission of Sts. Constan148
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tine and Methodius came here. I will also present the summary of the most important
archaeological sources related to this issue. Moreover, I will point at these sources in the
publications of Czech, Moravian and Slovak researchers. The evidence about the presence
of Christendom in the Moravian and Slovak territory come from the period of Roman
Empire and migration of nations.
The issue of pre-Cyrilo-Methodian missions in Moravia and Slovakia comes to the centre
of interest after World War II when the archaeological research intensified. From Czech
and Moravian authors dealing with the issue of pre-Cyrilo-Methodian missions in Moravia and Slovakia the following should be mentioned: J. Cibulka, L. E. Havlík, D. Třestík,
V. Vavřínek. From Slovak authors mainly the following ones dealt with the issue: M.
Lacko, R. Marsina, P. Ratkoš, and P. Sedlák.
Many written sources give the evidence of Christianisation of Moravia and Slovakia before the coming of Constantine and Methodius. Archaeological founds from that period
give the evidence of the existence of Christendom in fortified settlements and power centres mostly. The remains of sacral buildings as well as skeleton burying grounds confirm
the presence of Christendom in Moravia and Slovakia. Placing of the dead in deck coffin
is also considered to be one of the most important features of Christendom. Crosses and
captorgs in archaeological localities from the period of Great Moravia are the symbols of
Christendom, too. The recent founds from the Great Moravian fortified settlement Bojná
I. – Valy are also related to the activities of Christian missions before Constantine and
Methodius.

60

Iroscottish attempts to Christianize the Slavs
– sources and myths of historiography
Piotr Boroń
Institute of History University of Silesia Katowice, Poland
Scientific opinions about the role of Iroscottish monks in Europe of early
Middle Ages vary from glorification to negation. One extreme attitude suggests a great contribution of Iroscottish culture and the monks themselves to
the forming of early medieval Christianity. The other one maintains that it
was not merely an incident in the history of Europe. Johannes Duft defined
those biases as Iromania and Irophobia.152 For the former a poem by Sedulius
Scottus will be characteristic:
Tunc oriente magi venerunt dona ferentes
Ad Christum properant tunc oriente magi
Partibus occiduis Scotti veniuntque sophistae
sophica dona ferunt partibus occiduis.
The poem equates the monks from the Isles to the Biblical Magi. Their
role is well defined by the title of the book by Thomas Cahill How the Irish
Saved Civilisation published a few years ago.153 For the latter attitude – the
Irophobes or Irosceptics – characteristic will be the work by Edmondo Coccia: La cultura irlandese precarolingia: miracolo o mito?154 His answer for the
question: myth or miracle is negative – that is a myth, a myth of historiography. The estimation of Iroscottish influences on early medieval Europe has
to be complex, for the very matter of the problem is complicated. One has to
consider a number of centuries of different types of activities of single men,
who traverse large areas of the continent. In historic literature we will find disputes about the importance of Iroscottish influences in France or Germany.
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Characteristic for those disputes is the absolute lack of consensus and any
hopes for agreement between Iro-optimists and Iro-pessimists.
At the peripheries of civilisation at that times were our heroes – the Slavs.
The influences of the monks from the Isles were sought for also in their history and culture.155 In spite of definitely weaker source base, the opinions of the
researchers were as diverse as those in the Western Europe. In the issue of Iroscottish influences on the Slavs a few general problems can be distinguished.
One of the first is of course the monks’ participation in the Christianization of
this nation. The second issue is the Iroscottish impact on ecclesiastical institutions in Slavic countries. And finally the third problem is the supposed presence of the monks from the Isles at the Slavic area – that means searching for
persons of Irish or Scottish origin among the clergy. The main problem of our
investigation will be the first issue, namely the participation of the Iroscots in
Christianization. But before we come to this, we will consider shortly the two
remaining issues, in order to sketch the background of our problem. Relatively easy is the third issue. Since in the early medieval literature information about the origin of a given person was rarely stated, one can say weather
we are talking about an Iroscottish monk only by analyzing his name. In the
whole Europe we can find arguments as to the origin of some people, whose
names can be interpreted as Irish. In Slavic countries such supposed Iroscots
were said to be some bishops: bishop of Meissen – Eid, of Poznań – Pean, of
Naumburg – Kadaloh, and of Moravia – Wracen. This group is said to include
also the first mission bishop in Poland – Jordan.156 The origin of some abbots:
Astryk Anastazy, Lambert Suła, or the supposed abbot of Tyniec and bishop
of Cracow – Aaron was also seen as Iroscottish. However, no other proofs
of their insular origin can be found except the sound of their names. Only
the Irish origin of an abbot of Tyniec – Anchoras isn’t questionable for the
researchers.157 On the other hand, the presence of whole gatherings of Iroscottish monks in the Slavic area is dubious. Sought for was also the intention to
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establish a monastery in Rus the existance of such ones in Silesia (Oleśnica)
and in Greater Poland (Lubin). Unfortunately, in neither of these cases we
have anything more than ambiguous information. For Iro-optimists, these are
already proofs for the presence of Irish monks, for Iro-sceptics – unimportant
information, which can be interpreted in many ways. One of the phenomenons of Iro-optimism is the intention to search for the Scottish monks gathering in Oleśnica in Silesia, based on a mistake in reading of a text: abbatia
quondam fratrum Scotorum Ordinis S.Benedicti in Olsna, where instead of the
word Scotorum, being the source of investigation, should be Sclavorum.158 In
spite of a fast correction of the mistake by Wilhelm Wattenbach in 1862, even
a couple of decades later informations about Scottish monastery in Oleśnica
appeared in literature.159
We have definitely more attempts to prove the contribution of Iroscottish
influences on the culture of early medieval Slavic churches. One can find here
absolutely the most of Iromaniac interpretations of some source information.
At the basis of an analysis of the relicts of two Great Moravian churches from
Mikulcice and Modra, Josef Cibulka showed their connection with sacral architecture in Ireland.160 He stated that the so-called churches with elongated
and parallel presbytery represent Iroscottish influences. Their appearance on
Moravia, but also in Carinthia was, according to his opinion, the effect of
an activity of Bavarian mission, which remained in the sphere of Iroscottish
influences. The trace of their presence in Moravian church was supposed to
be a notice from the 15th chapter of life of St. Constantine about the manyheaded people living underground161. That notice was associated with the
Vergilius of Salzburg’s conviction about Antipodes, which made the Pope
Zachary put an excommunication upon Vergilius, and a couple of decades
later was supposed to be present in Vergilius’ followers’ learning.162 Another
proof for the presence of Irish influences in Moravian church was supposed
to be the occurrence in Old Church Slavonic language of the term inokostь,
meaning peregrination and taken from the language of Iroscottish monks.163
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According to Iro-opitmists’ opinion, Iroscottish element was supposed to be
present in missions in Moravia before Saint Cyril and Methodius, either directly or indirectly, through the Bavarian priests, brought up and educated
in the circle soaked through by the culture from the Isles.164 The presence of
those threads in Poland is also underlined by the researchers of two manuscripts that can be found in church libraries of that place. One of them is
a kind of liturgical calendar, namely the so-called Capitulare evangelorium
no. MS1 form Archdiocesan Library in Gniezno dated by Bohdan Bozl on
the year 800 and containing evangelic chapters and concordations.165 In the
text of notae marginales palaeographers point the presence of Irish customs,
although they do not state if their author was Irish, or if he had just learned in
an Irish scriptorium. The second manuscript is the collection of Lent sermons
which can be found in the Capitular’s Library in Cracow. According to Pierre
David this manuscript was written in the 7th century in the Auxerre diocese,
what is proved by the inscripition Aron episcopus.166 Bernhard Bischoff, on the
other hand, states that the manuscript dates back to the 9th century and was
written in Italia.167 The manuscript, containing characteristic insular handwriting, together with the name of the bishop Aron, identified as the Cracow
bishop stated above, was the base for Iromaniac attempts to show the presence
of the Iroscots in Cracow church. Unfortunately, it is not certain how long
have these manuscripts been in Poland. Concerning The Gniezno Codex, the
first mention about its presence in Gniezno come from the 15th century. Thus
connecting the manuscripts with Iroscottish penetration while not having any
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data concerning the circumstances of their appearance in Gniezno and Cracow seems to be questionable.
Other attempts to find Irish influences are connected with an archeological research. At the end of the 80’s of the previous century a thesis was
formulated about the presence of the influences of the Irish culture in Middle
Europe. Knives with handles ornamented in a way characteristic for insular
art were found on excavation sites dated on 11th –12th century. In Giecz such
a knife was found near the church. We can distinguish over a dozen such sites
in Poland and one from Moravia – in Brno. Jan Żak suspects that they are
an effect of transcending of cultural influences of the centre in Regensburg,
which remained in the sphere of influences of Irish culture168 Unfortunately,
the topic of Iroscottish presence in the archeological material was never examined later, although one can point some potsherds, which can be interpreted as close to the Iroscottish art (e.g. horn plate with plaited ornament
from Szczecin).169
As can be observed from the above review of problems concerning participation of Iroscottish monks and culture in Slavic churches, it is hard to say
that it was big or important. We rather discuss here presumptions and suppositions based on doubtful information. Some of the presented hypotheses
seem to be purely fantastic, and they can have any scientific importance only
for Iro-optimists. Others demand further research, although the source base
is not very satisfying. What remains is the problem of participation of the Iroscots in the Christianization of the Slavs mentioned at the beginning. We also
deal here with many debatable attitudes, unclear source texts, and amazing
hypotheses. But let us discuss that in the right order.
In literature concerning the activity of the Iroscots in Europe the Slavs
appear rather rarely and one should treat those mentions as marginal. The
main area of the monks’ activities is the Frankish Empire. They rarely cross its
borders, not often visiting pagans. They definitely prefer to work among tribes
that had previous contacts with Christianity. Through the centuries of Iroscottish presence on the continent there appeared, however, some situations
described in texts in which pagan Slavs and Irish monks stood face to face.
The first attempt to convert the Slavs is mentioned at the end of the 6th or the
beginning of the 7th century. In the life of St. Columban there is a fragment,
many times mentioned in literature, that says that this missionary intended
168
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to bring Christianity to the Slavs.170 While Columban was staying in a hermitage, ‘the angel of the Lord appeared to him in a vision, and showed him in
a little circle the structure of the world, just as the circle of the universe is usually,
drawn with a pen in a book. “You perceive,” the angel said, “how much remains
set apart of the whole world. Go to the right or the left where you will, that you
may enjoy the fruits of your labors.” Therefore Columban remained where he
was, until the way to Italy opened before him.
Indeed, through years not only did the Slavs make no progress at the
path of faith, but they did not even take it. The mention from the life of St.
Columban should not be seen as the proof for misfortune of missionary attempts among the Slavs, but only as a part of his hagiography, where it plays
a very clear rhetorical and narrative function.
The life of St. Columban written by Jonas is a very well constructed and
deliberate hagiographic body of work. The author tells the story in a chronological order, but the target point of narration is reaching Bobbio and setting
a monastery there. Here ends the pilgrimage and here ends the story told
by Jonas, who closes it with a short mention about Columban’s death. Jonas
writes practically nothing concrete about Columban’s activity in Bobbio after
setting the monastery. The whole story concentrates on the events of saint’s
travels in Gaul and Germania. The section about Columban’s will to christianize the Slavs relates to his pilgrimage around Europe and was noted in a very
specific moment. Columban was then staying in Bregenz at Lake Constance
(Bodensee). Gaul and Burgundy were closed for him because of the conflict
with king Theodoric and queen Brunnihilda. He was expelled from there by
force anyway. For unknown reason he resigned from Neustrian king Chlotar’s
invitation. He headed in Austrasia, to king Teudebert, who welcomed him
with a group of his students and agreed for his work as a Christian priest.
Bregenz was the place in which he was to settle down. We know that the decision was not made by Columban himself, because, as Jonas writes, he didn’t
enjoy the place. He promised, however, that he would stay there for a while to
bring faith to the pagans. It is possible that Bregenz was the place chosen by
Teudebert. The note about Columban’s will to go to Slavs may be then a reflection of his real intentions. Columban, who cannot go to Italia, the way to
which is probably cut out by Teudebert, plans to go to the pagans and break
free from Austrasian king’s will. The war between the Merovignians in 612
and failure of Theodoric and Teudebert opens for him the way to the South.
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However, the mission to the Slavs was stopped by an angel. We are facing
a very interesting issue here, the function of dreams, visions and divine interventions not only in the life of St. Columban, but in the whole Irish spirituality
of that time.
The intervention of an angel, stopping Columban from Christianizing
Slavs is nothing special in the work by Jonas. The whole book is full of stories
about prophetic dreams, visions and God’s advices. Even before Columban
is born, his mother has a vision in a dream. Also in a dream God tells the
abbot of Saulx, Karantok, to provide food to Columban.(c.7) Similarly, our
hero saw the future of Merovignian kings in his dream. Other revelations are
countless here. Usually, in a model of spirituality represented by Jonas’ work
the recognition of God’s will is a necessary element to take up peregrinatio –
a pilgrimage. Even in Ireland, Columban together with his twelve companions
stood at the seashore and begged God to give him a sign to start their journey
on a continent. The decision is already made, the pilgrims had left the monastery, but before they leave, they seek for a revelation of God’s will. A very
interesting sentence explaining such an attitude appears in section 11. One
of the monks in a monastery in Luxeuil, named Autiernus, „pulsare cepit ut
peregrinandi causa in Hibernia perveniret” about an unusual direction of the
pilgrimage from Gaul to Italia, while normally it was the other way round.
Columban answered: „Pergentes in heremo, voluntatem Dei probemus utrum
desideratum arripias iter an in coetu fratrum permaneas” (c.11) So, the basis to
take up a pilgrimage is to recognize God’s will – voluntas Dei. Unfortunately,
we do not know what happened with Autiernus, because the writer concentrated on the miracle concerning the feeding of the eremites (what is anyway
very common in this work). However, every decision demands the recognition of voluntate Dei. Therefore, when Columban made a decision to make an
expedition to the Slavs, it is no wonder that he kept praying to recognize God’s
will. As we understand, the prayer changed into a dream in which an Angel
appeared. It seems clear now what importance has the mention about Columban’s will to visit the Slavs in his biography. Columban, living in a certain
seclusion, has to find a way out from a difficult situation. This way out leads
to the Slavs, beyond the borders of Merovignian control, but also beyond
the borders of civilization, into complete wilderness. What stops Columban
from taking that step is the revelation, which is only one of many in the text.
The dream with angel has a continuation in the form of a revelation in which
a conflict between Frankish kings is revealed. Knowing the future, Columban
can thus stay in Bregenz, although he does not enjoy his stay there, because
the way to Italia, where the pilgrim wants to go, will soon be open. The whole
construction of the sanctoral is clear now, and the information about the will-
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ing to christianize Slavs, although it sounds very reliable, plays certain functions in the text. Columban, determined by his misfortunes in the Frankish
kingdoms, makes a decision to go to the Slavs, who must have been perceived
as the wildest pagans, since even God does not want them to be christianized.
Such read, chapter 27 of the sanctoral has probably the right meaning.
Of similar character is the mention about Slavs in the life of St. Amand.171
Although he was not Irish or Scottish, he grown up in a monastery filled with
the culture brought by the monks from the Isles. St. Amand is associated
with an information about the mission to the Slavs, which brought no results,
though. Together with the mention from St. Columban’s life, it was given as
the proof for impossibility to spread Christianity in tribal system without the
support of the authorities. While reading the life of St Amand, one can see
suspicious similarity to the text by Jonas of Bobbio. But let us consider the
text more carefully.
The life of St. Amand at first glance seems to be the history of a man who
was very unlucky in his life. Born in Aquitaine, young Amandus joined the
convert at Yeu Island. He spent the next 15 years in a small cell in Bourges.
During his pilgrimage to Rome he had a vision – St. Peter told him to become
a priest: „Sedente autem eo in extasi mentis in gradibus ante fores ecclesiae,
subito ei sanctus appariut Petrus blande lenitreque eum adloquiter et, ut in Gallis ad praedicationem exercandam reverti deberet, admonuit.”(cap.7) And here
the line of Amand’s misfortunes begins. The attempt to christianize pagans living near Ghent, at the river Scheldt did not succeed. The bishop was mocked
and humiliated – nobody wanted to listen to him. Seeing that, „Cum iam vir
sanctus videret praedicatione sua nonnullos converti et adhuc maiori aestuans
desiderio, quatenus adhuc alii converterentur, audivit quod Sclavi nimio errore
decepti, a diabole laqueis tenerentur oppressi, maximeque martyrii palmam se
adsequi posse confidens, transfraetato Danubio eadem circuniens laca, libera
voce euangelium Christi gentibus praedicabat. Paucisque ex his in Christo regeneratis, videns etiam sibi minime adcrescere fructum et martyrium, quem
semper quaerebat, minime adepturum ad proprias iterum reversus est oves,
curamque gerens earum, ad celestia regna praedicando perduxit.” (cap.16).
Amandus had a conflict with king Dagobert, because he refused to baptize his son, for what he was banished. He took up a mission to the pagan
Basques, but we do not know anything about its results. It was probably another fiasco. Amand did not succeed as a bishop of Maastricht either. Being
on bad terms with the local clergy, he was not successful working with local
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pagans. Finally, after three years he resigned, ignoring the objections of the
Pope Martin I. He took up another mission to the Frisians to the region of Ghent, but it has failed. Tormented with it all, Amand gave up priesthood, joined
the convert (which is now named after him), where he spent the rest of his life.
His pastoral work was a run of bad luck. The hagiographer is very merciless
for his hero; not only did Amand fail to convert the Slavs, but none of his aims
was achieved. Do such actions deserve to be called saint? Apparently not, but
when we realise that in the sphere of Iroscottish spirituality the aim of the actions was not always their successful end, but peregrinatio pro Christi, we will
understand the sense of this sanctoral.172
In the life of St. Amand there is a fragment very interesting for us – the
conflict with king Dagobert. Identical conflict is described by Jonas of Bobbio
in Vita st. Columbani.173 The king of the Burgundians Theodoric, and more
precisely his grandmother Brunnihilda, asked for a blessing for her sons. Columban refused, pointing their being born out of wedlock. The effect was his
exile. The similarity to the reasons for the banishment of St. Amand is striking. Did the Amand’s hagiographer base on Jonas’ work? It is very possible,
especially that this is the same time and the same cultural and ecclesiastical
circle. But this extraordinary similarity forces us to look differently at the second resemblance, namely the mission to the Slavs. The idea to take up missionary work in such a way in the life of St. Columban can be compared to
the unsuccessful attempt to convert the Slavs taken up by Amand. Doubts
can occur here, if this fragment of the life of St. Amand does not have any
connection with Vita Columbani. If we then realise that to get to the territory
occupied by the Slavs Amand has to cross the Danube River, one glance at
the map of Europe of that time makes these doubts even bigger. One can then
make a hypothesis that this fragment of the life of St. Amand is just a literary
construction of a hagiographer, basing on Vita Columbani. Unknown author
tries to show Amand’s determination in his pastoral work and his willingness
to become a martyr. The Slavs may occur here as an example of the most
distant, wild and devoted to the pagan worship people to whom a sanctus Vir
Domini like Amand could bring the word of God.
Connections with the Iroscots are attributed to two bishops living in Bavaria in the 7th century. In this case, some data can be found that enable us
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to associate them with the Slavs. We talk here about St. Rupert, the bishop of
Salzburg and St. Emmeram. It is impossible to establish the exact time of their
activity. The first of them, Emmeram, was born in France, more precisely in
Poitiers, and because at that time it was a centre dominated by the so-called
Irofrankish spirituality, it is supposed that Emmeram was educated in this
way. An argument here can be the lack of own diocesan centre, which is characteristic for the Iroscots, and monastic life of this priest.174 In his biography
written by Arbeon we read about his attempt to travel to the Avars in Pannonia175. It is not clear if the bishop got to the Slavs or to the Avars. Both versions
are possible, although we do not have any information about the conversion
of any of these tribes.176
Also unclear and unverified is the information from the life of St. Rupert
– Hrodbert, the bishop of Salzburg. As we read there: „Pertansiens vero omnem Alpiarum Regionem, tandem ad Carantanorum regem pervenit, cuius rogatu regnum illud convertens Christi baptismate purgavit, transcensoque monte
altissimo Mons Durus appelato, praedicavit Wandalis plurimumque fructum
ex eis, Domino largiente consecutus est. Edicavitque ibi ecclesias multas atque
plurima monasteria fundavit. Demum dimissis ibi religiosis, presbyteris et clericis, ad christiane religionis custodiam, reversus est in terram Bavarorum”177 The
mention about the christening of the Carinthians at the beginning of the 8th
century, or even at the end of the 7th century, sounds a bit sensational. It is
hard to consider it as truth, though. One can at most interpret it as Rupert’s
attempt to get to the Slavs. Some confirmation of his activity among the Slavs
may be the mention from Conversio Bagoariorum et Carantanorum, where
we can find an information about Rupert’s journey to the Lower Pannonia.
Rupert’s connections with the stream of Iroscottish spirituality are only supposed, too. He comes from a well-known Frankish family from Worms. The
basis to link him with an Irish circle is the lack of permanent diocese and
defining him as an abbot and bishop, what is again considered as an Irish
feature. Unfortunately, many researchers create certain patterns of behaviour,
labeling them as “Irish”, while they could have spread over the continent indirectly, without the participation of the monks from the Isles.
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One of the most interesting scientific constructions describe the Iroscottish priests as the Polabian monks called Stodoranie. In the middle of
the 20th century Carl Selmer stated that the name of the main castle of that
tribe: Brenna-Brandenburg is of Celtic origin and derives from the name of
St. Brendan.178 That name is supposed to have been given by the Irish monks
who were escaping the Norman conquests. To justify his theory, Selmer showed
the connections between the collaborator of the founder of the bishopric in
Brandenburg – the archbishop of Cologne, Brunon – with the Irish monks, in
particular with the bishop Israel, the compiler of Navigatio Brendani. The beginning of the Irish mission among the Stodorans was supposed to take place
before the years 928/9. The argument for such dating is the inclusion in the
theory of suitably interpreted information about Czech princess, Drahomira,
the mother of St. Wenceslas. Another argument is supposed to be the cult of
Archangel Michael, spread thanks to Drahomira – the proof for connections
with the Iroscots. Selmer underlined also the location of Brenna at swamps,
what should show the Irish model of setting monasteries. Selmer’s opinions
were expanded by a Canadian researcher, Jean Stauber and are still taken up
by some German philologists.179 If we add a suspicion that the Meissen bishop
Eid, who died in 1015 was the same person as the Irish monk Aid, whose
manners did not fit to the Saxon clergy: Nobis contemporalibus suis ob crimen
nostrum ejus conversacio displicuit, et ei nostra – as Thietmar writes, it may
turn out that the Iroscottish clergy was involved in the Christianization of the
Polabian Slavs.180 This Iro-optimistic scientific construction has of course no
serious source basis – it bases solely on a group of various indications of often
suspicious reliability. It is impossible, though, to treat it as a scientific opinion,
for one simple reason – it cannot be neither proved nor refuted.
There is an information concerning the lands occupied by Polabian Slavs,
however, in case of which one has to admit evident Iroscottish roots of a missionary working there. In chapters 71 and 80 of Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, or in the so-called Deeds of Bishops of the Hamburg Church
by Adam of Bremen we can find a mention about bishop John from Scotland (Iohannes Scotus), who was sent to the land of Obotrites on a mission.181
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As a bishop consecrated still on the Island, he was appointed by the HamburgBremen archbishop Adalbert on a bishop of Mecklenburg, one of the capitals
of prince Gottschalk. John died in Rethra in 1066 during the pagan riot of the
local Slavs. His death was martyr – first he was beaten, then held up to public ridicule. Finally, his limbs were chopped off, and his head was sticked on
a spear and sacrificed to Radegast. What is interesting, the martyrdom of John
was never appreciated, he was not canonized, and his cult was never born. In
Iromaniac works this figure is not mentioned very often, maybe because there
is nothing controversial here – everything is clear. The name of this Iroscottish bishop stands another question how to recognize a Celtic origin of some
names. John was evidently Scottish, with a Christian name, and if it was not
for the precision of the author of the chapter of the chronicle, we would not
even suspect who he really was.
One of the few well described and undoubtful situations in which the
Iroscottish monks take part in the Christianization of the Slavs is the process of converting the Carinthians. Threatened by the Avars, prince Borut
asked the Bavarian for help around the year 740. The price he paid for this
was, of course, dependence on Bavaria. The two successors of Borut – his son
Kakacius and nephew Chotimir became Bavarian hostages. They are said to
have been brought up as Christians on the initiative of Karnburg’s ruler. After
Borut’s death both of them take power over Carinthia and Chotimir, who
was the king after Kakacius, worked for the christianization of the Carinthians. These actions were taken in a close connection with Bishop Vergilius of
Salzburg182 Although we do not know which of the priests sent to Carinthia
by Vergilius are of Irish origin, it is no doubt that most of them come from
Iriscottish ecclesiastical circle, created by Vergilius himself. In spite of a few
waves of pagan resistance, Christianity set in among Carinthian Slavs after
they were conquered by Tassiolion III, the prince of Bavaria in 772. The basic
and, unfortunately, only text informing us about christianization of Carinthia is Conversio Bagoariurum et Carantanorum.183 It was written about one
hundred years after the events described above. However, its credibility in
many cases is doubtful. The text was created in order to show the merits and
primacy of the archbishopric in Salzburg. The author wanted to show that
Salzburg is the origin of Christianization processes and that it is the oldest ec182
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clesiastical centre in this region. It is also known that during the whole second
half of the 7th century there was a conflict concerning the region of Carinthia between the bishopric in Salzburg and the patriarchate in Aquileia. Some
Christianization attempts taken in Aquileia might have been omitted in the
text and we might know only one-sided representation of the actions taken in
Salzburg. The evidence for missions beginning in contemporary Italy may be
the mention about visitors from there in the life of St. Methodius (cap. 5). If
we assume that in the first half of the 9th century the missionaries from Italia
were staying in Moravia, we can as well suppose that they were earlier in Carinthia. Unfortunately, it is hard to find traces of Iroscots in Carinthia because
of the shortage of the sources. Apart from a little doubtful interpretation of
the oldest church in Carinthia Marie de Saal as following the Irish pattern, we
do not have any other sources.
From the above presented review of scientific opinions and source texts
concerning the Iroscottish part in the Christianization of the Slavs we can
notice a great dissonance between the quality and quantity of the texts and
the number of hypotheses presented by the researchers. One can in no way
deny the involvement of the Iroscottish monks in actions for the convertion
of the Slavs184. The knowledge concerning the situation on the areas inhabited
by the Slavs was surely not big in churches on the Isles, but names of some
tribes were known and they were described as pagan. A good example here
can be the relation of St. Bede about the mission of Egbert. Missionary actions
of Iroscottish and Anglosaxon monks only in a small the Iroscottish monks
who were serving the rulers and churches on the continent had to follow their
missionary and political program.185 They usually do not take any actions on
their own – at least we do not know anything about it. The key problem in estimating the involvement of the Iroscottish monks in the missionary activity
among the Slavs is the condition of the source base. Most records cannot be
used directly, what historians often do. Hagiographic literature, to which we
have to refer, has its own specific character. Very rarely in sanctorals we find
direct relations of the events. Authors of the biographies have their own vi184
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sion of reality, their own literary targets. Without concerning this, we cannot
fully understand the function of particular information. And even if we know
what is the aim of a given narration, doubts will always occur if the text can
be used to reconstruct historical data. In this situation, the role of the Iroscottish monks in the Christianization of the Slavs remains an open question. The
only scientific attitude must become the fairness in analysing and using the
sources, replacing both Iromania and Irophobia.
Zhrnutie: ÍROŠKÓTSKE POKUSY O CHRISTIANIZÁCIU SLOVANOV – PRAMENE
A MÝTY V HISTORIOGRAFII. Vedecké stanoviská k úlohe íroškótskych mníchov
v Európe v ranom stredoveku sa pohybujú v diapazóne od glorifikácie po negáciu.
Prvý krajný postoj bagatelizuje vplyv íroškótskej kultúry a ich mníchov na formovanie
kresťanstva v ranom stredoveku. Druhý postoj však akcentuje názor alebo súhlas, že pri
tom neide v rámci európskej kultúry o úplne bezvýznamnú udalosť. Preto je nevyhnutné
presne definovať všetky tézy a viac brať do úvahy predpoklady a interpetácie íroškótskych
vplyvov na úroveň kresťanskej kultúry Slovanov v ranom stredoveku, ale tiež nálezy
z oblasti archeologických a kulturologických výskumov.
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Od teórie k praktickému misionárstvu:
patriarcha Fótios
Martin Hurbanič
Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Aj neveriacich, heretikov a tých,
ktorí vedú zlý spôsob života,
je potrebné vyučovať Slovom a starostlivo viesť.
Sú ako ovce, ktoré nemajú žiadneho pastiera a potrebujú veľkú pastiersku starostlivosť
a katechetickú výuku.186

V súvislosti s cyrilometodskou problematikou je potrebné upozorniť na
jeden z jej základných sprievodných javov, ktorému však až doposiaľ nebola
venovaná náležitá pozornosť – totiž významu a úlohe vonkajšej kresťanskej
misie a misionárstva vo všeobecnosti v teoretických náhľadoch byzantských
duchovných a politických elít. Inými slovami povedané: akú úlohu tieto elity
pripisovali kristianizácii, aké podoby mala podľa nich mať, a v neposlednom
rade – aký mal byť primárny cieľ týchto snažení.187
Zodpovedanie nastolených otázok v podobe akejsi ucelenej sústavy názorov by sme u byzantských autorov hľadali len veľmi ťažko.188 Toto konšta186
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188

Phot. ep. 55, in: Photius epistolae et amphliochia I. ed. I. B. Lourdas/ L. G. Westerink. Lipsiae 1983, s. 101.
K problematike byzantských misií vo všeobecnosti viď: F. DVORNÍK, Byzantské
misie u Slovanů, Praha 1971; Ch. HANNICK, Die byzantinischen Missionen, in:
Kirchengeschichte als Missiongeschichte II, hrgs. K. Schäferdiek, München 1978,
s. 279-359. K obdobiu 6. storočia: I. ENGELHARDT, Mission und Politik in Byzanz.
Ein Beitrag zur Strukturanalyse byzantinischer Mission zur Zeit Justins und Justinians. München 1974.
K ideologickým aspektom byzantských misii pozri: I. ŠEVČENKO, Religious Missions Seen from Byzantium. Harvard Ukrainian Studies 12/13 (1988/89) s. 7-27; H.
G. BECK, Christliche Mission und politische Propaganda im byzantinischen Reich,
in: Ideen und Realitäten in Byzanz. Variorum Reprints. London 1972, s. 649-674; P.
SCHREINER, Die byzantinische Missionierung als politische Aufgabe. Das Beispiel
der Slawen, in: Stšfanoj. Studia byzantina ac slavica Vladimíro Vavřínek ad annum

75
tovanie – vzhľadom na pomerne rozsiahlu kristianizačnú činnosť v Byzancii
– vyznieva možno na prvý pohľad prekvapujúco. V každom prípade nemení
nič na skutočnosti, že úvahy o povahe kresťanských misií nepatrili v tamojšom
prostredí k často frekventovaným témam. V tejto súvislosti samozrejme nemáme na mysli výsostne teoretické komentáre novozákonných textov, lež skôr absenciu vnímania a reflektovania konkrétnych, teda v historickom čase a priestore pevne zasadených jedinečných misijných udalostí, k akým (okrem iných)
nesporne patrilo aj pôsobenie solúnskych bratov na území Veľkej Moravy.
Šírenie Kristovej zvesti prostredníctvom apoštolov totiž ostalo pre byzantský duchovný svet dlhodobo jednorázovou a jedinečnou udalosťou, ktorá
sa nestala ideovým predobrazom, tým menej konkrétnym vzorom praktickej misijnej činnosti.189 A hoci u ranokresťanských cirkevných otcov môžeme nájsť úvahy týkajúce sa poslania a úlohy, ktorú misia zohrávala v dejinách
spásy ľudského rodu, sotva možno v prameňoch dostatočne preukázať spätosť
týchto ideí s praktickou kristianizačnou činnosťou. Tu máme na mysli predovšetkým najvýraznejší fenomén byzantského misionárstva – štátom organizované a podporované misie. Za ich priebeh boli zodpovední byzantskí cisári,
ktorí tieto aktivity smerovali predovšetkým do miest, ktoré považovali za sféry
svojho vplyvu.190 Logickým vyústením takéhoto typu misijných aktivít bol politický determinizmus, v ktorom sa kristianizácia kombinovala s tradičnými
metódami byzantskej diplomacie určujúcej vzťahy medzi ríšou a jej klientel
skými štátmi. História takéhoto typu misií je dostatočne známa z byzantských
prameňov od pôsobenia cisárov Justina I. a Justiniána. Čo však jej teoretické
pozadie? Je možné v tejto súvislosti hovoriť o nejakej stratégii byzantských
misií, keď v takmer vo väčšine takýchto aktivít byzantský cisár a dvorské elity
len reagovali na podnety miestnych panovníkov a ich želaniu prijať krst?
Odpoveď na túto otázku nie je ľahká, a to predovšetkým z dôvodu pomerne pestrej, avšak príliš fragmentárnej a sporadickej mozaiky výpovedí byzantských autorov. Na tomto mieste treba navyše vziať do úvahy, že z pohľadu
Byzantíncov bola každá konverzia vnímaná ako zázrak, Božie mystérium,
ktorý už zo svojej povahy nepotreboval ďalšie teoretické zdôvodnenia.
Akt Božej vôle ako rozhodujúci impulz konverzie a sprostredkujúca úloha cisára, nástupcu apoštolov – to sú dve strany tradičného byzantského pohľadu na misiu. Pritom však treba mať na pamäti, že postoj byzantských elít
k tomuto problému v zásade osciloval medzi konciliantnosťou, zdôrazňujúcou
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rovnoprávnosť ľudí pri šírení Božej zvesti a tradičnými, z antiky zdedenými
antagonistickými schémami deliacimi svet na civilizáciu a barbarstvo.191 Práve
posledne menovaný koncept sa pre byzantské elity stal dominantným, čím sa
do značnej miery redukovala možnosť zahrnutia kristianizovaných barbarov
do byzantskej predstavy civilizovaného sveta. Podľa byzantských autorov teda
kristianizácia – tento ústredný aspekt akejkoľvek misijnej činnosti – nebola vo
svojej podstate považovaná za cieľ, ako skôr za jeden z ďalších prostriedkov
pacifikácie a poľudštenia barbarov a ich následného pretvárania na prinajmenšom nominálnych spojencov a priateľov ríše.192
Ústredný soteriologický aspekt šírenia Kristovej zvesti bol pritom v byzantskom ponímaní úzko naviazaný na ideu jeho sprostredkovania ríšou. Je to
teda byzantský cisár a patriarcha, ktorí seba vnímajú ako šíriteľov kresťanstva,
pričom tento fakt pripomínajú konvertitom, ale aj ich nasledovníkom. Ako
príznačne zdôrazňoval v jednom zo svojich listov patriarcha Fótios – univerzálne kresťanstvo hlásané z jediného univerzálneho cisárstva je totiž „pospolitou vierou zbožných ľudí, vierou vysielajúcou lúče spásy z jedného konca
zeme na druhý, vierou, mimo ktorej nemožno, a nikdy nebude možné, aby si
ktokoľvek zaslúžil kráľovstvo na nebesiach.“ 193
Práve tento cirkevný hierarcha je právom považovaný za kľúčovú osobnosť byzantských misijných aktivít 9. storočia. Ak však uvedená konštatácia
nemá zostať iba v polohe akéhosi sterilného, neustále sa omieľajúceho argumentu, malo by byť vyjasnené to, čo je na škodu veci v súčasnej historiografii
opomínané: akú úlohu zohrávala misia a misionárstvo v jeho ideologických
náhľadoch a bohatom duchovnom a cirkevno-politickom živote?
Ruský byzantológ Sergej Ivanov vo svojej nedávno publikovanej monografii venovanej problematike byzantských misií právom zdôraznil, že patriarcha Fótios bol prvým byzantským teológom, ktorý sa od čias antiky zaoberal
samou vnútornou podstatou misionárstva.194 Čo však skutočná kristianizácia
barbarov zakotvená v konkrétnom čase a priestore – aké miesto zohrávala
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vo Fótiovom živote. Bol naozaj pre svojich súčasníkov mužom, ktorý zasvätil
život šíreniu kresťanstva medzi pohanmi?
Na posledne položenú otázku dali kladnú odpoveď už sami Fótiovi stúpenci, ktorí patriarchu podporovali v časoch prebiehajúcej schizmy s pápežskou kúriou. Tu však treba povedať, že vyzdvihovanie Fótiových úspechov
na tomto poli títo muži zdôrazňovali výhradne v apologetickej rovine a to na
cirkevných konciloch z rokov 869/70 a 879/80, ktoré rozhodovali o patriarchovej vine či nevine.
Už na antifotiánskom koncile z roku 869/870 Fótiovi prívrženci tvrdili, že to bol ich patriarcha, ktorý zachránil mnohé národy od bludu a heréz.
Svedkom jeho misijných aktivít je arménska zem, Mezopotámia a všetci barbari, menovite Bulhari a Rusi, ako to prezrádza jeho encyklika k východným
patriarchom.195
O desať rokov neskôr na koncile počítanom ortodoxnou cirkvou za 8.
všeobecný koncil v roku 879 sa jeho prívrženec Zacharias z Chalkedonu vyjadril nasledovne „Fótios osvietil svojim učením celú zem a ľudí odvrátil od bludu. Svedkom je zem Arménov, Mezopotámia a všetky etniká, ktoré sa predtým
pridržiavali barbarského a divokého spôsobu života.“ Fótios tieto etniká údajne
„oslobodil svojim učením od predchádzajúceho bludu. Skrz neho boli privedené
k svetlu pravej viery.“196
Iný Fótiov prívrženec Elias z Jeruzalema na tom istom koncile konštatoval „Cnosť nášho svätého a ekumenického patriarchu zažiarila v takej veľkej
miere v krajinách Východu, že samotní Saracéni, ktorí sa držali bezbožnosti, poslali listy nášmu najsvätejšiemu pánovi. Jedni poprosili od neho poučenie a boli
poctení spásou prinášajúcim krstom, iní, ktorí ešte vieru zmeniť nechceli, iba
sa chceli stať poddanými poplatnými tribútu našich Bohom vyvýšených cisárov
prostredníctvom nášho svätého patriarchu. Vidíte, tu sú listy emirov Východu.
Nie je to zmena k lepšiemu? A nepochádza táto zmena od Boha?“197
A čo samotný Fótios? Bol vskutku takým teoretikom a propagátorom
a realizátorom misijných podujatí, za akého ho pokladali súčasníci i novodobé generácie historikov? Možno u neho predpokladať ucelenú teoretickú
koncepciu misionárstva? Ak áno, kedy a za akých podmienok sa táto koncepcia utvárala? Pri hľadaní odpovede na položené otázky treba v prvom
rade zdôrazniť skutočnosť, že len máloktorý ranostredoveký byzantský teológ
a cirkevný hierarcha po sebe zanechal také bohaté a výnimočné osobné svedectvo ako práve patriarcha Fótios v podobe svojej obsiahlej korešpondencie
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a i celého radu rozmanitých traktátov.198 Tu však je potrebné zdôrazniť, že
problém misie a misionárstva sa z pohľadu týchto dokumentov – a v kontraste s uvedeným konštatovaním o dôležitosti týchto aspektov pre samotného
patriarchu – javí ako vskutku marginálny. Inými slovami povedané: ak bola
kresťanská misia vskutku dôležitou súčasťou Fótiovho života, ako si možno vysvetliť fakt, že v jeho rozsiahlej literárnej pozostalosti nachádzame len
veľmi malú odozvu tohto fenoménu. Na ilustráciu predchádzajúceho tvrdenia aspoň jeden príklad: vo svojom liste rímskemu pápežovi Mikulášovi I.
spísanému niekedy medzi augustom a septembrom 861 sa Fótios zmieňuje
o okolnostiach jeho zvolenia do čela patriarchálneho stolca v Konštantino
pole. V tomto dokumente tu okrem iného vyjadruje svoju obavu z prílišnej
ťarchy zodpovednosti vyplývajúcej z tohto úradu, ktorá je následne doplne
ná akýmsi prehľadom toho, na čo by mal patriarcha vo svojej funkcii dbať.
Podľa Fótia by mal patriarcha „posilniť slabých, poučovať neznalých, vychovať
nevychovaných, pritiahnuť spupných, vzmužiť slabochov, presvedčiť chamtivcov
opovrhnúť pokladmi a stať sa priateľmi chudoby, krotiť ctibažných a privykať ich
na to, aby sa usilovali o česť, ktorá utvára cnostnejšiu a Bohu podobnejšiu dušu,
zbaviť pyšných ich pýchy a viesť ich k skromnosti...., zabrániť nespravodlivosti,
a nabádať k dobrým veciam, upokojiť rozhnevaných, utešiť malomyseľných.“ Na
záver svojej úvahy si Fótios v rétorickom duchu kladie otázku: „či je potrebné
všetko jednotlivo vymenúvať? – skrátka je potrebné oslobodiť postihnutých aj
proti ich vôli od zlých zvykov a vášní zotročujúcich duše, a oslabujúcich a poškvrňujúcich telá, a učiniť z nich pravých služobníkov Krista.“199
I keď si uvedomíme nesporne silne rétorickú a zovšeobecňujúcu rovinu
Fótiovej apológie, ostáva prinajmenšom prekvapujúcim, že v tomto výpočte
povinností nenachádzame ani zmienku o obracaní pohanov. V ďalšej časti
citovaného listu však predsa len možno nájsť istý doklad záujmu patriarchu
o vonkajší svet a s tým súvisiacimi misijnými ideami, keď Fótios s trpkosťou pápežovi oznamuje: „všade som obkolesený bezbožnými. Niektorí z nich
urážajúc a znevažujú Krista pretože sa vysmievajú a znevažujú jeho obraz, iní
zmiešavajú alebo popierajú jeho prirodzenosti a znevažujú štvrtú všeobecnú synodu tisícorakými obvineniami. Nový boj sa začal proti nim. Bojoval som proti
nim dlhý čas a mnohých som priviedol k poslušnosti Kristovi. Kiež by som ich
všetkých obrátil ku Kristovi.”200 Ale aj z tohto citátu je nadovšetko jasné, že
Fótios tu nehovorí o krste pohanských národov, ale len o spirituálnej náprave
198
199
200

Photius epistolae et amphliochia I. – III., .ed. I. B. Lourdas et L. G. Westerink. Lipsiae 1983 – 1985.
Phot. ep. 290, in: Photius epistolae et amphliochia III, ed. I. B. Lourdas et L. G.
Westerink. Lipsiae 1985, s. 134.
Tamže, s. 134.

79
neortodoxných kresťanov, s najväčšou pravdepodobnosťou ikonoklastov a arménskych monofyzitov.201
Ako bolo nedávno poukázané, Fótiove názory ohľadom misií sa mohli
utvárať ešte v období jeho mladosti, teda pred jeho nástupom do čela patriarchálnej katedry roku 858, a to vo forme čítania a komentovania cirkevných
autorov, ktorých diela (spolu s inými) patriarcha sumarizoval vo svojej zbierke Myriobiblon.202 Na druhej strane o nejakej vlastnej ucelenej predstave misionárstva vychádzajúceho z konkrétnej cirkevno-politickej konštelácie vtedajšieho sveta v tomto období ešte sotva možno hovoriť. Fótiova korešpondencia
aj po roku 858 svedčí jasnou rečou, že ani v prvých rokoch po jeho zvolení za
patriarchu nenastal v tomto smere nejaký zásadnejší obrat. Príčinu je potrebné hľadať v nesmierne zložitých interných sporoch patriarchu a jeho prívržencov s ignatiovským disentom, neskôr podporovaným pápežskou kúriou, ktoré
začiatkom 60 rokov 9. storočia prerástli do otvorenej schizmy.203 V tejto súvislosti je možné, že rozhodujúci obrat u Fótia nastal až s veľkým útokom doposiaľ neznámych pohanských Rusov na byzantské hlavné mesto roku 860, ktorý
mohol patriarchu (ako jedného z jeho očitých svedkov) stimulovať k hlbšej
úvahe o potrebe kristianizácie severných barbarov a misijnej činnosti vo všeobecnosti. To sú však samozrejme len dohady. Na druhej strane je nesporné,
že zintenzívnenie Fótiovho záujmu o rozšírienie sféry cirkevného, jurisdikčného, či v konečnom dôsledku politického vplyvu prostredníctvom šírenia
kresťanstva nastalo až po prehĺbení konfliktu s pápežskou kúriou počiatkom
šesťdesiatych rokov deviateho storočia. Boli to práve externé faktory vychádzajúce z prostredia Veľkej Moravy, Bulharska a Rusi, ktoré patriarchu pod
nietili k sformulovaniu vlastného stanoviska a ideového zdôvodnenia konceptu kresťanskej misie. Najvýznamnejší doklad v tomto smere predstavuje
jeho encyklika východným patriarchom z roku 867,204 ktorá odráža Fótiovu
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predstavu o jedinej nerozdelenej a neomylnej Cirkvi majúcej svoje terestriálne
centrum v Konštantinopole.205 Exkluzívne postavenie tohto stolca i jeho vtedajšieho predstaviteľa je následne vyzdvihované v súvislosti s nápravou tých,
čo zotrvávajú v blude polyteizmu a „nepravého“ kresťanstva (teda takého, čo
nie je hlásané z Konštantinopolu). Fótiov list predstavuje apológiu i polemiku zároveň. Jeho cieľom bolo presvedčiť nielen východných patriarchov, ale
v podstate celý kresťanský svet, že to nebol konštantínopolský patriarcha, ani
jeho prívrženci, ktorí opustili kresťanskú jednotu a vyvolali vleklú schizmu.
Proti nárokom rímskeho stolca zdôrazňujúceho čistotu a nepoškvrnenosť
ním hlásanej viery (ako je to zrejmé z odpovede pápeža Mikuláša I. na list
zaslaný chánom Borisom206) Fótios stavia svoju víziu duchovného spojenia
Arménov, Bulharov a Rusov s Konštantinopolom. Tieto exemplá spirituálnej
nápravy uvedených komunít nie sú v uvedenom liste použité samoúčelne, lež
s jasným zámerom demonštrovať svoju vlastnú cirkevno-politickú pozíciu
v konflikte s Rímom. Patriarchovo posolstvo ostatnému kresťanskému svetu
(vrátane troch najvýznamnejších orientálnych stolcov Alexandrie, Antiochie
a Jeruzalema) je v tejto súvislosti viac ako zrejmé: prijali by zmienené etniká
kresťanstvo z Byzancie, ak by nebola tým pravým strediskom čistej a nepoškvrnenej viery? Barbarská konverzia teda slúži ako prostriedok k potvrdeniu
„pravdy“ Konštantino pola v cirkevno-jurisdikčnom, teologickom, ale aj misijnom spore s pápežstvom. Ako patriarcha v tejto súvislosti príznačne poznamenáva: „mnohé národy, ktoré odvrhli predošlé bludy sa teraz naučili spievať
s nami na slávu stvoriteľa a tvorcu, ktorý je spoločný všetkým. Z kráľovnej miest
(Konštantinopola) sa ako z nejakého vyvýšeného a vznešeného miesta spustili
pramene pravej viery rozlievajúce do všetkých krajov ekumény čisté prúdy zbožnosti, a na spôsob riek zavlažili tamojšie duše dogmami, ktoré dlhý čas vysychali
od bezbožnosti a kvôli svojvoľnej bohoslužbe, stanúc sa neplodnou a pustou celinou – však orosené dažďom učenia zúrodnili plodonosné pole Krista.“ 207

205

206
207

Photius, Patriarch von Constantinopel. Sein Leben, seine Schriften und das griechische Schisma I, Regensburg 1867, s. 642-649; F. DVORNIK, Photian Schism, 119f;
L. SIMEONOVA, Diplomacy of the Letter and the Cross. Photios, Bulgaria and the
Papacy (860s-880s), Amsterdam 1998, s. 223f. K teologickým aspektom tohto dokumentu: Ф. РОССЕЙКИНЪ, Окружное посланiе Фотiя, патрiарха константино
польскaго. Богословскійъ Вyстнік, 1 (1915) s. 122-157, najmä 144-157.
K tejto otázke pozri M. HURBANIČ, The Byzantine Missionary Concept and its
Revitalisation in the 9th Century. Some Remarks on the Content of Photius’ Encyclical Letter Ad Archiepiscopales Thronos per Orientem Obtinentes. Byzantinoslavica, 62, 2005, s. 103-116.
Responsa ad Consulta Bulgarorum (ep. 99, cap. CVI), in: MGH Epistolae VI, ed. E.
Perels, s. 599-600.
Phot. ep. 2, in: Photius epistolae et amphliochia I, ed. I. B. Lourdas et L. G. Westerink. Lipsiae 1983, s. 41.

81
Napriek týmto úvahám je zrejmé, že moravská bulharská i ruská misia
bola stimulovaná tamojšími elitami i to, že konštantínopolský patriarchát na
čele s Fótiom v nich zohrával už len sprostredkujúcu úlohu, ktorá reflektovala
politické záujmy cisárstva. Tieto idey sú naznačené vo Fótiovej encyklike východným patriarchom: z obsahu tohto dokumentu vidieť, že Fótios využíval
misijné úspechy predovšetkým ako ideologický argument pre východných
kresťanov vo svojom súperení s pápežskou kúriou. Z nášho pohľadu je preto
zaujímavé, že moravskú misiu ani samotný Fótios ani jeho prívrženci nikde
vo svojich vyjadreniach neuvádzajú. Odpoveď na túto otázku je jednoduchšia
než by sa na prvý pohľad zdalo.208 Ak sa bližšie pozrieme na diplomatické
misie Konštantína-Cyrila k Arabom, Chazarom a Moravanom musíme pripustiť – a to i napriek oslavnému tónu autora jeho Života – že kristianizácia
nebola hlavnou náplňou týchto ciest. Čo sa týka arabskej a chazarskej misie,
politické aspekty jasne dominovali nad misionárskymi. V prípade moravskej
misie sa Fótios zaoberal najmä cirkevno-jurisdikčným problémom (samostatná cirkevná provincia), ktorý koniec-koncov nastolilo samo Rastislavovo
vyslanectvo. Z pohľadu patriarchu tu nešlo o klasickú konverziu barbarov ako
v prípade Bulharov a Rusov, ani o návrat schizmatikov k ortodoxii ako u Arménov – teda nič z toho, čo by Fótios mohol neskôr propagovať ako úspech
svojho cirkevného stolca. Pretože pokiaľ išlo o duchovnú nápravu pohanov
a heretikov bol patriarcha i jeho prívrženci pripravení tento aspekt zdôrazniť,
kedykoľvek to len bolo možné.
Počas druhého patriarchátu Fótia (877-886) nadobudli jeho teoretické názory na misiu podobu ucelenej právnej definície. Tento fakt je zrejmý
z druhého paragrafu právnej zbierky Epanagóga, kde sa pozícia patriarchu
definuje nasledovne: „Úlohou patriarchu je v prvom rade starať sa o spásu duší
tých, ktorých obdržal od Boha a ďalej starať sa o to, aby sa všetci heretici navrátili k ortodoxii a jednote Cirkvi a nakoniec ovplyvniť neveriacich žiarivým,
najvznešenejším a obdivuhodným spôsobom života do takej miery, aby sa stali
všetci verní prívržencami pravej viery.” 209
Nazdávam sa, že poradie, ktoré je uvedené v tomto článku zbierky nie je
náhodné, ale odráža patriarchov prístup k poslaniu zodpovedajúcemu jeho
úradu. Fótiove aktivity v období jeho dvoch patriarchátov svedčia v prvom
rade o jeho snahe zodpovedať za osudy veriacich, ktorí jurisdikčne podliehali konštantínopolskému patriarchátu a viesť neustálu polemiku s heretikmi
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(niekdajšími ikonoklastami a monofyzitmi v Arménsku). Je teda azda náhoda, že konverzia pohanov je uvedená až ako tretia z výpočtu hlavných povinností patriarchu?
Čo sa Fótiovho druhého patriarchátu týka, máme k dispozícii predsa len
jeden dôkaz jeho vzrastajúceho záujmu o misiu. V liste Leonovi arcibiskupovi
Kalábrie Fótios hovorí o konverzii Saracénov v južnej Itálii. Pozornosť si tu
zasluhuje nielen kanonická forma listu, ale aj jeho obsah, ktorý zohľadňuje
predovšetkým konkrétne potreby byzantského kléru, pracujúceho v zložitých podmienkach kontaktnej zóny kresťanstva a islamu v južnej Itálii. Ide tu
o dôkaz meniacich sa Fótiových názorov k misii od statických a teoretických
špekulácii aké môžeme nájsť napríklad v Myriobiblon ku konkrétnemu misijnému programu, ktorý reaguje na aktuálnu situáciu a požiadavky.210
Summary: FROM THEORY TO PRACTICAL MISSIONS: PATRIARCH FOTIOS. The
presented article offers some notes to the problem of ideological background of the missionary activities of patriarch Photius. Despite numerous commentaries of the New Testament
and Church fathers regarding to the concept of Christian mission, it must be confessed that
the missionary theme has never been seriously and thoroughly elaborated by the Byzantine
spiritual elites. The spreading of the Christian teaching through the apostles was perceived
by the Byzantines as an unique event in the history of mankind for a long time and only
gradually it has been considered in the sense of some ideological concept and model for
practical missionary activities. The attitudes of Byzantine elites towards the mission oscillated between confessional and cultural solidarity and the traditional antagonistically
schemes dividing the world into civilization and barbarism. Such opinions are significant
for the Constantinopolitan patriarch Photius as well. He is still considered as main initiator of the revitalization of the Byzantine missionary activities at the beginning the ninth
century. However, in his well-preserved correspondence a very few statements regarding to
the Christian mission could be found. Among others it is worthy to point out his encyclical
to the Eastern patriarchs written in the 867. The missionary propaganda stressed in this
encyclical was influenced by the doctrinal and political conflict with the Roman primacy
claiming the purity and incorruptibility of its faith. Against such claims Photius introduced
his concept of spiritual union of Armenians, Bulgarians and Russians with Constantinople.
Such aim bears clear political message – to persuade the Orientals and other bishops that
it was not just Photius and his adherents who had abandoned Christian unity, otherwise
the schismatics and the pagans would have had no reason to enter the Constantinopolitan
Church.
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Byzantská misia Konštantína a Metoda
vo svetle slovenskej a českej historiografie
Beáta Pintérová
Katedra histórie FF UKF v Nitre
Pôsobenie Konštantína-Cyrila a Metoda úzko súvisí s dejinami jedného
zo štátnych útvarov západných Slovanov – Veľkou Moravou. Na jej výskume
mali záujem historici i archeológovia slovenskí i českí (zvlášť z Moravy).
V mojom príspevku sa pokúsim podať prehľad najvýraznejších zmien
v názoroch, ktoré sa vyskytujú v najreprezentatívnejších dielach hlavných
predstaviteľov slovenskej a českej historiografie, a to od obdobia po rakúskouhorskom vyrovnaní až po súčasnosť. Autorom, ani ich prácam, v ktorých sú
vyslovené vedecky nedoložené „pravdy“, sa venovať nebudem, taktiež ani odbornou verejnosťou odmietnutými názormi. Názory slovenských a českých
bádateľov sa v istých časoch dopĺňali, nadväzovali na seba, resp. prinajmenšom sa ovplyvňovali, preto ich uvádzam nadväzne a nie osobitne.
I napriek časovému vymedzeniu by som začala prehľad názormi Fratiška
Palackého, jedného z popredných historikov svojich čias, a to z dôvodu, že pri
študovaní prác z neskoršieho obdobia možno natrafiť na početné názory, ktoré
vyslovil, štylizácie, ktoré použil už v polovici 19. storočia. Podľa neho o udalostiach týkajúcich sa 9. storočia „jen jeden jediný, avšak předůležitý skutek
onoho věku zachoval se v paměti potomstva, jelikož jelikož símě jeho blahplodné ujavší se pevně, odolalo bouřem všech potomních věkův, a i podnes
ještě hojné a spasitelné ovoce milionům lidstva vydávati nepřestává. Byloř to
povolání obou filosofův Cyrilla i Methodia do Moravy, a jejich apoštolování
mezi Slovany.“211
Palacký svoje názory vyslovil v období, v ktorom sa stal dominantnou
ideológiou v európskej (teda i českej i slovenskej) historiografii nacionalizmus. Viedlo to historikov ku skutočnosti, že do popredia sa dostávali nie dejiny politického útvaru, v ktorom Slováci žili, ale vlastné národné dejiny.212
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Spomedzi slovenských vzdelancov sa v tomto období venoval histórii
katolícky kňaz František Viktor Sasinek (1830-1914) v duchu romantických
ideí. V súlade so súdobou historiografiou sa zaujímal zväčša o politické dejiny
Slovákov v Uhorsku, ale v roku 1886 napísal i životopis Cyrila a Metoda.213 Vo
svojich prácach vyzdvihuje pôsobenie solúnskych bratov medzi Slovákmi.214
Július Botto (1848-1926), pochádzajúci z rodiny (gemerského) evanjelického kňaza, učiteľ a neskôr riaditeľ gymnázia v Revúcej,215 zasiahol do vývinu slovenskej historiografie v druhej polovici 19. storočia.216 Jeho syntéza
Slováci. Vývin ich národného povedomia bola novátorská tým, že sa zaoberá
len najstaršími dejinami, t. j. Veľkou Moravou, jej pádom a vznikom Uhorska za Štefana. Následné deje v stredoveku vynecháva, a pokračuje vo svojom
výklade až obdobím národného obrodenia. V súvislosti s pozvaním Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu sa zmieňuje len o posolstve k Michalovi III.,
o predchádzajúcom posolstve k pápežovi sa nezmieňuje. Zdôrazňuje dôležitosť misie Konštantína a Metoda i v tom, že hlásali slovo Božie v slovenskom jazyku, pričom možno povedať, že touto myšlienkou nadviazal Botto
na Sasinka. Za dôležité tiež pokladá odlúčenie Slovákov od soľnohradského
arcibiskupstva a pasovského biskupstva a založenie nového moravsko-panónskeho arcibiskupstva. V zániku slovanskej bohoslužby na Veľkej Morave vidí
akoby predzvesť „žalostného pádu samej Moravy“.217
Podrobne sa dejinami Veľkej Moravy v tomto období zaoberal český historik Václav Novotný 218, ktorý v duchu pozitivizmu dovŕšil obraz o „veľkosti“
Moravy a slovanských apoštolov v českej historiografii. „Dejiny“ Cyrila a Metoda spracoval v osobitnej práci filológ František Pastrnek219.
V ďalšom období otvorili historici i jazykovedci otázku, ku ktorej vetve
Slovanov Slováci patria. Mnohí z tých, ktorí sa do nej zapojili, vyslovili svoj
názor aj o cyrilometodskej tradícii – v jednej štúdii i ďalší katolícky kňaz Michal Matunák (1866-1932).220
Po ukončení 1. svetovej vojny došlo k vzniku nových geograficko-politických útvarov. So vznikom Československa sa stalo možným, aby bola
Veľká Morava vyhlásená za predchodcu reálne existujúceho štátu Čechov
a Slovákov. Autorom tejto myšlienky nebol pravdepodobne ani český, ani
213
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slovenský historik. Bola zverejnená francúzskym historikom Ernstom Denisom.221 V období existencie prvej Československej republiky sa stal „vychovávateľom“ množstva mladých slovenských historikov Václav Chaloupecký
(1882-1951), profesor bratislavskej univerzity.222 V diele Staré Slovensko sa
podrobnejšie misiou Konštantína a Metoda nezaoberal.223 V Čechách však
publikoval o „Říši Velkomoravské“ viac.224
Politické zmeny v Európe v 30-tych rokoch 20-teho storočia, predovšetkým silnejúci vplyv národných socialistov v Nemecku, mali dosah na
výsledky vedeckého výskumu i v niektorých štátoch strednej Európy.225 Spomedzi slovenských historikov pôsobil v tomto období František Hrušovský
(1903-1956), ktorý sa v syntéze venovanej dejinám Slovákov dotkol i príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, pričom i on zdôrazňoval dôležitosť ich príchodu medzi Slovákov. V Hrušovského diele sa vyskytujú podobné názory ako v dielach jeho predchodcov. Odlišne interpretuje skutočnosť,
prečo kráľ Svätopluk „zanevrel na prísneho Metoda“. Stalo sa tak podľa neho
preto, lebo „arcbiskup Metod vyčitoval kráľovi Svätoplukovi jeho hriešny život ... a hoci Nemcov nenávidel, podporoval radšej nemeckých kňazov, najmä
nitrianskeho biskupa Wichinga...“226
Prvé práce Jána Stanislava (1904-1977) vznikali v 30-tych rokoch 20. storočia. Napísal viacero štúdií i monografiu o Veľkej Morave227 i o solúnskych
bratoch. Okrem iného sa autor domnieva, že Konštantín a Metod nepokladali
spočiatku moravskú misiu za svoje životné dielo a že sa pôvodne chceli vrátiť do Byzancie228. Začiatkom 40-tych rokov 20. storočia sa stalo v slovenskej
historiografii aktuálnym hľadanie cetra Veľkej Moravy na území Slovenka.
J. Stanislav v štúdii z roku 1941 vyslovil domnienku, že arcibiskupským sídlom Metoda bola Nitra.229 Jeho tvrdenie a najmä jeho argumentácie a doklady
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narazili na silný odpor v osobe významného slovenského historika Daniela
Rapanta.230 K tejto otázke sa vyjadrili i ďalší historici.
Po ukončení druhej svetovej vojny sa viaceré štáty strednej a východnej Európy dostali do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, čo malo opäť vplyv aj
na výsledky vedy. Štvrtá časť Slovenskej vlastivedy, venovaná dejinám Slovákov a Slovenska231, ktorej autorom bol František Bokes (1906-1968), sa niesla
v niektorých prípadoch v protinemeckom duchu,232 „cítiť“ však aj skutočnosť,
že bola napísaná ešte pred udalosťami vo februári 1948. Za výlučných obyvateľov Veľkej Moravy nepokladá len Slovákov. Kým jeho predchodcovia sa
pokúsili situovať sídlo Metoda ku konkrétnemu miestu – Velehradu, inokedy
na Devín, do Bratislavy, Stoličného Belehradu, Rábu, Ostrihomu, i Nitry, Bokes vyslovil mienku, že „ani jeden z týchto dohadov nie je takej presvedčivosti
a oprávnenosti, aby nás plne presvedčil“233.
Hoci syntetická práca Jána Dekana (1919-2007) o dejinách Veľkej Moravy vyšla v roku 1951, kedy sa veda vydávala na cestu marxistického bádania,
badať v nej tento vplyv len minimálne. Hoci doba príliš nepovoľovala riešenie
konfesijných otázok a ani používanie istých termínov, v diele Jána Dekana
nájdeme i označenie „vierozvestovia“ i „byzantskí misionári“.234 V jeho práci
sa vyskytuje už aj údaj o tom, že Rastislav vyslal posolstvo najskôr k pápežovi
Mikulášovi I. Zaoberá sa tiež myšlienkou, ktorú nastolil už český historik F.
Hýbl na začiatku 20. storočia, podľa ktorej je príchod Konštantína a Metoda
v roku 863 labilný. Dôsledným využítím rôznych prameňov objasňuje politic
ké aspekty príchodu solúnskych bratov. Predmetom výskumu Jána Dekana sa
Veľká Morava zostala i v neskoršom období.
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O.: Metropolitné sídlo sv. Metoda a Nitra. In: Historický zborník Matice slovenskej, 1946, IV, s.274-297, ktorý sa vyslovil nasledovne: „...je pochopiteľná snaha
lokalizovať ťažište pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na územie Slovákov, aby sa mohli
takto ukázať ako prví nositelia kultúry u ostatných rečove príbuzných národov...“
BOKES, F.: Slovenská vlastiveda IV. Dejiny. Bratislava 1946.
NIEDERHAUSER, E.: „…megosztották az addig egységes szláv területet” A honfoglalás a lengyel, a cseh és a szlovák történeti irodalomban. In: Magyar Tudomány,
1995, 102, č. 12, s. 1413.
BOKES, F.: c. d., s. 49.
Podotýkam, že „kriticky“ sa vyslovil na adresu J. Dekana B. Varsik, ktorý o knihe
napísal: „Táto práca bola napísaná ešte v časoch, keď naša slovenská historická veda
sa len dávala na cestu marxistického bádania, a preto nie div, že má isté nedostatky,
keď sa na ňu dívame z dnešného zorného uhla nášho marxistického bádania
o Ríši veľkomoravskej.“ VARSIK, B.: Úlohy slovenskej historiografie vo výskume
staršieho obdobia feudalizmu (do konca 15. storočia). In: VARSIK, B.: Zo slovenského stredoveku. Bratislava 1972, s. 478.
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Pri príležitosti milecentenárnych osláv príchodu Konštantína a Metoda
na Veľkú Moravu (1963) bolo usporiadaných viacero medzinárodných porád
a boli zostavené spomienkové publikácie.235 V Brne vyšli štyri zväzky prameňov Magnae Moraviae Fontes Historici. Práce vtedajších najvýznamnejších
historikov a archeológov – medzi inými Františka Grausa a Josefa Poulíka236
zohľadnil pri písaní dejín Byzancie i popredný oxfordský profesor Dimitri
Obolensky.
I keď nejde o slovenských či českých historikov, v skratke sa zmienim
o názore, ktorý rozvíril v oblasti výskumu o Veľkej Morave v 70-tych rokoch
20. storočia profesor (poľsko-maďarského pôvodu) univerzity v USA Imre
Boba, ktorý sa snažil dokázať, že Veľká Morava za Rastislava ležala južne od
rieky Drávy.237 Časť odbornej verejnosti považuje túto lokalizáciu za nepravdepodobnú, našli sa však i pokračovatelia jeho myšlienky v osobe maďarského
historika Pétera Püspöki Nagya, ale i profesora Arkansas University Charlesa
Bowlusa, či nemeckého historika Martina Eggersa, ktorý sa v osobitnej práci
venoval aj arcibiskupstvom Metoda.238
Ďalším slovenským historikom, ktorý sa venoval i otázke príchodu
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, bol Peter Ratkoš (1921-1987). Považoval za dôležité pripomenúť, že kresťanstvo sa na Veľkej Morave začalo šíriť
už pred ich pôsobením. Nepovažuje preto za správne nazývať ich misionármi ani vierozvestami. Z veľkej časti eliminuje ich význam na poli cirkevnom
a venuje sa len politickým dejinám, resp. významu prekladov Konštantína
a Metoda.239
Súčasťou celoživotného bádania popredného slovenského medievalistu
Richarda Marsinu (1923) sa stali i dejiny Veľkej Moravy, svoje názory publikoval v rôznych štúdiách. Venoval sa medzi iným „obrane” povolenia slo-

235

236
237

238
239

Das Grossmährische Reich. Tagung der wissenschaftlichen Konferenzen des
Archäologischen Instituts der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften. Brno-Nitra. 1.-4. X. 1963. Hg. V. František Graus – Jan Filip – Antonín Dostál.
Praha 1966.
Napr. POULÍK, J.: Grossmähren und die Anfänge der tschechoslowakischen
Staatlichkeit. Praha 1986.
BOBA, I.: Moravia’s History Reconsidered. A reinterpretation of Medieval Sources. The Hague 1971. Svoj neutrálny postoj vyjadril v recenzii popredný maďarský
archeológ Cs. Bálint, viď: BÁLINT, Cs.: Magna Moravia a magyar Alföldön? In:
Századok (CD), 1994-2003, Arcanum 2004.
EGGERS, M.: Das Erzbistum des Method. Lage, Wirkung und Nachleben der kyrillomethodianischen Mission. München 1996.
RATKOŠ, P.: Slovensko v dobe veľkomoravskej. Košice 1988, s. 44-49.
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vanskej liturgie na Veľkej Morave240, cirkevnej organizácii Veľkej Moravy241.
Činnosťou a pôsobením Konštantína a Metoda na Veľkej Morave sa zaoberal
i významný slovenský byzantológ Alexander Avenarius (1942-2004).242
Po dobrovoľnom rozpade spoločného štátu Čechov a Slovákov podal
nový pohľad na Veľkú Moravu i na pôsobenie Konštantína a Metoda vo viacerých prácach i významný český medievalista Dušan Třeštík (1933-2007).243
Približne v 90-tych rokoch minulého storočia sa rozšírila pod vplyvom
prác historikov západnej Európy idea, podľa ktorej je potrebné isté historické udalosti „odmýtizovať“ predovšetkým od rôznych politických vplyvov.
V roku 2005 vyšla i na Slovensku práca Mýty naše slovenské, v ktorej sa predstavitelia rôznych vedných disciplín vyjadrili i k problematike „trvalého dedičstva Konštantína a Metoda“ pre Slovákov, v ktorej sa uvádza medzi iným
i názor, že Nitra nemohla byť sídlom Metoda, ale prozápadne orientovaného
Wichinga.244 Načrtáva sa tu tiež, že v roku 863 sa vydali na cestu po nám dnes
už neznámej trase. Absencia tejto informácie v historických prameňoch viedla k jednému z bočných výhonkov mytologickej tvorivosti.245
Ako v českej, tak i v slovenskej historiografii dochádza teda už nielen
k rekonštrukcii mýtu o Veľkej Morave, ale i k dekonštrukcii.246
Na záver možno konštatovať, že i napriek nesporným pozitívam, ktoré sa
spájajú s misiou Konštantína a Metoda, prelínanie sa praktickej každodennej
politiky s interpretáciou tohto úseku dejín vystupuje do popredia zvlášť v pre240
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MARSINA, R.: Povolenie slovanskej liturgie na Veľkej Morave. In: Historický
časopis, 18, 1970, č.1, s. 4-16.
MARSINA, R.: Cirkevná organizácia na Veľkej Morave. In: Velká Morava mezi východem a západem. Sborník příspěvků na mezinárodní vědecké konference. Ed.
GALUŠKA, L.-KOUŘIL, P.-MĚŘINSKÝ, Z. Brno, Archeologický ústav Akademie
věd České republiky 2001, s. 291-296.
Viď napr. Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. storočí (k problému
recepcie a transformácie). Bratislava 1992.
Napr. TŘEŠTÍK, D.: Vznik Velké Moravy. Praha, Nakladatelství Lidové noviny
2001.; TŘEŠTÍK, D.: Místo Velké Moravy v dějinách. (Ke stavu a potřebám bádání
o Velké Moravě). In: Český časopis historický, 97, 1999, č. 4, s. 689-727, kde uvádza:
„Od té doby, kde už Velká Morava není obligátním prvním společným státem Čechů
a Slováků a kdy se stala na jedné straně „Velkoslovenskou říší“ a na druhé jednou
z kapitol moravské vlastivědy, si s ní totiž vskutku nevíme dost dobře rady...“
TURČAN, V.: Cyril a Metod – trvalé dedičstvo? In: Mýty naše slovenské. Zost.
Krekovič, E. Mannová, E.-Krekovičová, E. Bratislava 2005, s.39. O Veľkej Morave
ako mýte tiež: ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Mýty o počiatkoch slovenských dejín. In:
OS, 2000, č.7, s.24-27. Podľa môjho názoru zo všetkých najkritickejší pohľad: HADLER, F.: c.d., s.155-170.
Mýty naše... c.d., s. 37.
O pohľade na súčasnú rekonštrukciu mýtu o Veľkej Morave na Slovensku viď: HADLER, F.: c.d., s.169.
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lomových, revolučných, resp. pri zásadnejších spoločenských a štátoprávnych
premenách. Zmeny mali za následok časté prehodnocovanie histórie podľa
aktuálneho ideovo-politického, či štátoprávneho modelu.247
Summary: BYZANTINE MISSIONS IN THE LIGHT OF SLOVAK AND CZECH
HISTORIOGRAPHY. In her article, the author tried to show the overview of the most
important changes in opinions which appear in the most representative works of Slovak and Czech historiography dealing with the activities of Constantine and Methodius in Great Moravia. In certain periods of time, the opinions of Slovak and Czech
researchers complemented, and, at least, influenced each other.
The work of Czech historician F. Palacký influenced entire generations of historicians.
Slovak scholars F. V. Sasinek and J. Botto dealt with this issue. Both authors relate the
question of Constantine and Methodius coming and activity to Slovaks. Botto sees the
extinction of Slavonic service in Great Moravia as the foreboding of the decline of
entire Moravia. New geographic – political units were established and the idea of Czechoslovakism grew stronger after World War II. This idea had impact on the next generation of historicians who started to emphasize the importance of Constantine and
Methodius’ coming to Czechs and Slovaks. Political changes in Europe in the 1930s
had impact on the results of scientific research also in some other central European
countries. The idea of that period is explicit also in the work of F. Hrušovský. He thinks
that Svätopluk went off Methodius because he reproached him for his sinful life, and,
in spite of his hate to Germans, Svätopluk supported rather German priests, mainly
Wiching, a bishop of Nitra. The central issue of researchers was also the position of
Methodius’ seat to particular place. Velehrad, Devín, but also Bratislava, Stoličný Belehrad, Ráb, Ostrihom, and Nitra came into consideration. J. Stanislav situated his seat
in Nitra, but his line of reasoning met with opposition in the person of Daniel Rapant.
After World War II, many central and east European countries were part of the sphere
which was under the influence of Soviet Union, what had the impact on the results of
scientific research, too. Stronger influence of Marxist ideology showed in the works of
P. Ratkoš and B. Varsik, weaker also in the work of F. Bokes, J. Dekan and others. In the
last century we witness the move from myths related to this period of history, mostly
from influences of various (political) ideologies, what is mainly the merit of D. Třeštík
in Czech Republic. In Slovakia the book called Our Slovak Myths was published.
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KAMENEC, I.: Stereotypy v slovenských dejinách a v slovenskej historiografii. In:
OS, 1998, č. 3, s. 3-5.
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KritériÁ určovania obradovej príslušnosti
cyrilometodskej misie
Walerian Bugel
Katedra liturgickej teológie Cyrilometodskej teologickej fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Literatúra k cyrilometodskej misii zahrnuje tisícky položiek; napriek
tomu zostáva otázka určenia obradovej príslušnosti tejto misie takmer na
konci jej tematického registra. Je to tým zaujímavejšie, že väčšina autorov sa
ohľadom toho, akú liturgiu solúnski bratia na Veľkej Morave zavádzali, voľajako vyjadruje, prezentujúc svoj názor, a tým aj zaujíma určitý postoj k zachovaným prameňom a argumentom týkajúcim sa ich interpretácie. Pri bližšom zoznámení sa s jednotlivými monografiami a článkami však zistíme, že rôzni autori vysvetľujú písomnosti spôsobom nielenže nerovnakým, no v jednotlivých
prípadoch priam protichodným. Vyvstáva teda otázka kritérií umožňujúcich
korektné určenie obradovej príslušnosti misie slovanských vierozvestov, príp.
stanovenia limitov pokusov o ne. Tomu budú venované nasledujúce riadky.
javu

1. Rôznosť názorov na obrad cyrilometodskej liturgie a príčiny tohoto

Ohľadom obradu, ktorý sprevádzal zavádzanie kresťanstva na teritóriu
slovanskej ríše248 od r. 863, existujú rôzne názory. Najčastejšie ide o jedno-
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Vo svojom príspevku vychádzam z všeobecne prijímaného stotožnenia územia
tzv. Veľkomoravskej ríše s územím dnešnej južnej Moravy a južného a západného
Slovenska, pričom sa nehodlám zaoberať riešením jej presného geografického
vymedzenia. Kvôli snahe predísť všetkým nacionálnym predpochopeniam budem
používať adjektíva „slovanský“, „staroslovanský“, cirkevnoslovanský“, a pod. Priam
kurióznou snahou o spochybnenie reality Veľkomoravskej ríše a jej lokalizácie je
elaborát Eggers M., Das «Großmärische Reich». Realität oder Fiktion?, Stuttgart
1995 (ohľadom lokalizácie pozri najmä s. 195n.).
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značné determinácie v zmysle rítu byzantského249 či rímskeho (latinského)250.
Okrem toho sa môžeme stretnúť aj s nejasnými formuláciami o „oficiálnom
liturgickom jazyku cirkvi“251, „liturgii v slovanskom jazyku“252 či „slovanskom
249

250

251

252

Tento názor je charakteristický hlavne pre starších autorov – por.: Lacko M., „The
Cyrilo-Methodian Origin of the byzantine-slavonic and roman-slavonic Liturgy“,
Slovak Studies, zv. 3., Rome 1963, s. 79; tenže, Sv. Cyril a Metod, Rím 1969, s. 93;
z novších autorov pozri napr.: Cywiński B., Ogniem Próbowane: Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodnej, zv. 1, Rzym 1982,
s. 195; Gierlach B., Początki chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1988, s. 43-51; Olszewski D., Szkice z dziejów kultury religijnej, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1986,
s. 55 a 69; Kučera M., Postavy veľkomoravskej histórie, Martin 1986, s. 151; Baran
A., Metropolia Kioviensis et eparcha Mukačoviensis (ed. 2), Romae 1960, s. 11-13;
Bendza M., Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1691, Warszawa 1982,
s. 34; Lacko M., The Union of Užhorod, Cleveland-Rome 1966, s. 18; tenže, „Slovacchia“, in ECat, zv. 11, Città del Vaticano, 1953, s. 807; tenže, „Rutheni“, in ECat,
zv. 10, Città del Vaticano 1953, s. 1490; tenže, „Tschechoslowakei“, in LThK, zv. 10,
Freiburg 1965, s. 384; Dobrzyński Z., Obrządek słowiański w dawnej Polsce, zv. 1,
Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 1989, s. 7-30; Bałyk B. J., „Problem słowiańskiej liturgii świętych Cyryla i Metodego w świetle ich Żywotów“, in:
Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, red. R.
Łużny, Lublin 1988, s. 20; Ramm B. I., Papstvo i Rus v X-XV věkach, Moskva 1959,
s. 18-19; Bondižar M., Pravda istorii ta vygadki falsyfikatorov, Ľviv 1988, s. 8; Aleš
P., Pravoslávna cirkev u nás: Prehľad dejinnej cesty, Prešov 1998, s. 12-13; Timkovič
G. A., „Sv. Cyril a Metod priniesli a šírili na Veľkej Morave byzantskú liturgiu sv.
Jána Zlatoústeho“, Krásnobrodský zborník: teologicko – historický časopis, roč. 1, č.
1-2, Prešov 1996, s. 91-135.
Napr.: Špirko J., Cirkevné dejiny s osobitým zreteľom na vývin cirkevných dejín Slovenska, Turčianský Sv. Martin 1947, zv. 1, s. 228; Veselý J. M., O přátelství s jitřenkou,
Řím 1990, s. 7; Lehr-Spławiński T., Od piętnastu wieków, Warszawa 1961, s. 61;
Banaszak H., Historia Kościoła katolickiego, zv. 2, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1987, s. 44; Koneczny F., Cywilizacja bizantyńska, Londyn 1973,
s. 206-207, kde používa názov „hlaholský rítus“.
Kłoczowski J., Millerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 1986, s. 21; Profantová N., Kněžna Ludmila, vládkyně a světice,
zakladatelka dynastie, Praha 1996, s. 74, hoci na ďalšej strane charakterizuje
cyrilometodskú liturgiu ako „smíchání byzantských a latinských prvků“.
Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Księgarnia Św. Jacka, Katowice
1982, s. 86; Stasiewski B., „Kyrillos und Methodios“, in: LThK, zv. 6, Freiburg 1961,
s. 711-712; Ráček B., Československé dějiny, Praha 1948, s. 20 a 24 (hoci na s. 450
píše o „slovanském obřadu zavedeném sv. Cyrilem a Metodějem); Szymański
J., „Czy w Polsce istniał obrządek słowiański? Uwagi na marginesie książki K.
Lanckorońskiej <Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland>“, in: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 6 (1963), č. 2 /22/, s. 41; Ostrogorski
G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967, s. 44; Sipko A., „Medzinárodno-politické
súvislosti formovania veľkomoravskej štátnosti a podiel byzantskej misie na nej“,
in: Pravoslávny teologický zborník XXVIII (13) – 2005, s. 272-273; Macůrek J., „La
mission byzantine en Moravie au cours des années 863-885 et la portée de son
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obrade“253 (väčšinou bližšie nešpecifikovanom)254; niektorí autori sa túto záležitosť vôbec nepokúšajú riešiť255, zatiaľ čo iní považujú slovanský obrad za
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héritage dans l´histoire de nos pays et de l´Éurope“, in: Magna Moravia. Sborník
k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu, Praha 1965, s. 27-43 [celý článok
pozri s. 17-70]; Korec J. Ch., Cirkev v dejinách Slovenska, Bratislava 1997, s. 40-41;
Lacko M., „The Cyrillometodian Mission and Slovakia“, Slovak Studies, zv. 1, Rome
1961, s. 44-46, kde ju stotožňuje s liturgiou sv. Petra a tvrdí, že spojenie „ritu Graecorum“ je treba v prameňoch z 10. stor. chápať iba v tomto zmysle.
Napr.: Labuda G., „Kostantyn-Cyryl i Metody apostołowie i nauczyciele Słowian
w perspektywie historii“, in: Leśny J., Konstantyn i Metody, apostołowie Słowian:
Dzieło i jego losy, Poznań, 1987, s. 5; Dobrzyński, cit. d., s. 7-30; Nahaevs´kyj
I., Kirilo-Metodiivs´ke chrystyjanstvo v Rusy-Ukrajini, Rim 1954, s. 56-57 a 107;
Umiński J., „Obrządek słowiański w Polsce i zagadnienie drugiej metropolii w czasach Bolesława Chrobrego“, Roczniki Humanistyczne 4 (1953), zv. 4, s. 3-5, kde
dokonca používa názov „metodský rítus“; ten istý autor na s. 5 uvádza, že tento
obrad „jurisdikčne rímsky, jazykovo slovanský, vytváral liturgicky byzantsko-rímsko-slovanskú zlepeninu“.
Za bližšiu špecifikáciu nie je možné považovať charakteristiku pomocou slov <syntéza byzantského a rímskeho rítu> – Čubatyj N., Istorija Chrystyjanstva na RusyUkrajini, zv. 1, Rim 1965, s. 105-106. Jeden z nemnohých pokusov o podrobnejšiu
analýzu robí J. Kadlec na základe výskumu V. Tkadlčíka – Kadlec J., Přehled
českých církevních dějin (vyd. 2), Praha 1991, s. 21-22; ten istý autor sa však vo
svojej skoršej publikácii, Byzantské křesťanství u slovanských národů, Praha 1946,
s. 10-12 jednoznačne začlenil slovanskú liturgiu do rímskeho obradu.
Kupř.: Kuźmiak K., „Cyryl i Metody“, in: Encyklopedia Katolicka (ďalej: EK), zv. 3,
Lublin 1985, s. 708-709; Gryglewicz F., „Biblia“, in: EK, zv. 2, Lublin 1985, s. 407;
Galuška L., Velká Morava, Brno 1991, s. 63; Havránek B., „Počiatky slovanského
písma a písanej literatúry v dobe veľkomoravskej“, in: Tisícročná tradícia štátu a kultury, Praha 1963, s. 82nn [celý článok s. 79-98]; Havlík L. E., „O pramenech“, in:
Kronika o Velké Moravě, Brno 1987, s. 31-33, hoci na s. 267 píše len o kontexte latinskej liturgie. V určitom zmysle to korešponduje s názorom Zagiba F., „Die christliche Mission bei den Slawen“, in: Grossmähren und die christliche Mission bei den
Slawen. Ausstellung der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften 8. März
bis 8. Mai 1966 Künstlerhaus – Wien I, Wienn 1966, s. 23-24 [celý článok s. 19-28],
kde sa nepriamo „liturgia v slovanskom jazyku“ radí k západnej liturgickej rodine
(„...der Rest [der Schüler] aber ging nach Bulgarien, wo das ursprüngliche Werk
der Brüder eine Umformung erlebte und ganz in den Dienst deer Ostkirche trat“ –
s. 24). Čiastočne tak obaja naväzujú na stať Vavřínek V., „Die Bedeutung der byzantinischen Mission bei der Christianisierung Grossmährens“, in: Das Grossmährische Reich. Tagung der wissenschaftlichen Konferenz des Archäologischen Instituts
der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften Brno – Nitra 1.-4.X.1963,
s. 221-226 (najmä s. 224-226), podľa ktorého bola slovanská liturgia len druhotná a na Veľkej Morave sa predovšetkým stala nástrojom uskutočňovania politiky
cirkevnej samostatnosti tejto ríše. Sem čiastočne možno zaradiť aj Arranz M., „Liturgiczny aspekt dzieła Cyryla i Metodego: Kilka podstawowych kwestii“, in: Cyryl
i Metody: Apostołowie i nauczyciele Słowian, red. J. S. Gajek, L. Górka, zv. 1, Lublin
1991 [ďalej: CM 1], s. 55-74 – autor nevyvodzuje jednoznačný záver o obradovej
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liturgické novum256 (väčšinou však bez ďalšieho určenia, či išlo o novum absolútne, a či len relatívne). Závery je síce možné rozdeliť aj podľa krajín ich
stúpencov257 a doby, v ktorej prevládali určité tendencie258, no zdá sa, že najväčšmi sú ovplyvnené dvoma faktormi: konfesionálnou príslušnosťou autorov a voľbou analyzovaných písomných pamiatok.
V prvom prípade je ľahko možné dokázať, že všetci pravoslávni a väčšina259 gréckokatolíckych autorov sa vyjadruje jednoznačne pre byzantskú
obradovú príslušnosť veľkomoravskej misie260; rímskokatolícki autori sa zasa
zvyknú kloniť k príslušnosti latinskej.

256

257

258

259

260

príslušnosti slovanskej liturgie, len dochádza k názoru, že Bratia zjednotili dve liturgické tradície existujúce v byzantskej cirkvi; podobne i v článku „La Liturgie de
l´Euchologe slave du Sinai“, in Christianity among the Slavs: The Heritage of Saint
Cyril and Methodius, Rome 1988 (OCA, zv. 231), s. 15-74.
Bartůněk V., „Życie i działalność świętych Cyryla i Metodego“, in: Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego 3 (1973), Opole 1974, s. 7-32; Pokorný L.,
„Cyrilometodějské dílo liturgicky aktuální“, in: Pocta spolupatronům Evropy: Malý
cyrilometodějský sborník (red. L. Pokorný), Praha 1982, s. 59-60.
K byzantskému typu cyrilometodskej liturgie sa kloní väčšina autorov z východných európskych krajín, zatiaľ čo k rímskej liturgii takmer všetci západní autori
a v prípade príslušníkov stredoeurópskych slovanských národov sa mienky rozchádzajú; v skutočnosti sa všetci zdajú projektovať sebe vlastný typ kresťanskej
kultúry.
Odhliadajúc od názorov cirkevných historikov, spätých s určitou konfesiou a obradom, je možné povedať, že začiatkom druhej polovice 19. ako aj tom istom období
20. storočia prevládal názor o rímskej obradovej príslušnosti slovanskej liturgie
veľkomoravského obdobia a začiatkom a koncom minulého storočia skôr tendencia spájať ju s liturgiou východnou. Okrem toho však u jednotlivých autorov možno
bádať aj názorový posun – pozri napr. jednotlivé odkazy na publikácie V. Vařínka.
Istou výnimkou sú publikácie C. Vasiľa: Gréckokatolíci. Dejiny – osudy – osobnosti,
Košice 2000, kde na s. 27 nachádzame skôr krátku zhrnujúcu prezentáciu jednotlivých názorov s príklonom k verzii prípadnej synkretistickej, a či „biritualistickej“ slovanskej liturgie. Ten istý text sa nachádza aj v ďalších publikáciách tohoto
autora: Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej
a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví, Trnava
2000, s. 26, a Žeňuch P., Vasiľ C., Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae,
vol. I. [Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining
Factors and Historical Milieu/Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí
gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti], Roma – Bratislava – Košice 2003, s. 238-239.
Por. napr. Pravoslavný teologický sborník XIII., Praha 1988, a z gréckokatolíckej strany: Fedor M., Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 – máj
1950, Košice 1993, s. 252-254; Kol.: Prešovské biskupstvo, text: J. Hric, P. Šturák,
red.: D. Dugas, Prešov 1998, s. 30, 38, 122; Šturák P., Dejiny Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989, Prešov 1999, s. 8; tenže, „Cyrilometodské dedičstvo v gréckokatolíckych farnostiach na Spiši“, Theologos : Teologická
revue GkBF PU v Prešove, 5 (2004), č. 1, s. 76; Dohnal E. A., Epikléze: Duch Svatý
v byzantské liturgii, Humenné, 2000, s. 8.
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Pokiaľ ide o písomné pramene, k vyvodzovaniu záverov o obradovej príslušnosti liturgie na Veľkej Morave sa zvyčajne používajú najmä (ak nie výlučne) liturgické pamiatky, tzn. bohoslužobné texty obsahujúce rôzne modlitby.
Keďže niektoré z nich obsahujú texty patriace do rímskeho, iné zasa do byzantského typu, je zrejmé, že prijaté riešenia budú závislé na voľbe prameňa261,
ako aj na prípadnom zohľadnení ďalších dokumentov primárne neliturgickej
povahy262 (napr. Životy, legendy, kroniky, atď.).
Na tomto mieste je ešte treba spomenúť snahy určiť rituálnu príslušnosť
veľkomoravskej solúnskej misie pomocou prameňov archeologickej povahy.

261

262

Napr. Kumor B., Historia Kościoła, zv. 2, Lublin 1973, s. 133 na základe analýzy
samotných Kyjevských zlomkov vyhlasuje, že „neide o slovanský či metodský rítus, pretože ten bol rímsky, ale iba o slovanský liturgický jazyk“ (pričom sám na
s. 118-120 paradoxne používa názov <slovanský rítus>); obdobne Kurbis B.,
„Krąg czesko-morawski a pierwsza chrystianizacja Polski“, in: CM 1, s. 145-158.
Špirko, cit. d., zv. 1, s. 228, na základe tohoto prameňa a fragmentov z Freisingu
vyhlasuje, že solúnski bratia ihneď po príchode na Veľkú Moravu „zmenili obrad
na latinský v staroslovanskom jazyku“. Oproti tomu Pokorný L., „Słowiańska
cyrylometodiańska liturgia“, Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego
3 (1973), Opole 1974, s. 33-42 podrobuje rozboru tiež tzv. pražské a viedenské
zlomky a (čiastočne) Sinajské euchológium a vyslovuje sa pre mnohoobradovú
príslušnosť cyrilometodskej misie; podobne aj v svojej publikácii Liturgika: Dějiny
liturgie v přehledu, zv. 2, Praha 1976, s. 149-158.
Napr. Cibulka J., Początki chrześcijaństwa na Morawach, Warszawa 1967,
s. 127-132 na základe analýzy <Životov> a <Talianskej legendy> sa taktiež domnieva, že sa jednalo o mnohoobradovosť; takisto aj Dolinský J., Cirkevné dejiny
Slovenska I., Bratislava 2001, s. 26, na základe <Životov> a Kyjevských listov; podobne aj Sedlák P., Christianizácia západných Slovanov s osobitým zreteľom na
Slovensko, Levoča 1999, s. 86, 91-93 a 98-101, hoci nehovorí priam o mnohoobradovosti. Iní autori hovoria prinajmenšom o dvojobradovosti Bratov: napr. Bałyk,
cit. d., s. 9-21; Olšr G., „Cirillo (Constantino) e Metodo“, in: Enciclopedia Cattolica,
zv. 3, Città del Vaticano 1949, s. 1731-1734; Kadlec J., Dějiny katolické církve, zv.
2, Olomouc 1993, s. 55; Olszewski M., „U początków liturgii słowiańskiej“, in: CM
1, s. 75-83; Lacko M., „Cyrilo-Methodian Origin“, cit. d., s. 80 a 87. Podle G. Podskalského, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237),
Kraków 2000, s. 88-89, slovanskí vierozvesti slúžili najprv liturgiu byzantskú,
potom aj liturgiu sv. Petra. Podobne aj Vavřínek V., „Historický význam byzantské
misie na Velké Moravě“, in: Velká Morava a počátky československé státnosti, Praha
– Bratislava 1985, s. 228-236, uvádza, že Konštantín (po príchode na Moravu aj
spolu s Metodom) preložil celú byzantskú liturgiu, do ktorej neskôr včlenil niektoré
modlitby z liturgie latinskej, a ďalej Liturgiu sv. Petra; Kyjevské listy vníma ako
príklad spojenia západných a východných prvkov.
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Aj v tomto ohľade väčšinou263 dochádza k názorovej rozdielnosti podľa kľúča
obrad rímsky264, a či byzantský265.
2. Pokusy o systematické vyriešenie obradovej príslušnosti cyrilometodskej misie
Pozornému čitateľovi iste neuniklo, že v doterajšej prezentácii ešte stále
nezazneli mená niekoľkých renomovaných autorov, ktorí sa v otázkach slavistiky a cyrilometodskej liturgie dajú označiť za odborníkov. Dôvodom je skutočnosť, že bádatelia spomenutí v prvej časti tejto state sa k obradovej príslušnosti veľkomoravskej misie vyjadrovali viac-menej okrajovo, či sa ňou aspoň
primárne nezaoberali. Teraz nastal čas prizrieť sa bližšie na pokusy explicitne
zamerané na vyriešenie tejto otázky.
Na začiatku spomeňme autorov publikujúcich pred niekoľkými desiatkami rokov. Spoza severnej hranice to bol poľský pravoslávny liturgista J.
Klinger266, ktorý na základe najmä Vašicových štúdií o Liturgii sv. Petra a Kyjevských zlomkoch prišiel s tézou o zvláštnom charaktere slovanskej liturgie
cielene spájajúcej byzantské, rímske a iné východné prvky.
Zo západných susedov treba uviesť českého slavistu J. Vašicu267 – stúpenca názoru o zanechaní byzantského obradu Bratmi a rozhodnutiu sa pre rím-
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Na základe samotných archeologických výskumov odmieta spájať veľkomoravské
vykopávky s konkrétnymi misiami Klanica Z., „Archeologické prameny ke studiu
počátků šíření křesťanství na Velké Moravě“, in: Odkaz soluňských bratří, cit. d.,
s. 148-149 [celý článok s. 145-149]; to isté, ale len vo vzťahu k menším kostolom,
tvrdí Poulík J., „Velká Morava ve světle nejnovějších archeologických výzkumů“,
in: Velká Morava. Tisíciletá tradice státu a kultury, Praha 1963, s. 72 [celý článok
s. 39-76].
Napr. Cibulka J., „Grossmährische Kirchenbäuten“, in: Sancti Cyrillus et Methodius. Leben und Werken, Praha 1963, s. 49-117, pričom vychádza predovšetkým
z nedostatku pastoforií v objavených chrámoch, príp. z ich odlišného vzhľadu od
bežných byzantských chrámov (obdĺžníková forma, chýbajúca kupola, odlišný
stavebný materiál). Tieto argumenty preberá aj Olszewski M., tamže, s. 81-82.
Napr. Vavřínek V., Církevní misie v dějinách Velké Moravy, Praha 1963, s. 131-138.
Jednoznačným argumentom je preň pristavanie nartexu k pôvodným stavbám
franských kostolov (Sady pri Uherskom Hradišti a ďalších 6 kostolov), pretože v západnej liturgii sa v tom čase už nepoužívali.
Klinger J., „Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego“, in: O istocie
prawosławia. Wybór pism, Warszawa 1983, s. 365-422 (priamo na otázku charakteru cyrilometodskej liturgie sú zamerané s. 369-374).
Vašica J., Literární památky epochy velkomoravské 863-885, Praha 1966, s. 33-53.
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sky v podobe tzv. liturgie sv. Petra268; ďalej liturgistu L. Pokorného269, ktorý na
základe analýzy tak liturgických textov a kalendárov, ako aj Životov a ďalších
písomných prameňov, dospieva k názoru, že sa na Veľkej Morave vyskytovala
liturgia cyrilometodská (synkretistického charakteru), slovansko-byzantská,
slovansko-rímska a liturgia sv. Petra. Ďalším českým bádateľom, ktorý významne prispel k riešeniu našej otázky, bol teológ a slavista V. Tkadlčík270. Ten
na základe lingvistickej analýzy prameňov a kritického rozboru názorov jednotlivých autorov dospel k presvedčeniu, že hoci na počiatku svojho pôsobenia na Veľkej Morave Bratia zaviedli byzantský obrad, onedlho nielenže začali
preberať a zavádzať doň prvky rímskej liturgie (jednotlivé omšové formuláre
na vybrané sviatky, krstné obrady), no – podľa vzoru liturgie sv. Petra – pokúsili sa o vytvorenie svojráznej liturgickej syntézy: Malo ísť o striedavé použitie
bohoslužby rímskej (sanktorál) a byzantskej bohoslužby (temporál, rituál, liturgia hodín), prípadne aj o kombináciu oboch v niektorých sláveniach, ako
aj vo vybrané dni roka (napr. na sviatky apoštola Petra). Vplyv západnej liturgie mal postupne narastať, avšak k potlačeniu pôvodnej východnej zložky
nedošlo. Tretím, ktorý si zaslúži byť na tomto mieste spomenutý, je slavista F.
V. Mareš271. Ten v rámci rozboru otázky slovanskej liturgie v Čechách vylučovacou metódou analyzoval aj veľkomoravské liturgické pamiatky, pričom určoval ich obradovú príslušnosť a (na základe lingvistického rozboru) miesto
a dobu vzniku. V podstate sa stotožnil s Tkadlčíkovými závermi a okrem toho
upresnil datáciu niektorých pamiatok272.
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Explicitnú formuláciu pozri tamže, s. 37-38.
Pokorný L., Z dějin liturgie u nás, Praha 1969, najmä s. 7-10 a 37-40 (Liturgia
sv. Petra); tenže, „Slovanská liturgie v proudu dějin“, in: Odkaz soluňských bratří.
Sborník k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje, Praha 1987, s. 113-123 (najmä však od
s. 116). Stručný súhrn informácií uvádza aj na s. 42 v článku cit. v pozn. č. 9.
Pozri najmä jeho článok „Byzantský a římský ritus ve slovanské bohoslužbě“, Duchovní pastýř 27 (1978), č. 1, s. 4-10. Ide o skráteninu jeho článku „Byzantinischer
und römischer Ritus in der slavischen Liturgie“, in: Wegzeichen (Festschrift H. M.
Biedermann), Würzburg 1971, s. 313-332.
Mareš F. V., „Slovanská liturgie v Čechách v době založení pražského biskupství“, in: Cyrilometodějská tzradice a slavistika, Praha 2000, s. 477-489 [článok je
z r. 1974].
Tzv. Kyjevské listy – rímska liturgická tradícia ovplyvnená byzantskou tradíciou, text
je pôvodom veľkomoravský, rukopis však nie, Modlitba proti diablovi – byzantský
paraliturgický text z doby veľkomoravskej, Pražské zlomky – byzantský liturgický
text z 11. stor. (snáď Sázava), Viedenské a Pražské svätogregorské glosy – 11.-12. stor.,
Legendy o sv. Václavovi a Ludmile – kompiláty z 12.-13. stor. (Malorusko), Modlitba
ku sv. Trojici – byzantský paraliturgický text z 11. stor. (snáď Sázava); bližsie pozri
tamže, s. 483-487.
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Zo slovenských autorov sa otázkou určenia obradovej príslušnosti cyrilo
metodskej liturgie zaoberali okrem iných M. Lacko273, na ňom podstatne závislý J. Hnilica274, ďalej A. Avenarius275. Zatiaľ čo prví dvaja sa vyslovili pre
obradové rozšírenie solúnskych bratov smerom od liturgie byzantskej k rímskej, posledný z uvedených osciluje medzi názorom o „určitom synkretizme
Konštantína a Metoda v ... snahe o spojenie východných a západných prvkov“276 a podmieňovaním obradu v danom čase prevládajúcou „historickokultúrnou situáciou“277. V najnovšej dobe sa k otázke vyjadrili aj P. Sedlák278
a gréckokatolícky historik J. Coranič279. Ten na základe prác iných historikov
(najmä A. Avenaria a R. Marsinu, príp. M. Lacka a G. A. Timkoviča) sa pokúša
o „riešenie“ v zmysle súčasne chápaného biritualizmu oboch Bratov, eventuál
ne vrátane pripustenia hypotézy o synkretistickom charaktere „slovanskej liturgie“, pričom však kategoricky spochybňuje možnosť použitia tzv. Liturgie
sv. Petra – to všetko ale bez dostatočného kritického rozlišovania, znalosti
súčasnej odbornej literatúry a argumentačného spochybňovania opačných
názorov iných autorov280.
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Lacko M., Sv. Cyril a Metod, cit. d., s. 94-96; tenže, Sts. Cyril and Methodius, Rome
1969, s. 98-103; tenže, „Il metodo misionario dei ss. Cirillo e Metodio: la liturgia
slava“, in: Cirillo e Metodio i Santi Apostoli degli Slavi. Conferenze tenute nel Pontificio Instituto Orientale nei giorni 9-11 Maggio 1963 per commemorare l´undecimo
Centenario della Missione dei SS. Fratelli nella Grande Moravia, Roma 1964, s. 51-70
(explicitne pozri s. 56-66.
Hnilica J., Svätí Cyril a Metod horliví hlásatelia božieho slova a verní pastieri cirkvi,
Bratislava 1990, s. 49-51.
Avenarius A., Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. storočí. K problému recepcie a transformácie, Bratislava 1992, s. 73-96.
Tamže, s. 91. Na s. 84 pripúšťa Metodov príklon k „latinskej, prípadne zmiešanej“
liturgii po Konštantínovej smrti.
Tamže, s. 80. Tento predpoklad, že zmenu zákonníka nasledovala zmena obradu, sa
však zdá byť v priamom rozpore s jeho tvrdením (pozri s. 77) o „úzkostlivej snahe
Konštantína a Metoda o prísne oddelenia profánnej a náboženskej sféry“.
Sedlák P., Christianizácia západnych Slovanov ..., cit. d., s. 98-100.
Coranič J., „Problematika obradu staroslovienskej liturgie praktizovanej na
Veľkej Morave“, in: Theologos. Teologická revue GkBF PU v Prešove 6 (2005), č. 2,
s. 98-109.
Priam zarážajúce je paušálne označovanie vedcov iných špecializácií (napr. V.
Tkadlčíka, F. V. Mareša) ako „historikov“, nekritické preberanie predpokladu, že na
základe „kultúrno-ideologického kontextu“ sa dá určiť typ praktizovanej liturgie,
anachronické prenášanie súčasne chápaného biritualizmu do 9. stor. a neznalosť
dejín byzantskej liturgie (mechanické prevzatie názorov G. A. Timkoviča z jeho
apologeticky písaného článku „Sv. Cyril a Metod priniesli a šírili na Veľkej Morave
byzantskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho“, in: Krásnobrodský zborník: teologicko – historický časopis, roč. 1, č. 1-2, Prešov 1996, s. 91-135.
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Ako sme si mohli povšimnúť, v prípade väčšiny bádateľov sa dôležitou
súčasťou riešenia otázky obradovej príslušnosti liturgie veľkomoravského obdobia stal postoj k tzv. liturgii sv. Petra. Dovolím si teda ešte uviesť niekoľko slov k tomuto liturgickému útvaru. Je všeobecne známe, že ide o rímsky
omšový kánon vložený do rámca byzantskej eucharistickej liturgie. Slovanskú
verziu tejto liturgie objavil a vedeckému svetu prezentoval J. Vašica281, ďalej sa
ňou zaoberali najmä282 F. V. Mareš283 a V. Tkadlčík284. Práve posledný z uvedených sa snažil zosúladiť poznatky nielen historické, ale aj lingvistické a teologické a na základe kritického bádania dospel k názoru, že Liturgia sv. Petra bol
názov zvláštneho eucharistického formulára synkretistickej povahy, ktorý sa
však na Veľkej Morave používal (najneskôr po Konštantínovej smrti) len niekoľko razy do roka, takže sa považoval aj za časové určenie týchto sviatočných
dní, zatiaľ čo inokedy sa omše slúžili podľa byzantskej alebo rímskej tradície
a iné liturgické obrady sa postupne vyvíjali v duchu vyššie charakterizovaného „slovanského obradu“. Takto došlo k presunu ťažiska v sporoch o obradovú príslušnosť cyrilometodskej misie, pretože liturgia sv. Petra prestala mať
určujúci význam pre akceptovanie kompilačného charakteru staroslovanskej
liturgie a stala sa iba jeho explikáciou.
Keďže však aj Tkadlčíkov široko kontextový výskum stále odmietajú
akceptovať podaktorí autori285, snažiaci sa o dokázanie vlastných vopred prijatých hypotéz a predpokladov, javí sa ako potrebné pokúsiť sa stanoviť jednoznačnejšie kritériá, umožňujúce spresniť pohľad na obradovú príslušnosť
misie solúnskych bratov.
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Vašica J., „Slovanská liturgie sv. Petra“, in: Byzantinoslavica 8 (1939-1946), s. 1-54;
por. aj jeho neskorší článok „Slavische Petrusliturgie“, in: Anfänge der slavischen
Musik, Bratislava 1966, s. 23-34. Podľa tohoto autora Metod začal používať Petrovu
liturgiu namiesto doterajších byzantských formulárov.
Príspevky iných autorov, vrátane ich hodnotenia, pozri v článkoch V. Tkadlčíka a F.
V. Mareša, uvedených v nasledujúcich poznámkach.
Mareš F. V., „Rukopisné dochování slovanské Liturgie sv. Petra“, in: Cyrilometodějská
tradice a slavistika, cit. d., s. 161-165; tenže, „Slovanská liturgie sv. Petra“, in: tamže,
s. 166-187; tenže, „Poměr slovanských textů Liturgie sv. Petra k řeckému originálu
ve světle rubrik“, in: tamže, s. 188-196.
Tkadlčík V., „Slovanská liturgie sv. Petra“, in: Duchovní pastýř 26 (1977), č. 1,
s. 13-14 a č. 2, s. 22-26.
Napr. A. Avenarius (cit. d., s. 87-90) sa opiera len o Vašicove štúdie z prvej polovice
20. stor. a ignoruje neskoršie výskumy F. V. Mareša a V. Tkadlčíka.
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3. Požiadavky kriteriálnej hermeneutiky ohľadom určenia typu veľkomoravskej liturgie
V rámci úsilia o určenie kritérií ozrejmujúcich obradovú príslušnosť
cyrilometodského obdobia na Veľkej Morave môžeme rozlíšiť dve základné
skupiny – negatívne a pozitívne.
Do prvej z nich treba zaradiť všetky požiadavky na vylúčenie akýchkoľvek vopred stanovených záverov, presahu/nedocenenia kompetencií jednotlivých autorov a rozsahu vedných oborov, anachronizujúcich prístupov, a pod.
Druhá skupina obsiahne požiadavky zohľadnenia všetkých dostupných
druhov výskumu (historický, archeologický, lingvistický, teologický, kánonický, kulturologický) a najmä metód textovej kritiky (analýza, komparácia,
zohľadnenie literárneho druhu a prostredia vzniku textu i jeho adresátov, rozbor syntaktický i morfologický).
Kvôli názornosti sa pokúsim význam týchto stručne a všeobecne formulovaných požiadaviek ukázať na konkrétnych prípadoch.
a) vylúčenie vopred stanovených záverov – sem je nutné zaradiť všetky
snahy smerujúce k preukázaniu toho, že Konštantín a Metod používali či už
rímsky, alebo byzantský obrad; občas je „dôkaz“ na úrovni čisto psychologizujúcej argumentácie (napr. údajná nemožnosť predstaviť si, že by sa Bratia
vzdali byzantského obradu v prospech rímskeho286); podobne aj zideologizované zjednodušenia marxistických historikov287. Takýto postoj býva často
sprevádzaný aj selektívnym prístupom k prameňom a historickým údajom,
ako tiež anachronizujúcim pohľadom na otázku obradu a dejiny liturgií.
b) presah/nedocenenie kompetencií jednotlivých autorov a rozsahu vedných oborov – prvý z variant tohto javu sa týka najmä niektorých historikov,
pridŕžajúcich sa nie vždy správnej mienky iných autorov, prehlásených za
„autoritu“. Klasickým príkladom môže byť názor J. A. Ginzela288, opakovaný
mnohými historikmi a kánonistami, že už samotným príchodom a pôsobe286
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Pozri np. kritický Tkadlčíkov rozbor názorov pravoslávnych autorov V. Buchtu, J.
Laurenčíka, J. Leixnera, A. J. Nováka a V. Petřeka a československo-husitskej autorky D. Soukupovej v jeho článkoch uvedených v pozn. č. 23 a 37. Podobné námietky možno vzniesť aj na adresu väčšiny súčasných pravoslávnych i gréckokatolíckych autorov a (stále ešte) aspoň časti rímskokatolíckych cirkevných historikov.
Por. napr. Havlík L. E. (ed.), Kronika o Velké Moravě, Brno 1987: „Biblické a historické prameny mají pro historii význam pouze jako sémantický materiál a materiál pro vývoj hlaholice a kyrilice“ (s. 32) – neprekvapuje preto, že otázka obradu
nielenže nie je riešená, ale skôr ešte zatemnená: „...vypudil většinu příslušníků
slovanské liturgie“ (s. 263).
Ginzel J. A., Geschichte der Slawenapostel Cyrill und Method und der slawischen
Liturgie, Leitmeritz 1857.
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ním na území patriacom do západnej jurisdikcie Bratia prevzali rímsku liturgiu a že sa táto zmena stala pre Metoda záväzkom v okamihu, keď od pápeža
prijal vysviacku na moravského arcibiskupa289. Podobne je možné uviesť nekritické prevzatie M. Olszewskim Cibulkovej argumentácie z archeologických
vykopávok v prospech výlučne rímskeho obradu290 navzdory dôkazom o odlišnom architektonickom charaktere byzantských misijných chrámov291 a prístavbe nartexov k existujúcim kostolom292. Druhý variant v podobe nedocenenia kompetentnosti nielen autora (F. V. Mareš), ale priam vedného oboru
(slavistiky) už bol uvedený v súvislosti s prezentáciou názorov J. Coraniča293;
rovnako sa však týka aj nemálo historikov a niektorých slavistov, ktorí sa do
riešenia kľúčovej otázky púšťajú bez dostatočných znalostí náboženských reálií a výskumov liturgistov.
c) vylúčenie anachronizujúcich prístupov – sem radím predovšetkým
mylné predpoklady týkajúce sa 9. storočia, ktoré sú v podstate spätnou projekciou neskorších pomerov. Najčastejšie ide o záležitosti týkajúce sa dejín
liturgií – neprávom predpokladaná uniformita v oblasti západnej liturgie294,
premietanie súčasnej praxe použitia eucharistických formulárov v byzantskej
liturgii295 (liturgia sv. Jána Chryzostoma nahradila doterajší hlavný byzantský
formulár, liturgiu sv. Bazila Veľkého, až na prielome 10.-11. stor., avšak ešte
stále nie na zásade výlučnosti296). Ďalším veľmi rozšíreným anachronizmom
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Por. napr. Hudeček J., Dějiny Velké Moravy. 1100 roků státu československého,
Přerov 1935, s. 26-27 („...protože Morava náležela do oblasti církve západní, proto
pokládám za pravděpodobné, že záhy po svém příchodu, seznavše situaci, počali
bohoslužebné slovanské knihy upravovati dle obřadu latinského...“). Je priam
neuveriteľné, že sa toto tvdenie objavuje ešte u A. Avenaria, cit. d., s. 84.
Bližšie pozri pozn. č. 16.
Dvorník F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970, s. 133-140.
Bližšie pozri pozn. č. 17.
Pozri odstavec odkazovaný poznámkami č. 23 a 24.
Napr. spochybňovanie J. Coraničom liturgického charakteru Kyjevských listov
z dôvodu, že neodpovedajú žiadnemu latinskému originálu – vychádza pritom
z nepodloženého predpokladu, že by malo ísť o preklad jedného z rímskych sakramentárov; to však spochybnil už pred 30 rokmi L. Pokorný výskumom tzv. libelli
missae ako vtedajších najčastejšie používaných liturgických kníh.
Týka sa to najmä názorov G. A. Timkoviča, ďalej J. Coraniča a čiastočne P. Sedláka
(cit. d., s. 86).
Okrem spomenutých formulárov sa používali anafory Jakubova, Gregora Naziánskeho, Bazilova (v alexandrijskej verzii) a Markova; tieto anafory však boli z euchológionov postupne odstraňované a priam zakazované používať, na poslednú z nich
sa vzťahoval aj kanonický zákaz jej slávenia vydaný patriarchom Teodórom Balsamonom r. 1203. Explicitným nástrojom šírenia vplyvu a prestíže Konštantínopola
sa liturgia Jána Zlatoústeho stala až začiatkom 13. stor. – por. napr. úvod H. Paprockého k liturgii Jána Chryzostoma v: Liturgie Kościoła prawosławnego, cit. d.,
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je používanie v dnešnom význame pojmu „rítus“, príp. „obrad“ pre realitu
9. storočia297; na to nadväzuje označovanie cyrilometodskej liturgie ako príkladu „biritualizmu“298. Ako kuriózum je tiež možné uviesť prenášanie reálií
súčasnej teológie do cyrilometodskej doby299.
d) dôsledné využitie metód textovej kritiky – najčastejším prehreškom
proti tejto zásade je pristupovanie k textu jednotlivých pamiatok ako k tzv.
„osebe absolútnej informačnej hodnote“, tzn. bez prihliadnutia k literárnemu
druhu textu, prostredia jeho vzniku i jeho adresátov, o pokusoch (na základe
morfologického a syntaktického rozboru) o datovanie či príp. rozlíšenie predlohy a pôvodnej od dochovanej verzie už ani nehovoriac.300
e) zohľadnenie prínosu všetkých druhov výskumu – pomerne častým javom je zohľadňovanie len niektorých výsledkov, najčastejšie z okruhu vlastnej
vednej disciplíny, či príbuzných vied (história – archeológia; teológia – liturgika – kánonické právo; lingvistika – kulturológia). Týka sa však nielen vzájomných podmieneností jednotlivých hľadísk riešenej otázky a kompetencií
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s. 63-65; podobne aj Paprocki H., „Bizantyjska liturgia“, in: EK, zv. 2, Lublin 1985,
s. 631; Seman J., „Pôvod liturgií byzantského obradu sv. Jána Zlatoústého i sv. Bazila
Veľkého“, in: Odkaz soluňských bratří, cit. d., s. 160.
Na tomto mieste je nutné pripomenúť, že v katolíckej cirkvi sa tieto pojmy vyvíjali len postupne – od označenia jednotlivých liturgických slávení cez skupinu
náboženských obradov v rámci lokálnej tradície, liturgicko-kánonický súhrn
slávení daný príslušnosťou k metropolitnej či patriarchálnej cirkvi, až po II. Vatikánskym koncilom deklarovanú jednotu „liturgie, cirkevnej disciplíny a duchovného dedičstva“ (OE, čl. 2), následne doplnenú o teológiu vlastnú danej tradícii.
Hoci pre túto ideu horlí taký znalec dejín východného kánonického práva, ako C.
Vasiľ, nič to nemení na skutočnosti, že pojem biritualizmus sa začal používať až
v 18. stor. pre prípady striedavého slúženia liturgie v dvoch rítoch (v zmysle iba
liturgicko-kánonickom) chápané ako voľačo výnimočné; obidve liturgické rodiny
však už boli vyvinuté, teda neišlo o ich vzájomné ovplyvňovanie, ako v prípade
cyrilometodskej misie.
Napr. Sedlák P., Christianizácia západných Slovanov ..., cit. d., s. 91 píše
o vzdelávaní žiakov Solúnskych bratov v „teologických predmetoch dogmatiky,
pastorálnej a morálnej teológii, cirkevného práva, liturgiky a katechtiky“, pričom
si zrejme nie je vedomý, že sa tieto disciplíny začali v rámci teológie profilovať až
v druhom miléniu. Takisto sem patrí zmienka na s. 91 o nartexoch, „ktoré mohli
slúžiť ako prednáškové miestnosti“ a rozlíšenie na s. 101 na „liturgiu súkromnú
(breviár) i verejnú (eucharistická obeta)“, takisto odrážajúcu až latinskú prax po
Tridentskom koncile.
Ako svetlé výnimky možno označiť z českých bádateľov napr. L. E. Havlíka
(pozri jeho úvod „O pramenech“ v Kronika o Velké Moravě, cit. d., s. 7-37, spolu s požiadavkou členiť pramene nie podľa jazyka vzniku, no podľa literárneho
druhu) a V. Vavřínka (viď jeho širší komentár k Životom v jeho diele Církevní misie
v dějinách Velké Moravy, cit. d., s. 174-181); zo slovenských, aspoň čiastočne, P.
Sedláka (cit. d., s. 100-101).
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vedných oborov, ale aj rozsahu poznatkov skúmania v rámci jednotlivých
vied. Dokonca sa dá povedať, že ani jeden z uvádzaných autorov sa úplne
nevyhol prehrešku proti tejto požiadavke, čo je – aspoň čiastočne – možné
vysvetliť aj tým, že pri nemožnosti spracovať celú existujúcu odbornú literatúru v niekoľkých jazykoch dôjde veľmi ľahko k neúplnému zohľadneniu
doterajších výskumov301. Do tejto skupiny je možné zaradiť aj otázku nie vždy
dosť dôsledného prihliadania k lingvisticko – slavistickému datovaniu/lokalizácii vzniku jednotlivých prameňov, keď sa argumentácia opiera o pamiatky
pochádzajúce z rôznych dôb a miest302, ako aj k hierarchii argumentov303.
4. Namiesto záveru
Po načrtnutí kriteriálnych požiadaviek ohľadom určovania obradovej
príslušnosti cyrilometodskej misie sa odo mňa zrejme očakáva prinesenie
vlastného pohľadu na túto otázku. Hoci sa nazdávam, že všetko podstatné už
bolo jednotlivými autormi dovedna zoradenými viac-menej povedané, rád by
som ponúkol aspoň jedno spresnenie. Keďže termíny ako „obrad“, „byzantská“ alebo „rímska“ liturgia poznáme a dávame si do súvisu s dnešným chápaním, bolo by azda lepšie hovoriť nie o „obradovej príslušnosti“, no o „liturgickej charakteristike blížiacej sa určitému súčasnému obradovému typu“304,
prípadne sa jej vymykajúcej; v tomto poslednom prípade potom považujem
za dobré upustiť od popisu pomocou adjektíva „synkretistický“, ktoré v mnohých vyvoláva pejoratívne asociácie, a za naprosto nutné zanechať pokusov
nazývať ju „biritualistickou“ či „interritualistickou“. Liturgia cyrilometodskej
misie vo veľkomoravskom období je totiž skôr ojedinelým fenoménom, kvintesenciou toho najlepšieho, čo v oblasti liturgickej tvorby poznal kresťanský
starovek, rozvinutou géniom solúnskych bratov.
301

302

303

304

Dokonca aj inakšie veľmi pozornému V. Tkadlčíkovi („Byzantský a římský
ritus...“, cit. čl., s. 5) unikli Vavřínkove argumenty z archeologických výskumov
veľkomoravských chrámov, podobne ako len občas prihliadal k literárnemu druhu
niektorých pamiatok.
Pozri napr. odstavec odkazovaný pozn. č. 14 a 15. Oproti tomu je treba zdôrazniť,
že určenie doby a miesta vzniku rukopisov slovanskej liturgie sv. Petra sa týka len
týchto verzií a automaticky nespochybňuje zmienku z 11. kapitoly Života Metodovho, ako to mylne predpokladá J. Coranič (cit. článok, s. 107-108).
Ide o nadhodnocovanie niektorých druhoradých indícií, ako napr. prekladu
do „reči ľudu“ ako „dôkazu“ nutne byzantského charakteru slovanskej liturgie
(v skutočnosti už pravidlo zavádzania zrozumiteľného jazyka do bohoslužieb
v Byzancii v tom čase neplatilo).
Tým myslím na jednotlivé podskupiny v rámci liturgických rodín jednotlivých obradov.
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Summary: THE CRITERIA FOR DETERMINING OF THE RITUAL AFFILIATION
OF THE CYRILO-METHODIAN MISSION. There are various opinions about the rite,
in which the Christianity was introduced on the territory of the Slavonic principality
since 863. The most frequent ones are those, which unequivocal determine this rite like
Byzantine or Roman (Latin). Apart from it, we can meet shadowy formulations of the
„official liturgical language of the Church“, „liturgy in Slavonic language“ or „Slavonic
(or even Methodian) rite“; some authors do not try to solve this question, whereas others
look on the Slavonic rite in category of the liturgical novelty. The conclusions can be, of
course, categorized according to the countries of adherents (the majority of the authors
from Eastern European countries tends towards the Byzantine type of the Cyrillo-Methodian liturgy, almost all the western authors tend towards the Roman liturgy, the members
of Central-European Slavs nations have different meanings; really all of them seems to
project their own type of Christian culture) as well as the time in which some tendencies
were prevailing. Nevertheless it seems that two major factors have impact on authors: the
confessional appurtenance of the authors and the choice of the analysed writing documents (almost all the Orthodox and Greek-Catholics there are voting for the Byzantine
liturgical type of the mission into Great Moravia; the Roman Catholics are favouring idea
of its Latin type).
The determining of the ritual affiliation of the Cyrillo-Methodian mission was at the focus of following scholars´ efforts: the Polish Orthodox liturgist J. Klinger (the Slavonic
liturgy had special character – it intently fused the Byzantine, Roman and other Eastern
elements), the Czech Slavicist J. Vašica (the holy Brothers left the Byzantine rite in favour
of the Roman one sub specie of so called liturgy of St Peter), the Czech liturgist L. Pokorný
(proved that the liturgy at Great Moravia was multi-ritual), the Czech theologian and Slavicist V. Tkadlčík (during his mission the Brothers started to introduce elements of Roman
liturgy – the singular Mass formulars for chosen days, the ritual of Baptism – into Byzantine one, but – according to an example of St Peter´s liturgy – they tried to create a specific
liturgical synthesis: the alternating use of Roman /sanctoral/ and Byzantine /temporal,
ritual, liturgy of the hours/ type of worship), the Czech Slavicist F. V. Mareš (in essence
he identified with Tkadlčík´s conclusions and specified the dating of some documents.
From Slovak authors must be remembered, besides others, the historian M. Lacko (the
holy Brothers left the Byzantine rite in favour of the Roman one), on him substantially dependent theologian J. Hnilica, further historian A. Avenarius (the thesis of some liturgical
syncretism of Constantine and Methodius conditioned by predominated historic-cultural
situation of this period) and, in our times the historians P. Sedlák and the Greek-Catholic
J. Coranič (the holy Brothers were the antecedents of contemporary biritualism).
In consequences there is a need to try to establish more specific criteria, which would enable to accurate the question of the ritual affiliation of the Cyrillo-Methodian mission. These
can be categorised into two groups. The first one includes the demands of excluding any
off-shelf conclusions, the overshooting/undervaluing of single authors´ and/or sciences´
competitions, as like as the anachronistic accesses. The second one contains the demands
of respecting all kinds of research (the historical, archaeological, linguistic, theological, canonical, culturological ones) and, especially, the methods of textual critic (analysis, comparison, regarding to the literally kind of texts and the surroundings of theirs emergence as
like as theirs addressees, the analysis of the syntax and morphology of texts.
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Liturgia cyrilometodskej misie na Veľkej Morave
Andrej Škoviera
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Otázka bohoslužobného života a praxe cyrilometodskej misie na Veľkej
Morave bola skúmaná viac ráz a z rôznych aspektov. Vo svojom príspevku
sa chcem venovať najprv „liturgickému pozadiu“, z ktorého vzišla cyrilometodská misia, teda otázke, ako vyzeral byzantský obrad v 9. storočí. Ďalej sa
budem zaoberať otázkou, aký obrad, resp. akú formu bohoslužieb používala
táto misia počas pôsobenia na Veľkej Morave a aké máme o tom zmienky
v historických prameňoch. Hneď na úvod treba upozorniť, že liturgiu305 nemožno chápať a skúmať oddelene, liturgia nutne tvorí jednotu, harmonický
celok s teológiou, kanonickým právom, spiritualitou.
Keďže cyrilometodská misia prišla z Konštantinopolu a bola byzantskou
cisárskou misiou, jej členovia boli asi prevažne klerici alebo mnísi, resp. osoby
blízke byzantskému cirkevnému prostrediu. Keďže konferencia je venovaná
duchovnému, intelektuálnemu a politickému pozadiu cyrilometodskej misie
pred jej príchodom na Veľkú Moravu, najprv skúsim trochu opísať, ako vyzeral byzantský obrad v tomto období.
V 9. storočí existovali dve formy byzantského obradu – mníšska
a ᾀσματικὴ ἀκολουθία (doslova piesňový poriadok, v slovenčine sa niekedy používa aj označenie katedrálny či farský typ bohoslužieb, osobne sa
ale prikláňam k používaniu gréckeho termínu). Eucharistická liturgia sa slávila rovnako v obidvoch formách bohoslužieb. Ani o jednej z týchto foriem
nevieme úplne presne, ako vyzerala, čo všetko obsahovala a ako sa vyvíjala,
pretože sa nám z tohto obdobia zachovalo dosť málo písomných prameňov.
Problémom je tiež, že práve v 9. storočí dochádza k dosť výraznému vývoju
v liturgickej sfére.
Mníšska forma vychádzala z obradu kláštora sv. Sávu pri Jeruzaleme,
mala usporiadanie denných bohoslužieb tak, ako to má aj dnešný byzantský
obrad: večiereň, povečerie, polnočnica, utiereň, 1., 3., 6. a 9. čas (hodinka),
príp. aj obednica. Štruktúra jednotlivých denných bohoslužieb sa podobala
na dnešnú štruktúru. Viaceré zachované rukopisy z tohto obdobia vykazujú
305

Toto slovo chápem v širšom zmysle, zahŕňajúc všetky bohoslužby, slávenia (teda
nielen eucharistická liturgia).
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ale dosť veľkú pestrosť. Každý kláštor mal právo upraviť si svoj typikon, a to
aj v bohoslužobnej oblasti, v ktorej existovala značná pluralita. Táto forma
bohoslužieb sa uplatnila najmä v mníšskej sfére, ale postupne stále viac a viac
ovplyvňovala aj bohoslužby vo farských a katedrálnych chrámoch. Metod
a iste aj ďalší členovia misie boli mnísi (a Cyril prežil istú časť svojho života
tiež v kláštore, por. ŽK IV), a preto mníšsku formu dobre poznali.
Asmatiki akoluthia sa uplatnila v mestských chrámoch (preto sa tiež
niekedy označuje ako katedrálny, príp. farský typ). Sv. Cyril a Metod určite
asmatiki akoluthia poznali z detstva zo Solúna, Cyril navyše pôsobil dlhšiu
dobu aj v Konštantinopole, kde sa používala asmatiki akoluthia (jej hlavným
centrom bol patriarchálny chrám Agia Sofia čiže Chrám svätej Múdrosti).
Mienky ohľadne jej rozšírenia a používania sa rôznia, niektorí sa domnievajú,
že sa používala len v niekoľkých veľkých katedrálnych chrámoch.
Plienenie Konštantinopolu počas štvrtej križiackej výpravy r. 1204 znamenalo aj definitívny zánik asmatiki akoluthia,306 po oslobodení Konštantinopolu a obnove cisárstva sa už asmatiki akoluthia neuplatnila, v celej ríši sa
už používala jednotná forma bohoslužieb označovaná zvyčajne ako neosavvaitská syntéza.307 Presná podoba asmatiki akoluthia a jej historický vývoj je
stále predmetom skúmania liturgistov, keďže neveľká pramenná báza na jej
poznanie sa len postupne dopĺňa a zatiaľ neumožňuje utvoriť si úplne presný
a jasný obraz o jej podobe a používaní v 9. storočí.
Asmatiki akoluthia mala iné usporiadanie denných bohoslužieb a aj
sama štruktúra jednotlivých bohoslužieb bola úplne rozdielna od mníšskej
formy. Podľa Blagoja Čifľanova mala asmatiki akoluthia v 9. storočí 4 bohoslužby denného okruhu: ráno utiereň (ὄρθρος), na obed tzv. treťošiesty čas
(τριτοέκτη alebo τριτέκτη alebo τριθέκτη), večer pri západe slnka večiereň (λυχνικόν alebo ἑσπερινός) a neskoro večer bdenie308 – παννυχίς
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Podľa svedectva sv. Symeona Nového Teológa (Solúnskeho) sa ešte tri razy do
roka používal v Konštantínopole, Solúne a Antiochii až do zániku Byzantskej ríše
v polovici 15. storočia. Благой Чифлянов: Ο λειτουργικός τύπος μεταφρασμένος
υπό των αγίων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου εν αρχή της αποστολής των εις
την Μοραβίαν. Богослужебният чин, преведен от св. братя Кирил и Методий
в началото на тяхната моравска мисия. Ανάλεκτα Βλατάδον 31. Θεσσαλονίκη:
Πατριαρχικόν ίδρυμα πατερικών μελετών, 1994, s. 106.
Neosavvaitská syntéza vychádza principiálne z obradu kláštora sv. Sávu pri Jeruzaleme a je definitívnou vývojovou fázou byzantského obradu – používa sa s menšími
úpravami podnes. K vývoju byzantského obradu pozri Robert F. Taft: Storia sintetica del rito bizantino. Roma: Libreria editrice Vaticana, 1999. Šimon Marinčák:
Slovanská liturgia – liturgické dedičstvo byzantskej misie z 9. storočia? In: Slavica
Slovaca, 40, 2005, č. 1, s. 44-48.
Slovenské a cirkevnoslovanské slovo panychída sa používa v inom význame,
označuje bohoslužbu za zosnulých, ktorá nepatrí do denného okruhu bohoslužieb.
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(doslova celonočná). B. Čifľanov neuvádza vôbec takzvané malé časy, keďže
nie sú v typikone Agie Sofie z 10. storočia.309
Podľa Miguela Arranza mala asmatiki akoluthia v Konštantínopole
v dennom okruhu 6, resp. 7 bohoslužieb: večiereň, polnočnicu, utiereň, 3. čas,
6. čas a 9. čas.310 Na sviatky a vo Veľkom pôste sa slúžila večer aj παννυχίς
a vo Veľkom pôste treťošiesty čas (τριτοέκτη). Treťošiesty čas nahrádzal
v období Veľkého pôstu 3. a 6. čas a pravdepodobne aj 9. čas a slúžil sa na
poludnie.311 Arranzova rekonštrukcia sa ale týka konštantínopolského euchologia na začiatku 11. storočia.312
Podľa najnovších výskumov benediktínskeho mnícha Gregora Hankeho313 pozostával denný okruh bohoslužieb všedného obdobia („cez rok“)
v Agii Sofii len z večierne a utierne, v prípade sviatočných dní z večierne
s bdením (παραμονή), παννυχίς a utierne. Denný okruh pôstnych dní
pozostával zo 4 bohoslužieb: παννυχίς, utiereň, treťošiesty čas (τριτοέκτη)
a večiereň vopredposvätených darov (dnes označovaná ako liturgia vopred-
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Vyhýbam sa tiež použitiu termínu povečerie, ktorý prináleží k mníšskej forme
bohoslužieb (resp. neskoršej syntéze).
Takisto J. Mateos sa domnieval, že sa nepoužívali. K tomu pozri aj Arranzove
poznámky v Михаил Арранц: Как молились Богу древние византийцы. Суточный круг богослужения по древним спискам византийского евхология.
Ленинград: Ленинградская Духовная Академия, 1979, s. 174-175, 239. Arranz
sa domnieva, že zmienka o nich v typikone nebola potrebná, ale slúžili sa. Takisto
tzv. malé časy považuje za problém G. Hanke, ktorý tvrdí, že neboli súčasťou asmatiki akoluthia (viď nižšie).
Ak počítame aj 1. čas, ktorý ale podľa Arranza asi nebol plnohodnotnou bohoslužbou
denného okruhu, dostaneme symbolické číslo sedem – podľa Žalmu 118, 164. Михаил Арранц: Как молились Богу древние византийцы, s. 133-134.
Михаил Арранц: Избранные сочинения по литургике. T. 3. Евхлогоий Константинополя в начале XI века и Песненное последование по требнику митрополита Киприана. Москва – Рим: Институт Философии, Теологии и Истории св. Фомы – Папский Восточный Институт, 2003, s. 18, 20.
Na základe dvoch rukopisov z 11. storočia a jedného z konca 13. storočia. Z týchto
troch rukopisov ale len jeden má modlitby τριτοέκτη. Михаил Арранц: Избранные сочинения по литургике. T. 3. Евхлогоий Константинополя в начале XI
века и Песненное последование по требнику митрополита Киприана, s. 7-9,
16. K jednotlivým relevantným rukopisom pozri Михаил Арранц: Как молились
Богу древние византийцы, s. 165-173.
Gregor M. Hanke: Vesper und Orthros der Kathedralritus der Hagia Sophia zu
Konstantinopel. Eine strukturalanalytische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Psalmodie und der Formulare in
den Euchologien. Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades
eines Doktors der Theologie. Doktorská práca obhájená na Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen, Frankfurt am Main v roku 2002.
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posvätených darov).314 Čo sa týka tzv. malých časov (hodiniek), rad euchologionov obsahuje texty tretieho, šiesteho a deviateho času, ale o liturgickom
priebehu týchto hodiniek sa nám nič nezachovalo (1. čas bol v tomto období
ešte vo vývoji). Tieto tzv. malé časy sú mníšskym prvkom a zrejme pochádzajú z mestského mníšstva z Kapadókie, v konštantínopolskej Agii Sofii sa asi
nikdy neuplatnili ako modlitby spoločenstva a de facto neboli súčasťou asmatiki akoluthia.315 Τριτέκτη sa slávila vo Veľkom pôste od pondelka do piatku
po utierni medzi 9. a 12. hodinou dňa (nášho počítania). Nešlo o náhradu 3.
a 6. času cez 40-nicu, ale osobitnú pôstnu bohoslužbu s prípravou katechumenov na Paschu a krst.
Štruktúra bohoslužieb asmatiki akoluthia bola iná ako dnes, pozostávala
najmä z antifonálnych spevov žalmov prerušovaných ekténiami s modlitbami
kňaza, ktoré sa čítali vždy nahlas, biblických čítaní, slávnostného vchodu do
chrámu a modlitby s požehnaním pri sklonení hláv.
Podľa Alekseja Pentkovského sa táto forma bohoslužieb v poikonoklastickom období (teda od 9. storočia) používala už len v Chráme svätej Múdrosti v Konštantinopole a v Chráme svätej Múdrosti v Solúne, inde sa aj farské
a katedrálne bohoslužby slúžili podľa mníšskej formy. Pentkovskij sa tiež domnieva, že u Slovanov neexistovala asmatiki akoluthia ani v plnej ani v čiastočnej verzii, len niektoré jednotlivé bohoslužby.316
Ako už bolo spomenuté, nedostatok prameňov nám bráni zatiaľ presnejšie zrekonštruovať asmatiki akoluthia (katedrálnu či farskú formu bohoslužieb).
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Gregor M. Hanke: Vesper und Orthros der Kathedralritus der Hagia Sophia zu
Konstantinopel, s. 177-180.
Dôvody vidí Hanke najmä v tom, že 1. v synaxári ani v antifonároch niet o nich
žiadnej zmienky (musela by tam byť zmienka o pridelených žalmoch), 2. ak by
sa pravidelne slávili, viedlo by to k časovej kolízii s procesiami a sláveniami stacionárnej liturgie a v pôste by sa križovali s treťošiestym časom a s večierňou vopredposvätených, 3. v Jeruzaleme sa síce už v 4. storočí slávi 6. a 9. čas, ale Jeruzalem je výnimočný prípad, lebo tam prúdili zástupy pútnikov a na ofíciu sa výrazne
podieľali mnísi. Okrem toho Konštantínopol, čo sa bohoslužieb týka, vychádzal
najmä z antiochijskej tradície. Gregor M. Hanke: Vesper und Orthros der Kathedralritus der Hagia Sophia zu Konstantinopel, s. 174-176.
A. Pentkovskij tak usudzuje na základe toho, že v sýrsko-melchitských ani gruzínskych knihách sa nám nezachovali žiadne svedectvá o preklade Synaxára Veľkého
chrámu, ktorý obsahoval usmernenia pre bohoslužby asmatiki akoluthia. Алексей
Пентковский: Славянское богослужение и славянская гимнография византийского обряда в Х веке. In: Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus
bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung, Bonn, 7. – 10.
Juni 2005. Red. Hans Rothe a Dagmar Christians. Paderborn – München – Wien –
Zürich: Ferdinand Schöningh, 2007, s. 18-19, 24.
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Od začiatku 9. storočia vzniká aj nový podtyp mníšskej formy bohoslužieb – studitský typ, ktorý bol akousi syntézou palestínskej mníšskej formy
a konštantínopolskej tradície. Palestínsky mníšsky kinovitský typ bohoslužieb
bol prispôsobovaný typikonu Chrámu svätej Múdrosti (Agie Sofie).317
Čo sa týka eucharistickej liturgie, ani v tomto prípade nemáme dostatok
prameňov, aby sme mohli presne a s istotou zrekonštruovať jej podobu v 9.
storočí. V tomto období byzantské chrámy ešte nemali ikonostas a funkciu
dnešného žertveníka a diakonika plnil σκευοφυλάκιον – osobitná budova,
ktorá stála blízko apsidy chrámu na severnej strane. Tu sa ešte pred začiatkom
liturgie zhromažďovali obetné dary, ktoré prinášali veriaci. Od 8. storočia sa
začína rozvíjať obrad prípravy darov pred liturgiou (grécky πρόθεσις, slovensky proskomídia). Sama liturgia sa začínala v nartexe (alebo v inom chráme, odkiaľ išla procesia), kde sa spievali antifóny (žalmy s refrénmi – tropármi). Veľká (pokojná) ekténia ani zvolanie „Požehnané kráľovstvo Otca i Syna
i Svätého Ducha...“ ešte neboli na začiatku liturgie, ako je tomu dnes. Po modlitbe vchodu vstupovali slúžiaci a po nich ľud do chrámu. Vstup do chrámu
bol vlastne skutočným začiatkom eucharistickej liturgie, spevy a modlitby
pred ním by sme mohli označiť ako prípravné obrady. Po trisagione (trojsvätom hymne) nasledovali čítania z apoštola a evanjelia (v 9. storočí sa už
starozmluvné čítania na liturgii nečítali) a homília. Nasledovala ekténia (prosby) za katechumenov a príprava prestola. Počas toho diakoni vyšli z chrámu
a zo skevofylakia doniesli v sprievode chlieb a víno, procesiu sprevádzal spev
cherubínskeho hymnu (nebol prerušený spomínaniami, ako je tomu dnes).
Hneď na to sa začínala anafora (bez ekténií). Obrad bozku pokoja sa konal bez
slov, slúžiaci medzi sebou, muži s mužmi a ženy so ženami si vymenili bozk
pokoja. Anafora sa v 9. storočí už recitovala potichu. Po modlitbe Otčenáš
nasledovalo rozdeľovanie eucharistických darov, najprv slúžiacim a potom
laikom. Po jeho skončení diakoni odniesli nádoby do skevofylakia, nasledovala zaambónna modlitba, ktorá sa čítala v lodi pri odchode kléru v procesii
z chrámu.318 Po období temna (ikonoklastickej kríze) sa však začína postupne
meniť aj architektúra, štruktúra a výzdoba chrámu, postupne sa upúšťalo od
stavby skevofylakia, jeho funkciu prebrala bočná apsida svätyne, nové chrámy boli menšie a viac „uzavreté do seba“, uspôsobené tak, že celé liturgické
dianie sa odohrávalo vo vnútri chrámu. Ambón bol podstatne zredukovaný
a posunul sa zo stredu chrámu smerom k svätyni.319 Treba tiež podotknúť, že
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Алексей М. Пентковский: Студийский устав и уставы студийской традиции.
In: Журнал Московской Патриархии, 2001, č. 5, s. 69-80.
Šimon Marinčák: Slovanská liturgia – liturgické dedičstvo byzantskej misie z 9.
storočia? In: Slavica Slovaca, 40, 2005, č. 1, s. 57-61.
Robert F. Taft: Storia sintetica del rito bizantino, s. 73-74.

109
v 9. storočí bol prevládajúcim formulárom eucharistickej liturgie v Konštantinopole text nosiaci meno sv. Bazila Veľkého, kým formulár nosiaci meno sv.
Jána Zlatoústeho sa používal menej často.
Pre lepšie pochopenie uvádzam krátky popis základných fáz vývoja byzantského obradu:
Paleobyzantské obdobie (do 4. storočia). Vieme o ňom veľmi málo,
konštantínopolská liturgia bola pod silným vplyvom Antiochie a asi aj bohoslužobných slávení v Ríme.
Imperiálne obdobie (4. – 7. storočie) je obdobím silného vývoja, ktorý je
podmienený dvoma vecami: prítomnosťou patriarchu a prítomnosťou cisára
v hlavnom meste. Významným bola aj stavba Chrámu svätej Múdrosti (Agie
Sofie) v Konštantinopole (537) za cisára Justiniána (527-565). Tento chrám sa
stal vzorom pre štruktúru, usporiadanie a symboliku chrámu. Paralelne popri
asmatiki akoluthia sa vyvíjala mníšska forma bohoslužieb, najmä v Palestíne
v kláštore sv. Sávu. Tento kláštor mal veľmi silný vplyv aj na bohoslužobný
život iných kláštorov.
Obdobie krízy (temna), ktoré spôsobili najmä ikonoklastické spory (7.
– 9. storočie). V tomto období sa pomaly formujú a systematizujú bohoslužobné knihy.
Studitské obdobie (9. – 13. storočie).320 V tejto fáze prichádza k prvej syntéze mníšskej formy a asmatiki akoluthia, vzniká tiež mnoho nových bohoslužobných kníh – oktoich v 8. storočí, triody a minea v 9.-10. storočí (dovtedy
boli tieto texty roztrúsené v rôznych zbierkach kánonov, stichír a pod.; až do
12. storočia mali tieto nové knihy dosť rôznorodú štruktúru). Víťazstvo ikonodulov znamenalo predovšetkým víťazstvo mníchov, čo znamenalo aj posilnenie mníšskeho vplyvu v byzantskej cirkvi a spoločnosti. Tento vplyv sa
prejavil aj v liturgickej oblasti.
Neosavvaitská syntéza (13. – 15. storočie). Prichádza k definitívnemu „zmiešaniu“ mníšskej formy s katedrálnou, pričom dominantnou bola
mníšska forma (60-70% dnešnej podoby byzantského obradu je z mníšskeho
prostredia). Za patriarchu Filotea Kokkina (patriarchom bol dva razy v rokoch 1353-1355 a 1364-1376) prichádza k poslednej väčšej reforme časoslovu
(denného okruhu bohoslužieb) i eucharistickej liturgie. Od tohto obdobia je
byzantský obrad ustálený zhruba tak, ako ho poznáme dnes.
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Názov je odvodený od kláštora Studion v Konštantinopole. Pôvodne tam sídlili
tzv. nespiaci mnísi, ale kláštor postupne upadal, preto cisár r. 798 povolal mníchov
z kláštora Sakkudion v Bytínii. Ich prvým igumenom v Konštantinopole bol sv.
Teodor (označovaný neskôr ako Teodor Studita).
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Bohoslužobné knihy máme zachované vlastne až pre 4. a 5. obdobie.
Najstarší euchologion tzv. Euchologion Barberini je z 8. storočia. Pre staršie
obdobie sme odkázaní najmä na liturgické komentáre.
Pre úplnosť treba dodať, že ani v západnom prostredí v 9. storočí neexistovala jednotná forma bohoslužieb, popri stále silnejúcom rímskom obrade
existovali aj iné formy, napríklad v Miláne, v okolí Aquileje, na Istrii a v Dalmácii.
Čo sa týka slávenia bohoslužieb byzantsko-slovanskej misie na Veľkej
Morave, nemáme veľa priamych zmienok v životoch a historických materiáloch a nikde nie je priamo povedané, že preložili či používali taký alebo onaký
obrad, tú alebo onú liturgiu či inú bohoslužbu. Nepriamych zmienok je viac,
resp. máme viacero miest, z ktorých môžeme dedukovať isté veci.
Asi najvýznamnejšou správou je výpočet preložených bohoslužieb v Živote Konštantína-Cyrila v 15. kapitole: „Čoskoro preložil (sv. Konštantín-Cyril) celý cirkevný poriadok, naučil ich utierni, časom (inde času), (obednici),
večierni, povečernici a tajnej službe.“321 Text sa čiastočne rôzni v jednotlivých
rukopisoch. Dôležité však je, že tento výpočet, ako je, hovorí o tom, že to boli
bohoslužby byzantského obradu.
Čo sa týka zachovaných bohoslužobných kníh, ktoré preložili sv. Cyril
a Metod, nezachovali sa nám žiadne, o ktorých by sme s úplnou istotou vedeli, že sú ich dielom. Mohli by sme spomenúť Kyjevské listy z 10. storočia,
ktoré obsahujú množstvo lexikálnych veľkomoravizmov, ale spojenie s cyrilometodskou misiou nie je úplne isté. Obsahujú niekoľko omšových modlitieb
latinského obradu.
Sinajské euchologion obsahuje najstarší slovanský preklad liturgie sv.
Jána Zlatoústeho a sv. Bazila Veľkého, teda texty byzantského obradu. Text
odkazuje na veľmi starú alebo konzervatívnu predlohu.322 V roku 1975 boli na
Sinaji objavené ďalšie, doteraz neznáme listy tohto euchologia, ktoré obsahujú
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K rozdielom v jednotlivých rukopisoch pozri Петр А. Лавров: Материалы по
истории возникновения древнейшей славянской письменности. Ленинград:
Издательство Академии наук СССР, 1930, s. 28, 60. Magnae Moraviae fontes historici. II. Textus biographici, hagiographici, liturgici. Brno: Universita J. E Purkyně,
1967, s. 102. Tajná služba je eucharistická liturgia. Preklad triodia (pentekostaria)
do staroslovienčiny (ktoré v asmatiki akoluthia neexistovalo) urobil až sv. Kliment
v Bulharsku pred svojou smrťou: „A tušiac svoju smrť, obdaroval bulharskú cirkev
posledným darom, a pridal k triodiu to, čo mu chýbalo, lebo práve v tom čase dokončil
to, čo sa spieva od Novej nedele (Tomášovej) po Päťdesiatnicu.“ (ŽKlim XXVI, 73)
Takisto oktoich a mineu preložil podľa B. Čifľanova až Kliment v Bulharsku. Благой
Чифлянов: Ο λειτουργικός τύπος μεταφρασμένος υπό των αγίων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου εν αρχή της αποστολής των εις την Μοραβίαν, s. 103-104.
Šimon Marinčák: Slovanská liturgia – liturgické dedičstvo byzantskej misie z 9.
storočia?, s. 55.
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časti asmatiki akoluthia a ďalšie modlitby konštantínopolského euchologia.323
Takisto však spojenie s cyrilometodskou misiou nie je úplne isté.
Takýchto textov hypoteticky spojených s pôsobením cyrilometodskej
misie na Veľkej Morave by sme mohli nájsť aj viac, ale keďže ich pôvod a doba
vzniku nie je nesporná, nebudeme sa ďalej venovať ich výpočtu.
Určitým vysvetlením, prečo sa nám nezachovali žiadne bohoslužobné
knihy preložené priamo Cyrilom a Metodom, by bolo použitie asmatiki akoluthia. Ak byzantsko-slovanská misia použila túto formu bohoslužieb, je pochopiteľné, že sa knihy nezachovali, lebo o niekoľko desaťročí už neboli aktuálne. Keďže byzantský obrad sa zmenil, nikto ich už nepotreboval, a preto ich
už v neskoršom období neodpisovali. Zdá sa tiež, že v Bulharsku po príchode
Metodových učeníkov v r. 886 sa už používala len mníšska forma bohoslužieb. Taktiež sám fakt, že učeníci boli vyhnaní, by skutočnosť čiastočne osvetľoval, lebo na cestu si nemohli so sebou zobrať žiadne knihy. Nové preklady
v Bulharsku asi už potom urobili podľa mníšskej formy.
Ak sa teda pýtame, akého obradu bohoslužby používala byzantsko-slovanská misia na Veľkej Morave, môžeme nájsť u rôznych bádateľov viacero
rôznych odpovedí, resp. ponúka sa nám viacero možností:
Používali len byzantský obrad.
Používali len latinský obrad v tej forme, ktorá už existovala na Veľkej
Morave.
Používali aj byzantský aj latinský obrad zároveň, resp. najskôr byzantský,
neskôr prešli na latinský obrad, resp. pre seba používali byzantský obrad, pre
ľud latinský obrad.
Používali, resp. utvorili akýsi hybridný obrad (zmiešaninu).
Ak prijmeme 1. verziu, že používali byzantský obrad, ostáva otázka, ktorú formu byzantského obradu.
Ak prijmeme 2. verziu, že používali latinský obrad, opäť ostáva otázka,
ktorú formu latinského obradu.
Neviem úplne presne, ako vyzerali obrady v 9. storočí – ani byzantský ani
latinský v ich rozličných formách. Treba však poznamenať, že si boli omnoho bližšie ako v súčasnosti. Zvlášť po liturgických reformách na Západe po
Tridentskom sneme (1545-1563) a najmä po Druhom vatikánskom sneme
(1962-1965) je medzi byzantským a latinským obradom neporovnateľne väčší
rozdiel.
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Георги Минчев: Мястото на новооткритите листове от Синайския евхологий
сред другите текстове и ръкописа. Филологически и литургически анализ на
молитвите от денонощния богослужебен цикъл (ᾀσματικὴ ἀκολουθία). In: Palaeobulgarica – Старобългаристика, 17, 1993, č. 1, s. 21-36.
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Skúsme sa pozrieť, čo hovorí v prospech použitia jedného alebo druhého
obradu (už v akejkoľvek forme). Za použitie byzantského obradu hovorí už
citovaná 15. kapitola Života Konštantína-Cyrila, kde sa vypočítavajú preložené bohoslužby: „„Čoskoro preložil (sv. Konštantín-Cyril) celý cirkevný poriadok, naučil ich utierni, časom (inde času), (obednici), večierni, povečernici
a tajnej službe.“ Z použitej slovanskej terminológie je zrejmé, že vychádza
z byzantskej predlohy, slovo povečernica nemôže byť z latinského completorium, ale z gréckeho ἀπόδειπνον. Obednica je byzantská bohoslužba, ktorá
nemá v latinskom obrade svoj pendant. Jednotné číslo „času“ (v niektorých
rukopisoch) by zodpovedalo tiež byzantskému obradu – konkrétne asmatiki
akoluthia v Hankeho a Čifľanovej schéme. Takisto výraz tajná služba je typicky byzantské označenie pre eucharistickú liturgiu. Nemožno však úplne
vylúčiť, že ide o terminologickú úpravu hagiografického textu, ktorú vykonal
niektorý z opisovačov, i keď vo všetkých rukopisoch tu nachádzame len byzantské termíny, ani v jednom nie je náznak latinskej terminológie.
Cyril a Metod aj ich spolupracovníci, ktorí prišli z Konštantinopolu, boli
vychovaní v byzantskom prostredí, v byzantskej liturgii, teológii, spiritualite;
boli nepochybne hlboko zakorenení v byzantskej tradícii, ktorú celé roky žili.
„Prejsť“ do inej tradície nie je vôbec také jednoduché (najmä v oblasti spirituality a teológie).
Väčšina zachovaných pamiatok (životov, služieb), ktoré sa viažu k cyrilo
metodskej misii, je z byzantského obradového prostredia.
Prvotné schválenie použitia slovanského jazyka v Konštantínopole bolo
isto pre byzantský obrad, patriarcha Fotios by sa neplietol do náležitostí iného
patriarchátu (rímskeho), keďže mu išlo o udržanie dobrých vzťahov v inak
dosť napätom období. V tomto čase (862 – prvá polovica roku 863) boli ešte
vzťahy medzi Fotiom a Mikulášom I. dobré a zdalo sa, že takými aj zostanú.324
Mníšske typikony (ustavy) obsahovali aj ustanovenia pre bohoslužobný
život. Keďže mnohí členovia misie boli byzantskými mníchmi, dá sa predpo324

Mikuláš I. vo svojom liste z 18. marca 862 (odpoveď na Fotiovo vyznanie viery z r.
860) uznal Fotiovu pravovernosť, čo znamenalo pozitívny postoj k jeho zvoleniu
za patriarchu. Až v lete 863 Mikuláš zvolal v Ríme synodu, ktorá vyhlásila Fotia za
zbaveného všetkých cirkevných hodností a takisto aj ním rukopoložený klérus. Od
tohto momentu sa začína veľký zápas medzi ním a patriarchom Fotiom (podmienený najmä územnými jurisdikčnými spormi), v tom čase však už cyrilometodská misia bola na Veľkej Morave. Francis Dvornik: The Photian Schism. History
and Legend. Cambridge: Cambridge University Press, 1948, s. 97-98, 122. Wilhelm
de Vries: Orthodoxie und Katholizismus. Gegensatz oder Ergänzung? Freiburg im
Breisgau: Herder, 1965, s. 26.
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kladať, že aj na Veľkej Morave zachovávali svoje mníšske pravidlá (typikon),
a teda minimálne pre seba slúžili v byzantskom obrade.
Cyrilometodská misia prišla na Veľkú Moravu obhajovať a šíriť politické
záujmy Byzantskej ríše, treba mať na zreteli, že to bola misia vyslaná cisárom,
a je jasné, že aj v cirkevnej oblasti bolo ich poslaním obhajovať a šíriť záujmy
byzantskej cirkvi; ťažko si teda predstaviť, že by v politickej oblasti misia obhajovala záujmy Byzantskej ríše a v oblasti cirkevnej záujmy Frankov, resp.
Ríma. Štát a cirkev boli v Byzancii silne previazané. Záujmom cisárskej misie
by rozhodne skôr zodpovedalo použitie byzantského obradu než latinského.
Rovnako zo strany kniežaťa Rastislava sa javí byzantský obrad ako logickejšie a výhodnejšie riešenie – Rastislav sa potreboval vymaniť zo sféry vplyvu
franskej cirkvi, čomu by prijatie byzantského obradu výrazne pomohlo. Rastislav sa dokonca asi chcel dostať pod byzantskú cirkevnú jurisdikciu, keďže
si v Konštantinopole pýtal biskupa: „...pošli nám teda, vladár, takého biskupa
a učiteľa.“ (ŽK XIV)325
V 14. kapitole Života Konštantína-Cyrila sa píše: „и тогда сложи
писмена и начz бесэдu писати еvаггелскuю: искони бэ слово...“. Väčšinou
sa to interpretuje tak, že sv. Cyril začal prekladať Písmo, hoci text by možno
skôr nasvedčoval, akoby začal prekladať nejaké výklady k evanjeliu. V každom prípade začal Evanjeliom podľa Jána (či už textom alebo komentárom
k textu), tak ako sa začínajú perikopy aprakosu, resp. systém evanjeliových
čítaní v byzantskom obrade, čiže evanjeliom na Nedeľu Paschy, držal sa teda
byzantského systému čítaní.326
Keď sa sv. Metoda pred smrťou pýtali, koho určuje za svojho nástupcu,
ukázal na Gorazda a povedal: „Tento je vašej zeme slobodný muž, dobre učený
v latinských knihách, pravoverný.“ (ŽM XVII) Gorazd bol učený v latinských
knihách, keď to Metod vyzdvihuje, asi to nebol štandard, teda ostatní nepoznali tak dobre latinské knihy, čiže latinský obrad. Evidentne sa tu nehovorí
o jazyku; výraz knihy označuje latinskú tradíciu, obrad, teológiu, vzdelanosť.
Keby boli používali latinský obrad, všetci učeníci by asi boli dobre učení v la325
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František Dvorník tvrdí, že Fotios mal plné právo poslať biskupa na Veľkú Moravu,
keďže tu ešte nebola ustanovená cirkevná hierarchia. Nechcel tak však urobiť, aby
nezhoršil vzťahy s rímskym pápežom Mikulášom I. František Dvorník: Byzantské
misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad, 1970, s. 121-122.
А. М. Пентковский: Лекционарии и четвероевангелия в византийской
и славянской литургических традициях. In: Евангелие от Иоанна в славянской традиции. Evangelium secundum Ioannem. Red. A. A. Aлексеев.
Санкт-Петербург: Российское библейское общество, 1998, s. 35. K systému čítaní byzantského obradu okrem vyššie uvedenej štúdie pozri aj Алексей
М. Пентковский: Константинопольский и иерусалимский богослужебные
уставы. In: Журнал Московской Патриархии, 2001, č. 4, s. 70-78.

114
tinských knihách. Na druhej strane to svedčí ale aj o tom, že na Veľkej Morave
latinský obrad existoval tiež a byzantsko-slovanská misia s ním prichádzala
nejakým spôsobom do kontaktu, ak bolo dôležité, aby nový arcibiskup ovládal aj latinský obrad.
V Živote Metoda sa spomína, že sv. Metod dokončil preklad Biblie 26.
októbra a v tento deň oslávil sviatok sv. Demetra.327 To naznačuje, že cyrilometodská misia používala byzantský kalendár, v latinskom obrade sa totiž
sviatok sv. veľkomučeníka Demetra slávi 8. novembra. Bolo by zaiste zvláštne,
ak by sa v otázke kalendára pridržiavali byzantského obradu a v otázke slávenia eucharistickej liturgie či iných bohoslužieb latinského obradu.
Takisto trinásta kapitola Života Metodovho potvrdzuje, že cyrilometodská misia používala byzantský obrad: „No ich zloba sa nezastavila len na tom,
ale hovorili: «Cisár sa naňho hnevá, a ak ho nájde, nezostane viac nažive.» Ale
milosrdný Boh ani v tom nechcel dovoliť pohanu na svojho služobníka, vložil
cisárovi do srdca vnuknutie, lebo srdce cisárovo vždy býva v Božej ruke, i poslal
mu list: «Otče ctihodný, veľmi si ťa želám vidieť. Buď taký láskavý a poponáhľaj
sa k nám, aby sme ťa videli, kým si na tomto svete, a prijali tvoju modlitbu.»
Metod ta hneď šiel. Cisár ho prijal s veľkou úctou a radosťou a pochváliac jeho
učenie, podržal si z jeho učeníkov kňaza i diakona s knihami. Čo len chcel, všetko mu splnil a v ničom ho neodmietol. Obľúbil si ho a veľmi obdaroval a opäť
ho vyprevadil slávnostne do jeho sídla, a takisto aj patriarcha.“ (ŽM XIII) Ak si
ponechali v Konštantínopole dvoch učeníkov s knihami, iste to neboli knihy
latinského obradu, pretože tie by boli pre nich zbytočné a iste by nevyvolali
takú pozitívnu reakciu. Takisto, ak by Metod a jeho spolupracovníci boli „prestúpili“ na latinský obrad, tak by ich za to cisár určite nepochválil a netešil by
sa tomu, že jeho vyslanci „prešli“ do inej cirkvi a inej tradície. V takomto prípade by prijatie, ak by vôbec k nemu prišlo, bolo chladné. Treba mať na zreteli,
že Metod bol dlhé roky v štátnych a diplomatických službách.328
Zo života Metodovho vieme, že sa chcel vrátiť na horu Olymp do svojho
kláštora a pokračovať v mníšskom živote.329 Ak by bol však Metod prijal latinský obrad, asi ťažko by sa mohol vrátiť do byzantského kláštora.
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„...začnúc mesiacom marcom až do dvadsiateho šiesteho októbra, čiže za osem mesiacov – úplne preložil z gréckeho jazyka do slovienskeho všetky knihy Písma okrem
kníh Machabejcov. A keď skončil, vzdal Bohu dôstojnú vďaku a chválu, ktorý mu dal
takú milosť a prispel na pomoc. A odslúžiac so svojím duchovenstvom svätú obetu,
oslávil pamiatku svätého Demetra.“ (ŽM XV).
„...cisár, spoznajúc jeho bystrosť, dal mu spravovať slovienske kniežatstvo“ (ŽM II),
neskôr sprevádzal svojho brata Cyrila na cisárskych misiách.
Usudzujeme tak podľa slov sv. Cyrila, ktoré pred smrťou adresoval svojmu bratovi:
„Ale ty ľúbiš veľmi Horu, no neopúšťaj pre Horu svoje učenie.“ (ŽM VII)
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Učeníci Cyrila a Metoda sa po vyhnaní usadili v Bulharsku. V ich diele
nevidíme znaky latinského obradu. Nedoniesli by tam to, v čom žili na Veľkej
Morave skoro dvadsať rokov? Všetky ich liturgické diela však náležia k byzantskému obradu. Okrem toho, ak by prijali na Veľkej Morave latinský obrad, ich
príchod do Bulharska by určite bol problémom, grécky klérus v Bulharsku by
určite proti nim ako potenciálnej hrozbe brojil rovnako ako konštantínopolský patriarchát, lebo zápasy o to, do ktorej sféry cirkevného vplyvu Bulharsko
pripadne – či do latinskej alebo byzantskej – boli len celkom nedávnou minulosťou. Ak by učeníci prijali latinský obrad, iste by sa ich v Bulharsku obávali
ako takých, ktorí sa opäť pokúšajú vtiahnuť Bulharsko do latinskej sféry vplyvu. A napokon, ak by boli prijali latinský obrad, prečo by neušli niekam do
sféry vplyvu latinskej cirkvi (Taliansko, Istria...)?
V Živote Klimenta Ochridského od sv. Teofylakta (IX [30.]) Gorazd
a Kliment v rozhovore so Svätoplukom hovoria: „V tomto vyznaní, ktoré preložené z gréckych kníh každodenne vyslovuješ v chráme aj ty, knieža, vidíme, či
môžeme súhlasiť s vierou v Ducha, vychádzajúceho zo Syna, alebo vychádzajúceho z Otca.“ Jednak máme svedectvo, že v Svätoplukovom sídle sa bohoslužby konali v slovanskom jazyku (keďže sa hovorí o preklade), a nie v latinskom
jazyku. Tiež je to doklad, že vyznanie viery v slovanskom jazyku sa používalo
preložené z gréčtiny, hoci istotne už pred príchodom byzantskej misie existoval nejaký preklad z latinčiny, vyznanie viery bolo totiž jedným zo základných
textov pri katechizácii. Veľmi dôležitou informáciou, ktorú nám úryvok poskytuje, je fakt, že na Svätoplukovom dvore sa slávila byzantská liturgia. Ako
vieme, vyznanie viery je každodennou súčasťou eucharistickej liturgie byzantského obradu od 6. storočia (dôsledok kontroverzií okolo Chalkedónskeho ekumenického snemu), zatiaľ čo v latinskom obrade sa používalo a dodnes
používa iba v nedele a veľké sviatky.330 Ak teda Svätopluk recitoval vyznanie
viery na liturgii každý deň, je isté, že to bola liturgia byzantského obradu.
Niektorí bádatelia doteraz zastávali mienku, že na Svätoplukovom dvore sa
slávili bohoslužby v latinskom obrade na základe listu Jána VIII. Svätoplukovi z júna r. 880: „A keď sa tebe i tvojim veľmožom páči počúvať omše radšej
v latinskom jazyku, prikazujeme, aby sa pre teba omšové obrady odbavovali po
latinsky.“331 I keď Teofylaktov Život Klimenta je značne tendenčný prameň,
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Robert F. Taft: Oltre l’Oriente e l’Occidente. Per una tradizione liturgica viva.
Roma: Lipa Edizioni, 1999, s. 241.
Peter Ratkoš: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Druhé opravené a rozšírené vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968, s. 178. Za touto
formuláciou môžu byť Vichingove snahy získať si Svätopluka pod svoj vplyv, teda
aby navštevoval latinské bohoslužby, ktoré slávila franská misia.
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nemáme nejaký závažný dôvod sa domnievať, že by na tomto mieste Teofylakt
prekrúcal historické skutočnosti či si ich dajako domýšľal.
Mnoho cenných argumentov pre či proti použitiu jedného alebo druhého obradu nachádzame v teológii byzantskej misie, keďže liturgia je neodlučiteľne spojená s teológiou. Medzi teologické rozdiely, ktoré sa na Veľkej Morave prejavili, patrí napríklad postoj k pluralite bohoslužobných jazykov (na
Východe s tým neboli nejaké zásadné problémy, existoval aj dostatok precedensov, v západnej cirkvi zase oddávna existovali prakticky len dva bohoslužobné jazyky). Tiež otázka používania, resp. nepoužívania dodatku Filioque
(hoci Filioque sa v Ríme v tomto čase ešte nepoužívalo, ale pripúšťalo sa ako
legitímna formulácia, cyrilometodská misia ho ale ani nepripúšťala332) a rozdielna ekleziológia nasvedčujú, že cyrilometodská misia používala byzantský
obrad.333 Otázka teológie cyrilometodskej misie je oblasťou, kde bude potreb
ný ešte ďalší podrobný výskum.
Takisto niektoré prvky byzantského obradu v Uhorsku, ktoré sa udržali
aj v latinskej cirkvi a ktoré máme doložené ešte aj v neskorom stredoveku, by
mohli byť veľkomoravského pôvodu. Dlho sa napríklad v Uhorsku udržali
ženatí kňazi, a to aj v latinskej cirkvi. Ešte na začiatku 12. storočia kráľ Koloman potvrdzuje prax ženatých kňazov,334 hoci latinský obrad sa už v 9. storočí
pridržiaval celibátu, čoho sa dožadovali napríklad franskí misionári v Bulharsku. Silný byzantský vplyv vidno aj v pôstnej disciplíne, Veľký štyridsaťdňový pôst sa v Uhorsku ešte dlho po zániku Veľkej Moravy začínal podľa
byzantského obradu v pondelok.335 Pôstne predpisy a zvyklosti v Uhorsku
boli silno ovplyvnené byzantskou tradíciou.336 F. Dvorník zase vidí ako relikt
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V Živote Metoda v XII. kapitole sa označuje dokonca ako „hyjopaterská heréza“.
Andrej Škoviera: Obradové spory medzi byzantskou a latinskou misiou na Veľkej
Morave. In: Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom
prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2007, s. 129-172.Byzantská teologická formácia sa zračí aj
v niektorých detailoch prekladaných textov. O tom pozri napríklad Jozef Pavlovič:
O prekladateľstve Konštantína Filozofa a o pôsobení byzantskej misie na Veľkej
Morave. In: Slavica Slovaca 35, 2000, č. 1, s. 73-76.
Cyril Vasiľ: Gréckokatolíci. Dejiny – osudy – osobnosti. Košice: Byzant, 2000,
s. 40-42.
Zákony sv. Ladislava z konca 11. storočia vyslovene nariaďujú začínať Veľký pôst
v pondelok, a to pre všetkých kresťanov v uhorskom kráľovstve. Kto by sa nechcel
postiť podľa „uhorských zvykov“, má opustiť krajinu. Cyril Vasiľ: Gréckokatolíci.
Dejiny – osudy – osobnosti, s. 40-41.
O tom svedčí aj spis Galeotta Martia z konca 15. storočia: „V tento deň (t. j. v piatok) sa zachováva pôst ako vo veľkopôstnom období, lebo ľudia sa zdržiavajú nielen
mäsa, ale i syra, mlieka a vajec.“ Galeottus Martius Narniensis: Znamenité, múdre
i žartovné výroky a činy kráľa Mateja. De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis
regis Mathiae. Bratislava: Kalligram, 2005, s. 52-53. V latinskom obrade neexistoval
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byzantského obradu z veľkomoravského obdobia postrihnutie sv. Václava na
dospelosť, ktoré sa uskutočnilo v byzantskom obrade (podľa modlitby zo sinajského euchologia), hoci v latinskej tradícii existuje vlastný formulár tohto
obradu.337
Za použitie latinského obradu hovorí hlavne fakt, že byzantská misia
prišla do prostredia, kde už bola akási základná christianizácia, a to v latinskom obrade, prevažne franskými misionármi. Systematické misijné aktivity
na našom území umožnil zánik avarského kaganátu na začiatku 9. storočia.
Ďalším argumentom v prospech latinského obradu je fakt, že od roku
867 cyrilometodská misia patrila de facto pod rímsku jurisdikciu.
Rímski pápeži Ján VIII. aj Hadrán II. nariadili čítať evanjelium na bohoslužbách najprv latinsky až potom slovansky, čiže sa používala latinčina, teda
je pravdepodobné, že aj latinský obrad. Bolo by zvláštne, keby prikazovali čítať evanjelium po latinsky na byzantskej liturgii, hoci ako snaha o určité univerzalistické gesto to nie je vylúčené. Navyše, aj v Konštantínopole sa niekedy
pri veľkých sviatkoch evanjelium čítalo aj po latinsky.338
Metodov pohreb bol aj po latinsky, bolo by asi zvláštne, ak by sa používal latinský jazyk ale nie v latinskom obrade. Na druhej strane je možné, že
latinské časti pohrebu slúžili franskí duchovní a nie členovia cyrilometodskej
misie.
Najstaršia písomná pamiatka, tzv. Kyjevské listy, patrí k latinskému obradu, obsahuje modlitby na záver omše západného obradu.
Takisto latinská terminológia v pamiatkach viažucich sa k pôsobeniu
byzantsko-slovanskej misie, napríklad „мьша“ (omša), nasvedčuje tomu, že
latinský obrad bol používaný a zaužívaný na našom území.
Čo sa týka schválenia staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka
v Ríme, mnohí tvrdia, že sa týkalo rímskeho obradu a že pápež by neschvaľoval knihy byzantského obradu (tie už boli schválené v Konštantinopole). I keď
sa nám to z dnešného pohľadu môže takto javiť, otázkou zostáva, či aj vtedy
existovalo takéto jasné obradové a teritoriálno-jurisdikčné vnímanie. V Kalábrii a na Sicílii, na ktoré si rímski pápeži robili jurisdikčný nárok, sa používal
byzantský obrad, a to aj v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku, keď
už boli tieto územia pod plnou jurisdikciou Ríma.339 Takže aj prechod cyrilo-
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predpis postiť sa od mliečnych pokrmov a vajec.
František Dvorník: Byzantské misie u Slovanů, s. 130-131.
Šimon Marinčák: Slovanská liturgia – liturgické dedičstvo byzantskej misie z 9.
storočia?, s. 38.
Tieto územia boli jurisdikčne podriadené Rímu až do r. 732, potom ich cisár Lev
III. vyňal z rímskeho patriarchátu a včlenil do Konštantínopolského patriarchátu,
čo ale rímski pápeži nikdy neuznali.
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metodskej misie pod rímsku jurisdikciu nemusel asi nutne znamenať prechod
na latinský obrad.
Franskí misionári sa sťažovali na byzantsko-slovanskú misiu, že zaviedla
slovanský jazyk a že pôsobí na ich kanonickom území, ale nikde sa nesťažujú
na zavedenie inej/novej liturgie, bohoslužieb.
Podľa niektorých bádateľov by zavedenie byzantskej liturgie znamenalo
začlenenie územia pod jurisdikciu Konštantinopolu, čo by vyvolalo iste veľkú
nevôľu v Ríme a pobyt Cyrila a Metoda v Ríme by teda asi nebol taký úspešný
a členovia misie by neboli prijatí s takou vrúcnosťou a pompou.340 Ale ako
sme už spomenuli, v Kalábrii i na Sicílii (a aj v samom Ríme) žilo veľa Grékov
a používal sa tam byzantský obrad, čo v tomto období nespôsobovalo zásadné
problémy.
Čo sa týka liturgických slávení v Ríme, o ktorých máme údaje v životoch,
predpokladá sa, že boli v rímskom obrade. (Nemožno to však tvrdiť s úplnou
istotou, aj dnes sa v katolíckej cirkvi bežne slávia byzantské bohoslužby, resp.
bohoslužby iných obradov v latinských chrámoch. V Ríme nemuseli byť všetky slávenia v latinskom, resp. rímskom obrade, ale mohli byť aj v byzantskom
obrade a aj v gréckom jazyku, bolo tam veľa Grékov a gréckych kláštorov,
najmä emigrantov z čias ikonoklastických prenasledovaní.)
Asi prvá slovanská liturgia v Ríme bola v chráme sv. Petra po vysvätení učeníkov (teda nie bezprostredne po príchode do Ríma): „Nato prikázal
pápež dvom biskupom, Formozovi a Gauderikovi, vysvätiť slovienskych učeníkov. A ako ich vysvätili, hneď spievali liturgiu slovienskym jazykom v chráme
svätého apoštola Petra. Na druhý deň spievali v chráme svätej Petronily a na
tretí deň spievali v chráme svätého Andreja. A potom zase spievali v chráme
veľkého učiteľa národov, apoštola Pavla. Nad jeho svätým hrobom celú noc spievali chválospevy po sloviensky a ráno znova spievali liturgiu. Mali na pomoc
biskupa Arzénia, jedného zo siedmich biskupov, a Anastázia, bibliotekára.“
(ŽK XVII) Z textu ani okolností sa však nedá určiť, v akom obrade sa slávenia
uskutočnili.Nie je jasné ani to, či napr. biskup Arzénius sláveniu predsedal alebo bol len prítomný. Ale asi ťažko by vedel predsedať slovanskej bohoslužbe,
keďže sotva mohol ovládať slovanský jazyk. Vysviacka však nepochybne bola
v rímskom obrade. Čo sa týka celkovo slávení v Ríme, ktoré sú spomínané
v cyrilometodských prameňoch, i keby sme vedeli presnejšie, o aké slávenia
(v akom obrade) išlo, nie je nijako isté, že aj na Veľkej Morave sa slávili bohoslužby takým istým obradom. V Ríme sa totiž predpokladá použitie rímskej
formy západného obradu, kým na Veľkú Moravu sa skôr dostala iná forma
západného obradu, pravdepodobne tá, ktorá sa používala v salzburskej ar340

Šimon Marinčák: Slovanská liturgia – liturgické dedičstvo byzantskej misie z 9.
storočia?, s. 38.
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cidiecéze. (Niektorí sa domnievajú, že sa na Veľkej Morave používala forma
západného obradu z okolia Aquileje.)341
Používanie slovanského jazyka pri bohoslužbách latinského obradu
v Dalmácii (tzv. glagolaši) nasvedčuje, že pre to existoval nejaký vzor. Niektorí vedci sa domnievajú, že slovanský preklad západných bohoslužieb doniesli
na územie dnešného Chorvátska Metodovi žiaci po vyhnaní z Veľkej Moravy
(a teda predpokladajú, že ich preklad existoval už na Veľkej Morave). V dokumentoch, ktoré zakazovali používanie slovanského jazyka, sa aj spomína
Metodovo meno.342
Niekedy sa v súvislosti s latinským obradom ako argument používa tvrdenie, že cyrilometodská misia na Veľkej Morave používala liturgiu sv. Petra.
Inšpiráciou pre túto teóriu je úsek zo Života Metodovho: „Inokedy zasa, keď
Svätopluk bojoval s pohanmi a nedosiahol nijaký úspech, ale vyčkával, približovala sa omša svätého Petra, to jest služba, odkázal mu (Metod):...“ (ŽM XI)
Problémom tejto argumentácie je:
Liturgia sv. Petra nie je liturgiou latinského obradu.
Slovné spojenie „služba sv. Petra“ v byzantskej terminológii označuje
súbor bohoslužobných textov (menlivých častí) k sviatku sv. Petra (podobne ako služba sv. Cyrilovi a Metodovi, služba sv. apoštolom... označuje súbor
menlivých častí k ich sviatkom). Čiže textu možno rozumieť tak, že sa približoval sviatok sv. Petra (a sv. Metod sa chystal doslúžiť liturgiu sviatku sv. Petra,
pričom mohlo ísť o akúkoľvek liturgiu – Bazilovu, Zlatoústeho, rímsku...).
Ak by sa aj používala táto liturgia, z daného textu by zároveň vyplývalo,
že sa používala len na sám sviatok sv. Petra343 – podobne ako je to dnes s liturgiou sv. Jakuba v byzantskom obrade.344 Ak by sa totiž slúžila pravidelne, autor
života by nepotreboval zvýrazniť, že sa približovala práve liturgia sv. Petra.
Liturgia sv. Petra by snáď mohla byť argumentom pre používanie akejsi
hybridnej obradovej formy.345 Ale k liturgii sv. Petra sa ešte vrátime v závere.
341
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Sláveniam, na ktorých sa zúčastnila byzantsko-slovanská misia v Ríme v rokoch
867-869, sa podrobnejšie venuje Šimon Marinčák: Slovanská liturgia – liturgické
dedičstvo byzantskej misie z 9. storočia?, s. 39-41.
Porov. napr. list rímskeho pápeža Jána X. splitskému arcibiskupovi Jánovi okolo r.
925, ktorého napomína, „aby sa veriaci neprikláňali k učeniu Metoda.“ Richard
Marsina: Slovensko očami cudzincov. Bratislava: Literárne informačné centrum,
1999, s. 76-77.
Resp. sviatky, v byzantskom kalendári je dnes okrem hlavného sviatku sv. Petra
a Pavla (29. júna) aj pamiatka okov sv. Petra (16. januára) a v latinskom kalendári
okrem týchto dvoch sviatkov ešte niekoľko menších (katedra sv. Petra...).
Tá sa dnes v gréckom prostredí slávi dva razy do roka. Na Slovensku sa táto liturgia slávi len výnimočne v niekoľkých málo chrámoch raz do roka, na sviatok sv.
apoštola Jakuba, Božieho brata (23. októbra).
Viacerí bádatelia vyslovili mienku, že cyrilometodská misia používala akúsi syn-
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Pri posudzovaní otázky používaného obradu bude potrebné vziať do
úvahy množstvo ďalších faktov a argumentov, ktorým sa tu pre obmedzený
rozsah nebudeme venovať, napríklad oblasť kanonického práva a archeologické nálezy, i keď zo samých životov sa nám ukazuje, že cyrilometodská misia
bola misiou učiteľskou a nie staviteľskou.
Ťažko z vyššie uvedených argumentácií a úvah robiť nejaké konkrétnejšie závery. Javí sa nám ale zrejmé, že cyrilometodská misia na Veľkej Morave
slávila bohoslužby aj v byzantskom obrade. Otázka ale je, akú formu byzantského obradu používala?
Už spomínaný výpočet preložených bohoslužieb v Živote KonštantínaCyrila v 15. kapitole sa rôzni v jednotlivých rukopisoch: „Čoskoro preložil (sv.
Konštantín-Cyril) celý cirkevný poriadok (весь цръковныи чинъ), naučil ich
utierni, časom (inde času), (obednici), večierni, povečernici a tajnej službe.“346
Vo viacerých rukopisoch je čas (hodinka) v jednotnom čísle, v niektorých
chýba úplne. Obednica v mnohých rukopisoch chýba, podľa všetkého ju tam
pre „úplnosť“ niektorí opisovači doplnili. Výpočet preložených bohoslužieb
zodpovedá Hankeho a Čifľanovovej schéme bohoslužieb asmatiki akoluthia.
Použitie množného čísla časom (hodinkám) môže byť korektúra niektorého
redaktora, ktorý už nepoznal asmatiki akoluthia, iba neosavvaitskú schému
s 1., 3., 6. a 9. časom. Takisto použitie termínu povečernica (či pavečernica)
môže byť spôsobené tým, že redaktor už nepoznal παννυχίς a logicky mu
po večierni nasledovalo povečerie.347 Z mníšskej formy v tomto výpočte úplne
absentuje polnočnica. Istým problémom ostáva obednica, ktorá nasvedčuje
na mníšsku formu bohoslužieb, i keď v mnohých rukopisoch chýba. Ak by
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tézu východných a západných foriem, resp. akúsi prechodnú formu. Pozri napr.
Маргарита Младенова: Кирило-Методиева география и езикова история или
западните славяни, Кирил и Методий и какво е (о)станало после. София: Херон прес, 1999, s. 45-47. Podľa M. Mladenovej používala cyrilometodská misia
akési „archaické formy“ ešte nezasiahnuté rozdielmi medzi Východom a Západom,
ktoré boli prevzaté z okolia Aquiley. Neuvádza však konkrétne liturgické formuláre, o ktoré by malo ísť. Problémom tejto argumentácie je, že rozdiely v štruktúre
bohoslužieb jednotlivých obradov siahajú do obdobia formovania obradov (od 4.
storočia). Podobne F. Dvorník sa domnieva, že bohoslužby, ktoré používali svätý
Cyril a Metod, boli akousi kombináciou rôznych prvkov byzantskej a rímskej liturgickej praxe. František Dvorník: Byzantské misie u Slovanů, s. 131.
K rozdielom v jednotlivých rukopisoch pozri Петр А. Лавров: Материалы по
истории возникновения древнейшей славянской письменности, s. 28, 60.
Magnae Moraviae fontes historici. II. Textus biographici, hagiographici, liturgici,
s. 102.
Nemožno však vylúčiť ani to, že sa na Veľkej Morave názov povečernica/pavečernica
používal pre παννυχίς, keďže nasledovala po večierni, resp. po večere. Nasvedčuje
tomu aj ženský rod rovnako ako v gréčtine, kým ἀπόδειπνον je stredný rod (rovnako ako v súčasnosti používaný termín povečerie).
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išlo o doplnok redaktora „pre úplnosť“, prečo potom by redaktor nedoplnil
pre úplnosť aj polnočnicu?
Pre použitie asmatiki akoluthia hovorí aj fakt, že bola menej náročná na
knihy (a teda množstvo textu, ktoré bolo treba preložiť, bolo výrazne menšie),
preto aj niektorí predpokladajú, že sv. Cyril a Metod preložili na začiatku svojej veľkomoravskej misie bohoslužobné knihy asmatiki akoluthia.348 Použitie
asmatiki akoluthia určenej pre mestské, farské chrámy by viac zodpovedalo
cieľu misie ako použitie mníšskej formy bohoslužieb.
Pre použitie asmatiki akoluthia hovoria aj novoobjavené časti Sinajského
euchologia (niekde označované ako Fragmenta Glagolitica), ktoré okrem iného obsahujú slovanský preklad časti večierne, utierne, tretieho a šiesteho času
podľa konštantinopolského euchologia.349
Použitie asmatiki akoluthia byzantsko-slovanskou misiou na Veľkej Morave by tiež vysvetľovalo, prečo sa nám nezachovali knihy, ako sme už vysvetľovali vyššie.
Takisto zmienka v Treťom slovanskom živote Nauma o modlitbe tretieho
času na poludnie, ktorá v mníšskom prostredí nedáva nijaký zmysel, by mohla
byť svedectvom o používaní treťošiesteho času, a teda asmatiki akoluthia, cyrilometodskou misiou.350
Pre použitie mníšskej formy zasa hovorí fakt, že asmatiki akoluthia bola
podstatne náročnejšia na slúženie, vyžadovala si spevákov a určitý počet klé348
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Благой Чифлянов: Ο λειτουργικός τύπος μεταφρασμένος υπό των αγίων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου εν αρχή της αποστολής των εις την Μοραβίαν.
Георги Минчев: Мястото на новооткритите листове от Синайския евхологий
сред другите текстове и ръкописа, s. 21-36. G. Minčev publikoval aj kompletný text týchto modlitieb, ktoré sa nachádzajú na fol 1r-4v podľa Tarnanidisovho
číslovania a pokúsil sa zaradiť novoobjavené časti do zostavy Sinajského euchologia. Za predlohu prekladu považuje G. Minčev nejaký predikonoklastický euchologion (veľmi blízky euchologiu Barberini gr. 336).
„V jeden deň – svätí boli spútaní – sa začali jednomyseľne a jedným srdcom na poludnie modliť k Bohu: «Pane, ty si o tretej hodine zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. Neodním ho od nás, Dobrý, no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme.»
Po skončení modlitby – ó, zázrak! Nastalo veľké zemetrasenie, celé ich mesto sa pohlo,
padali steny a domy. Spadli aj putá a okovy z rúk a nôh svätých a dvere väzenia
sa samy otvorili.“ Andrej Škoviera: Tretí slovanský život Nauma Ochridského
a dátum vyhnania Metodových učeníkov. In: Zborník z konferencie k 100. výročiu
narodenia Jána Stanislava. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislav SAV, 2007 (v
tlači). Tam pozri aj poznámky k textu. Cirkevnoslovanský text: Петр А. Лавров:
Житія св. Наума Охридскаго и служба ему. In: Извэстія Отдэленія русскаго
языка и словесности Императорской академии наук 1907 (1908), т. ХII, кн. 4,
s. 25; tiež Петр А. Лавров: Материалы по истории возникновения древнейшей
славянской письменности, s. 186.
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ru a posluhujúcich. Mníšska forma bohoslužieb bola z tohto hľadiska o dosť
jednoduchšia.
Termín povečernica/pavečernica vo výpočte preložených bohoslužieb
zodpovedá gréckemu ἀπόδειπνον, teda bohoslužbe mníšskej formy.
Členovia byzantsko-slovanskej misie boli asi väčšinou mnísi, mníšske
typikony, ako už bolo vyššie spomenuté, obsahovali aj isté bohoslužobné pravidlá, ktoré mali mnísi zachovávať.
Tropár „Pane, ty si o tretej hodine zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha...“ spomínaný v Treťom slovanskom živote Nauma i v Živote
Klimenta Ochridského (XII. [36]) nenachádzame nikde v knihách asmatiki
akoluthia, ale je v mníšskom časoslove, napr. rukopisný časoslov zo Sinaja ho
má v rámci 3. času, pričom sa tento tropár používal každý deň.351
Aleksej Pentkovskij na základe analýzy lekcionárneho aparátu (systému
čítaní) najstarších slovanských prekladov evanjelií tvrdí, že ich predlohou
bolo bohoslužobné štvorevanjelium mníšskeho typu, ktoré náležalo k niektorej z mníšskych tradícií Helespontu (Solúna).352
Vráťme sa ešte k problému liturgie sv. Petra, jej obradovej príslušnosti
a spojeniu s cyrilometodskou misiou na Veľkej Morave. Liturgia svätého Petra je zvláštnou formou eucharistickej liturgie, kde je rímska anafora (kánon)
a prípadne aj ďalšie modlitby (až po Agnus Dei) vložené do štruktúry byzantskej eucharistickej liturgie. Štrukturálnym základom je pritom liturgia sv. Jána
Zlatoústeho, resp. liturgia sv. Bazila Veľkého. Časti pôvodom z latinského obradu sú ešte niekedy upravované podľa byzantského vzoru či terminológie. Táto
liturgia sa nám zachovala v gréckych, gruzínskych a slovanských rukopisoch.
Čo je dôležité poznamenať, nemáme žiaden latinský rukopis liturgie sv. Petra.
Liturgisti rozoznávajú 4 základné skupiny gréckych textov liturgie sv.
Petra, ktoré sa textovo i štrukturálne líšia. Tri skupiny môžeme označiť za italo-grécke a jednu skupinu by sme mohli označiť ako athoskú. Athoská skupina
je reprezentovaná rukopismi Paríž Bibl. Nat. ms. suppl. gr. 476 z 15. storočia
a Athos – Pantelejmon 5924 (417) z 19. storočia. K tejto skupine patria aj dva
slovanské rukopisy, chilandarský a kyjevský. Charakteristikou tejto skupiny je
okrem iného aj to, že spomínajú patriarchu (aj grécke aj slovanské rukopisy),
zatiaľ čo ostatné skupiny textov spomínajú rímskeho pápeža.353
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Označovaný ako Sinaj gr. 863. Podobne asi aj palestínsko-aramejský časoslov Berlín 1019 (11. storočie). Михаил Арранц: Око церковное. Рим: Руссикум, 1998,
s. 60-63. (Tam pozri aj ďalšiu bibliografiu.)
Алексей М. Пентковский: Лекционарии и четвероевангелия в византийской
и славянской литургических традициях, 1998, s. 3-43.
František Václav Mareš: Slovanská liturgie sv. Petra. In: Cyrilometodějská tradice
a slavistika. Praha: Torst, 2000, s. 178-179. Стефано Паренти: Глаголический
список римско-византийской литургии св. Петра. In: Palaeobulgarica – Ста-
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Dodnes ostáva záhadou vznik a využitie tohto liturgického formulára.
Podľa niektorých sa liturgia sv. Petra používala v Ilýriku od čias cisára Leva
III. Isaurského (717-741) a rímskeho pápeža Gregora III. (731-741).354 Podľa
Stefana Parentiho vznikla táto liturgia v južnom Taliansku (v Kalábrii a Kampánii).355
Niektorí bádatelia tvrdia, že išlo len o akýsi liturgický experiment, ktorý
sa možno nikdy nedostal do reálneho života. Iní zastávajú názor, že to bol
pokus o kompromis alebo zblíženie byzantskej a latinskej cirkvi v niektorých
oblastiach ich územného prelínania (Sicília, Kalábria, Dalmácia, časť dnešného Albánska). Iná možnosť je, že išlo o pokus postupne latinizovať cirkevné
obce byzantského obradu, ktoré sa dostali pod moc latinskej cirkvi.356 Podľa
S. Smiadovského by zostavovateľmi tejto liturgie boli sami svätí Cyril a Metod
a liturgia svätého Petra predstavuje poslednú fázu ich liturgickej tvorby. Solúnski bratia vraj najprv preložili liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, neskôr západnú
eucharistickú liturgiu (zo severného Talianska), ktorá už v tom čase existovala
na Veľkej Morave (a ktorej časti sa nám zachovali v Kyjevských listoch), a nakoniec urobili akúsi syntézu – zostavili liturgiu sv. Petra.357 To ale odporuje
faktu, že väčšina rukopisov je gréckych a viaže sa na južné Taliansko. Teória,
že by starosloviensky text liturgie sv. Petra niekto v južnom Taliansku preložil do gréčtiny, je ťažko prijateľná. Navyše máme z 9. storočia aj gruzínsky
rukopis, takisto sa nemožno domnievať, že by išlo o preklad či inšpiráciu slovanským textom.358 Cyrilometodské autorstvo (v zmysle prvotnej myšlienky
zasadiť do byzantskej eucharistickej liturgie rímsku anaforu) môžeme vylúčiť, k otázke prekladu sa dostaneme ešte pri jednotlivých rukopisoch. Prv ale
skúsme odpovedať na otázku, či je liturgia sv. Petra západnou alebo východnou liturgiou, či patrí k západnému alebo byzantskému obradu.
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V prvom rade treba vymedziť kritériá pre atribúciu k niektorému obradu. Mnohí bádatelia túto liturgiu mylne považovali za západnú len preto, že
jediné kritérium, na ktoré sa obmedzili, bol text anafory. Lenže okrem neho
treba brať do úvahy štruktúru liturgie ako celku, štruktúru anafory, neanaforálne texty, neanaforálne obrady, rubriky a zasadenie do kontextu prostredia,
kde sa liturgia používala.
J. M. Hanssens upozornil na to, že aj latinské časti v texte liturgie sv. Petra
sú orientalizované a považuje túto liturgiu za byzantskú, lebo 1. má na začiatku proskomídiu (v ešte nerozvinutej podobe) – niečo, čo latinská omša nemá
vôbec, 2. v troch zo štyroch variantov je diakonské zvolanie (vozhlas) „Stojme
dôstojne a v bázni...“, ktoré ohlasuje začiatok anafory v štruktúre byzantskej
eucharistickej liturgie. Toto zvolanie v latinských formulároch eucharistickej
liturgie neexistuje.359
Štruktúra liturgie sv. Petra je, ako už bolo spomenuté, prakticky zhodná
so štruktúrou liturgie sv. Bazila Veľkého, resp. Jána Zlatoústeho s výnimkou
anafory. Obsahuje napr. malý vchod a veľký vchod, ktoré sú typickými prvkami byzantskej eucharistickej liturgie.360 To, že liturgia sv. Petra je liturgiou
byzantského obradu, dosvedčuje aj fakt, že všetky rukopisy sú z prostredia
byzantskej cirkvi – italo-grécke, gruzínske, athoské alebo zo Sinaja. Už sám
názov nasvedčuje, že nejde o západnú liturgiu; v západných sakramentároch
z tohto obdobia sa nikde neviaže nijaký omšový formulár s menom sv. apoštola Petra.361 Zato v prostredí byzantského obradu takúto zmienku máme,
presbyter Kozma vo svojom diele Beseda proti bogomilom, ktoré vzniklo
v Bulharsku pravdepodobne koncom 10. storočia, spomína liturgiu sv. Petra
povedľa troch byzantských liturgií – Jakubovej, Bazilovej a Zlatoústeho. „То
петръ апостолъ нэ литургіа ли сътворилъ... ни яковъ братъ господень... въ
iерuсалимэ литургіа ли сътворилъ... потомъ великыи василеи... прэдасть
намъ литургію.“ Je to doklad, že liturgia sv. Petra bola známa v slovanskom
prostredí náležiacom k byzantskému obradu. Sotva by Kozma hovoril o latinskej tradícii a obhajoval omšu latinského obradu v Chorvátsku či Česku,
zrejme mohol obhajovať len niečo, čo existovalo v jeho prostredí či blízkom
okolí. Podobne obhajuje legitímnosť liturgie sv. Petra popri ďalších troch byzantských liturgiách Eutymios Athoský (+ 1028) v jednom svojom liste.362
Z uvedených kritérií teda len anafora – text a štruktúra, aj to neraz upravené podľa byzantskej tradície (náznak epiklézy po slovách ustanovenia, tro359
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jičná doxológia363) a niektoré postanaforálne modlitby by mohli byť argumentom pre pripísanie tejto liturgie k latinskému obradu. Všetky ostatné texty,
rubriky, štruktúra, obradové úkony (spomínaný malý a veľký vchod) ako aj
prostredie, z ktorého liturgia sv. Petra vychádza, svedčia o jej príslušnosti
k byzantskému obradu.
Čo sa týka slovanskej verzie, resp. verzií tejto liturgie, máme len tri či štyri slovanské rukopisy tejto liturgie. Dva z nich sú veľmi neskoré, ide o rukopis
Chilandar č. 332 zo 17. storočia zo srbského kláštora Chilandar na Athose
a rukopis z Verejnej knižnice v Kyjeve, sign. Соф 104 (105) tiež zo 17. storočia. Najstarším rukopisom, ktorý poznáme, je hlaholský rukopis Sinaj 5/N,
objavený v kláštore sv. Kataríny na vrchu Sinaj v roku 1975. Jeho datovanie je
otázkou vedeckých diskusií, Ioannis Tarnanidis ho datuje do 11. storočia.364
Okrem toho S. Parenti uvádza vo svojej štúdii v poznámke pod čiarou, že
v Rusku pravdepodobne objavili nejaký rukopis tejto liturgie zo 16. storočia,
o ktorom ale neprináša žiadne bližšie informácie.365
Chilandarský a kyjevský rukopis sú blízkymi príbuznými. Ich výskumu
sa intenzívne venoval F. V. Mareš. Text Chilandarského rukopisu vydal najprv
r. 1880 Porfirij Uspenskij (ktorý rukopis objavil) a desať rokov po ňom P. Syrku. Z moderných dostupných vydaní sú mi známe vydanie J. Vašicu z r. 1946
a vydanie P. Simića z roku 1989.366
Chilandarský rukopis č. 332 označuje F. V. Mareš ako srbskocirkevnoslovanský, písaný cyrilskou polounciálou na papieri. Liturgia sv. Petra nasleduje
za liturgiou sv. Jakuba a po nej poučenie, ako sa slávi paschálny moleben.
Rukopis je datovaný rokom 1676.
Kyjevský rukopis je z Verejnej knižnice v Kyjeve, собрание библиотеки
Киево-Софийского собора, sign. Соф 104 (105), na papieri, ruskocirkevnoslovanský, má stopy bulharskej predlohy, písaný je cyrilskou polounciálou.
Rukopis objavil F. V. Mareš v roku 1965. Liturgia sv. Petra je opäť za Jakubovou
liturgiou. Rukopis je zo 17. storočia, vyzerá ale starší ako chilandarský. Aj ky363
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jevský aj chilandarský rukopis poukazujú na jeden grécky archetyp, nereflektujú rôznosti gréckych textov (skupín), ale varianty sú veľmi početné a závažné, takže nejde o bezprostrednú závislosť na jednej predlohe.367 Kyjevský text
je podľa F. V. Mareša lepší ako chilandarský. Archetyp kyjevského rukopisu
vznikol asi v bulharskom kláštore Zografu, lebo je v ňom veľa bulharizmov.
Ten potom putoval na Rus a tam bol znova opisovaný, čo dosvedčujú rusizmy,
alebo bol opísaný nejakým ruským mníchom na Athose.368
To, že liturgia sv. Petra je v obidvoch prípadoch za liturgiou sv. Jakuba,
svedčí o tom, že to bola alebo liturgia veľmi zriedka používaná (ako liturgia sv.
Jakuba369) alebo naozaj len nejaký liturgický experiment.
Text liturgie v týchto rukopisoch delí F. V. Mareš na štyri základné časti:
Začiatok (modlitba kadidla, prothesis čiže proskomídia, ... veľký vchod) –
všetko modlitby byzantského charakteru (Vašicove vydanie č. 1-12).
Prefácia, kánon a ďalej až po Agnus Dei – časti rímskej omše, preložené
ale tiež z gréčtiny (Vašicove vydanie č. 13-28).
Záver (Vašicove vydanie č. 29-34).
Rubriky (ako osobitná zložka textu).370
Z týchto textových zložiek len druhá náleží k latinskej tradícii. I tu však
je preklad urobený nepochybne z gréčtiny. Vzťah k chorvátskohlaholským
misálom, ktorý uvádza J. Vašica na štyroch miestach, považuje F. V. Mareš za
veľmi slabý dôkaz nejakého spoločného pôvodu. Skôr sa zdá, chorvátskohlaholský text sa niekde opiera aj o grécky preklad rímskej omše.371
Vznik tohto slovanského prekladu datuje Pribislav Simić nie skôr ako do
13. storočia, domnieva sa, že preklad mohol vzniknúť pri podrobení Athosu
latinskej hierarchii za 4. križiackej výpravy. Naznačujú to dva betacizmy v texte.372 Autorom je podľa neho pravdepodobne rímskokatolícky mních gréckeho pôvodu.
Ako poznamenáva P. Simić, zaujímavosťou je, že rímsky kánon je zasadený do štruktúry byzantskej liturgie, ale texty ostatných, neanaforálnych
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modlitieb, sú úplne originálne, nezhodujú sa ani s Bazilovou ani Zlatoústeho liturgiou. Tieto modlitby pritom nedosahujú teologickú úroveň modlitieb
dvoch vyššie spomínaných byzantských liturgií.
Žiaľ, sľubovanú kritickú edíciu kyjevského a chilandarského textu sa už
F. V. Marešovi nepodarilo dokončiť. Jeho závery si dovoľujeme rozsiahlejšie
odcitovať (zvýraznenia vlastné): „V celém textu slovanské liturgie sv. Petra
podle obou rukopisů (kyjevského i chilandarského) jsem nenašel žádný jazykový jev (ani lexikální, ani syntaktický, ani morfologický nebo fonologický),
ani žádnou zvláštnost v oblasti překladatelské techniky, jež by umožňovaly
nebo alespoň dovolovaly pomýšlet na překlad cyrilometodějský, velkomoravský nebo vůbec velmi starý, „kánonicky“ staroslověnský. Cyrilometodějskému původu dokonce odporují některé značně primitivní překladatelské
chyby. Jazyk odpovídá církevní slovanštině, jak ji známe přibližně od 13. věku
a jak se pak vyvíjela ve stoletích pozdějších. …můžeme tedy o době vzniku slovanského překladu liturgie sv. Petra říci předběžně toto: Kolem r. 1400
existoval řecký rukopis X, jehož text byl předlohou. V té době již mohl být
pořízen slovanský překlad. Tím ovšem není řečeno, že slovanský překlad nemohl vzniknout i dříve (oč byl starší X než Par 476?) nebo také později.“373
„Snad příliš nechybíme, vyslovíme-li hypotézu, že slovanský překlad liturgie
sv. Petra by mohl pocházet ze století 14. – 15. … Můžeme předběžně vyslovit domněnku, že slovanský překlad liturgie sv. Petra vznikl v slovanských
klášterech athoských.“374 K tým istým záverom došiel F. V. Mareš aj na základe
analýzy rubrík tejto liturgie.375
Môžeme teda zhrnúť, že kyjevský i chilandarský rukopis vznikli na základe jedného prekladu, ktorý sa opieral o jeden grécky rukopis tretej (athoskej)
skupiny. Preklad vznikol pravdepodobne na Athose koncom 14. alebo začiatkom 15. storočia.
Iná je situácia pri rukopise Sinaj 5/N, ktorý je časovo omnoho bližšie
k sv. Cyrilovi a Metodovi. Žiaľ, text tohto hlaholského rukopisu zatiaľ nebol
kompletne vydaný, len nejaké časti, ktoré sa zo značne poškodeného rukopisu
podarilo vylúštiť I. Tarnanidisovi. Ten vo svojom katalógu publikoval aj nie373
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koľko snímok rukopisu.376 Z 80 listov rukopisu je prvých 12 a posledných 10
úplne zničených. Ako prvý vyslovil hypotézu, že rukopis obsahuje text liturgie
sv. Petra slavista Jos Schaeken, a to na základe filologickej analýzy niekoľkých
úryvkov textu.377 Na základe Tarnanidisovej publikácie urobil podrobnú liturgickú analýzu taliansky historik liturgie S. Parenti. Skonštatoval, že text
očividne nebol preložený z latinčiny, ale z gréčtiny a je najpríbuznejší grottaferratskemu gréckemu rukopisu liturgie sv. Petra, ktorý vznikol v južnom Taliansku na konci 10. storočia v sfére vplyvu benediktínskeho opátstva Monte
Cassino. (Euchologion Grottaferrata Γ. β. VII z 10.-11. storočia, ktorý vznikol
v Kalábrii alebo Kampánii.) Na základe viacerých znakov S. Parenti ukazuje,
že slovanský text vychádza práve z tohto gréckeho rukopisu. Neviaže sa teda
k tretej skupine gréckych textov liturgie sv. Petra (ako chilandarský a kyjevský
rukopis), ale k prvej skupine, italo-gréckej. Vzťah k italo-gréckej liturgickej
tradícii potvrdzuje viacero liturgických detailov (napr. zaambónne modlitby).
Záverečná modlitba je zhodná s textom v dnešnom formulári liturgie sv. Jána
Zlatoústeho. Slovanský preklad nevznikol pravdepodobne na území dnešného Talianska, ale v kláštore sv. Kataríny na Sinaji, ktorý bol križovatkou mnohých kresťanských kultúr (nachádza sa tu veľké množstvo italo-gréckych pamiatok). Ako uvádza S. Parenti, existuje viacero hlaholských pamiatok, ktoré
majú jasný vzťah k italo-gréckej liturgickej tradícii.
S. Parenti konštatuje, že nejde zďaleka o západný misál, ako sa mylne
uvádzalo v niektorých opisoch po nájdení tejto pamiatky, ale nesie stopy
byzantskej euchologickej tradície. Analýza zopár dostupných úryvkov ukazuje, že aj rímsky kánon bol preložený z gréčtiny a nie z latinčiny. To ešte
viac spochybňuje hypotézu, že liturgia sv. Petra je akýmsi výberom latinských
a gréckych modlitieb, ktorú urobili sv. Cyril a Metod na pastoračné ciele.378
Z Parentiho konštatovaní vidno, že ani tento najstarší zachovaný slovanský
text liturgie sv. Petra nemá bezprostredný súvis s pôsobením cyrilometodskej
misie na našom území. Viac bude možné o tomto variante liturgie sv. Petra
povedať až po vydaní kompletného textu rukopisu Sinaj 5/N.
Domnievame sa, že liturgia sv. Petra ako taká bola pokusom obohatiť
anaforálnu tradíciu byzantského obradu o anaforu západného typu (čo spôsobuje jej akoby určitú obradovú hybridnosť), pričom tento experiment našiel
376

377
378

Ioannis C. Tarnanidis: The Slavonic Manuscripts discovered in 1975 at St.
Catherine´s Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki: Hellenic Association for
Slavic Studies, 1988. (Citované podľa Стефано Паренти: Глаголический список
римско-византийской литургии св. Петра, s. 3.)
Jos Schaeken: Vorläufige Bemerkungen zum neuentdeckten glagolitischen Missale Sinaiticum. In: Die Welt der Slaven, 34, 1989, č. 1, s. 32-40.
Стефано ПАРЕНТИ: Глаголический список римско-византийской литургии
св. Петра, s. 13-14.
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svoje uplatnenie zrejme len vo veľmi obmedzenom priestore a len na sviatok
či sviatky sv. apoštola Petra, podobne ako sa dnes používa liturgia sv. Jakuba.
Zdá sa, že jej pôvod treba hľadať na území dnešného južného Talianska. Ide
o liturgiu, ktorá prislúcha k byzantskej tradícii a bola používaná v byzantskom
obradovom priestore.
Na záver možno len skonštatovať, že mnohé otázky ohľadom bohoslužobného života a pôsobenia cyrilometodskej misie na našom území ostávajú otvorené. Nádejou pre bádateľov je najmä príprava kompletného vydania
rukopisných pamiatok bohoslužobného charakteru objavených na Sinaji v r.
1975. Ich komplexná filologická, textovokritická, liturgická a teologická analýza spolu s porovnaním paralelných gréckych a latinských prameňov môže
vniesť viac svetla do skúmaných otázok.
Summary: LITURGY OF CYRILO-METHODIAN MISSION IN GREAT MORAVIA.
In the 9th century two different forms of Byzantine rite were used as far as the daily cycle
of services concerns – the monastic form and the ᾀσματικὴ ἀκολουθία (called the
cathedral or parish form/office too). The monastic form was mostly based on the typicon
of the St. Sabbas monastery near Jerusalem. The center of the asmatiki akoluthia was
the Holy Wisdom cathedral (Agia Sofia) in Constantinople. Sts. Cyril and Methodius
knew both of these forms, as they grew up in Thessaloniki (where asmatiki akoluthia was
practised in the Holy Wisdom cathedral). Methodius was a monk and Cyril had lived in
a monastery for some time, so they knew the monastic form as well. In the 9th century
the first temptation to make a synthesis of these both forms began – so called the Studite
form. The Eucharistic liturgy was celebrated in the same manner in both of these forms,
but it was rather different from the present form of the Byzantine Eucharistic liturgy. The
delivered paper presents some basic information about the structure of the services of the
both forms.
The question of the rite used by the Byzantine mission led by Sts. Cyril and Methodius
in Great Moravia was discussed many times by different researchers but it has not been
solved until today. We have no direct testimony of this question that would be a proof
beyond a reasonable doubt. The paper presents a long list of the arguments for using the
Byzantine or the Latin rite. Some researchers suppose that the Cyrilo-Methodian mission
used or created a hybrid liturgical form. Considering the arguments we can not give a definitive conclusion but we can presume that the Byzantine rite was used (too), certainly
at least in the beginning of the Great Moravian mission. The question, which form they
used – monastic or asmatiki akoluthia – has still remained. There are listed arguments
for both forms. Even the listing of translated services in the Vita Constantini XV gives no
clear answer, as it indicates some elements of the asmatiki akoluthia and some elements
of the monastic office.
Sometimes, the liturgy of St. Peter is used as an argument for the acceptance of the Latin
rite by the Cyrillo-Methodian mission. These opinions are mostly based on a passage
from the Vita Methodii XI. The problem is that: 1/ The liturgy of St. Peter is not a Latin
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rite liturgy. 2/ The text can be interpreted so that “the feast of St. Peter” or “the akoluthia
of St. Peter” was approaching. 3/ Even if the passage speaks about the liturgy of St. Peter, it
only means that the liturgy was celebrated once or twice a year as the liturgy of St. James
in the Byzantine rite today.
The liturgy of St. Peter is a specific form of the Eucharistic liturgy where the Roman
anaphora is inserted in the structure of the Byzantine liturgy. While the anaphora is an
element of the Latin tradition (with some adjustments to the Byzantine tradition), all
other texts and rites of the liturgy are Byzantine. We know four different variants of this
liturgy (three Italo-Greek and one Athonite), conserved in Greek, Georgian and Slavic
manuscripts. We have no Latin manuscript of this liturgical formular. Three Slavic manuscripts of this liturgy are known. The first two – the Chilandar No. 332 and the Kievan
manuscript (Sof 104(105)) belong to the Athonite group of manuscripts and they rise
from a common archetypos. There are many typical Byzantine elements as the small and
the great entrance, a tip-off on epiklesis etc. F. V. Mareš, after long years of study, proved
that the Slavic translation has nothing to do with Cyril and Methodius and it originates
in the 14th or 15th century in the Slavic monasteries on the Mount Athos. There are no
philological or other signs that could lead to an early period of the Slavic literature.
The third manuscript – the Sinai 5/N was discovered in 1975 at the St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. It was published in part by I. Tarnanidis. By mistake many
considered this text to be a Mass-book belonging to the Western rite and labelled it as
“the Sinai Missal”. S. Parenti by doing a liturgical research of published passages proved
that the book is a Byzantine euchologion. The text of the liturgy of St. Peter belongs to the
first, Italo-Greek group of texts. Though the text is closer to the period of Sts. Cyril and
Methodius, it was probably translated on Mount Sinai from a Greek euchologion originating in today’s Southern Italy. It is undoubted that it was translated from Greek and not
from Latin language that negates the theory of the Cyrillo-Methodian origin of the Slavic
liturgy of St. Peter ones more.
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ARCHÍV A BIBLIOTÉKA MONASTIERA CHILANDARA
NA SVÄTEJ HORE ATHOS 379
Bojan Radovanović380
Ještě oučel dávno pěstovaný
Měl bych, ale cesta nerovná!
Jíti tam, kde ona královna
Všech hor našich Athos prokopaný;
Tam, kde chová poklad nepřebraný
Slavských rukopisů knihovna,
Splni, řeknu slova povlovná,
Tuto žádost Mílku ku mňe slaný!
Neradno teď, poví, ku maňasům
Těm se Mohomedským blížiti,
Nechejme to příznivějším časům;
Ale tak moc povýšil mi zračnou,
Že jsem celou mohl spatřiti,
Zde tu Horu Svatou nadoblačnou.
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Tento príspevok venujem pamiatke srbského bibliotekára Vojislava Goranovića
z Belehradu (1947-2004), ktorý sa roky venoval katalogizovaniu novších knižných
fondov kláštora Chilandar a dokončil presťahovanie fondov kláštornej knižnice
z 18. -20. storočia do nových priestorov len niekoľko mesiacov pred ničivým
požiarom v kláštore, ktorý úplne zničil bývalý priestor tejto knižnice.
Ing. Mgr. Bojan Radovanović absolvoval v 90. rokoch 20. storočia 5 študijných pobytov na Athose, kde v archíve kláštora Chilandar spracovával archívnu pozostalosť
významného mnícha českého pôvodu Slavibora Breüera, ktorý žil v kláštore
na prelome 19. a 20. storočia. Jedným z výsledkov jeho pobytu okrem viacerých
článkov bolo vydanie publikácie, ktorá obsahuje skoro sto rokov nepublikovaný
rukopis Savu Chilandarca o histórii karejskej pustovne tzv. typikarnici, spolu s rozsiahlou štúdiou autora o tomto mníchovi a prehľad jeho archívnej pozostalosti
nachádzajúcej sa v kláštore. Vid: Sava Chilandarec: Isposnica svetog Save u Kareji,
Serbian Literar Company, Toronto, 2000.
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Takto sa Ján Kollár (1793-1852) vo svojom vrcholnom básnickom diele Slávy dcéra, v tretej časti, speve č. 29 nazvanom Dunaj, vyznáva z túžby
navštíviť Svätú Horu Athos a zahĺbiť sa do štúdia starých listín a spisov nachádzajúcich sa v knižniciach tamojších starobylých slovanských kláštorov.
Najvýchodnejší z troch cípov – polostrovov severogréckeho polostrova Chalkidiké vystupujúcich do Egejského mora – je územím podnes rešpektovanej
a legendami opradenej „mníškej republiky“ – Svätej Hory Athos, ktorá tvorí
autonómnu súčasť Gréckej republiky.381
Polostrov Athos bol obývaný mníchmi a pustovníkmi od najstarších čias
kresťanstva. Prvého menom známeho svätohorského pustovníka história zaznemenáva až v osobe mnícha sv. Petra Atonského, ktorý prišiel na Athos
v roku 681, kde pustovníčil 63 rokov. Zomrel v roku 734 za vlády Leva III. Obrazoborca. S jeho menom sa spája aj počiatok po dnes organizovaného mníšskeho života na Athose, predovšetkým s kláštorom tzv. Veľkou Lavrou382.
Polostrov Athos sa v neskoršom období stal dejiskom viacnásobných
pustošení a v dôsledku vojen bol skoro vyľudnený. Toto územie ako centrum
monasticizmu rástlo na význame najmä od 9. storočia. Najstarším kláštorom
založeným po opätovnom zaľudnení polostrova, podľa všeobecnej zhody
viacerých prameňov, je kláštor Xyropotam, ktorý bol založený na počiatku
10. storočia. V tomto období sa zväčšil počet mníchov na Athose a vznikali
kláštory viacerých národov 383, z ktorých väčšina s tým istým menom existuje
podnes.
V priebehu storočí sa na Athose ustálila podnes platná hierarchická samosprávna štruktúra 20 kláštorov.384 Za čisto slovanské sa pokladajú iba tri
kláštory, hoci slovanskí mnísi v minulosti žili aj v iných kláštoroch, či ko381
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Tento štatút má svoj základ v záveroch viacerých medzinárodných konferencií
z konca 19. storočia a v 20. storočí, a najmä po skončení balkánskych vojen a prvej
svetovej vojny. Autonómne postavenia Svätej hory v rámci Grécka potvrdil napokon i jej ostatný podnes platný Štatút z roku 1924, hoci sa vyskytli pokusy o jeho
zmenu. O štatúte mníšskej komunity na Athose z pohľadu východného kánonického práva i medzinárodne – právneho hľadiska i o vzťahoch k EU sa v súčasnosti
najpodrobnejšie zaoberajú viaceré práce Charalambosa Papasthatisa zo solúnskej
Aristotelovej univerzity.
Angelopoulos, A: Monaška zajednica Svete gore, Manastier Chilandar, Svätá hora
Athos, 1997, s. 30; Subotić, G. a kol: Manastir Hilandar, SANU 1998, s. 21
Okrem samotných byzantských Helénov tu boli prítomní i Gruzínci, Slovania
z Macedónie, srbských krajín, Bulharska, Rusi, Valašska.
Toto hierarchické postavenie naposledy potvrdil Štatút Svätej hory podpísaný na
stretnutí najvyšších predstaviteľov všetkých athonských kláštorov v správnom centre Svätej hore v Kareji (gr. názov Karyes) 10. mája 1924. Podrobnejšie viď Angelopoulos, A. : Monaška zajednica Svete gore, Manastier Chilandar, Svätá hora Athos,
1997, s.108 – 140.
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munitách nižšieho hierarchického stupňa závislých na materskom kláštore
(skyty, pustovne, koliby...)385. Dnes na Athose existujú tieto slovanské kláštory: monastier sv. Pantelejmona – tzv. Rusik386, Bulharom patriaci Zograf387
a srbský Chilandar388. Jurisdikčne Svätá hora Athos je podriadená konštantinopolskému patriarchovi.
Archívy a knižnice svätohorských monastierov predstavujú ojedinelé
svetové kultúrne bohatstvo z viacerých aspektov. Athos a jeho kláštory sa zaraďujú do počtu takých významných centier monasticizmu ako je Hora Sinaj,
Patmos, Meteora, Makrynitissa na Hore Pelion, kláštor Lemviotissa pri Smyrne, či rad ďalších.389 Athos je mimoriadne významný aj z pohľadu slavistiky. V tomto smere srbský kláštor Chilandar zaujíma popredné miesto. Veď
odtiaľto pochádzajú rukopisy, ktoré počítame k najvýznamnejšie pamiatkam
slovanského písomníctva. Najznámejšími pamiatkami spojenými s týmto
kláštorom sú azda aj podľa samotného názvu odvodeného od miesta nálezu,
tzv. Chilandarské lístky z 10-11.storočia. V srbskom Chilandare na Athose sa
dodnes nachádzajú aj ďalšie najvýznamnejšie pamiatky staroslovienskeho pí
somníctva. K nim patrí najstarší známy cyrilský prepis Proglasu z 13. storočia.
Ďalšími jedinečnými pamiatkami sú cyrilské texty Rozpravy mnícha Chrabra o písmenách, pripisované sv.Naumovi Ochridskému, najstaršie zachované
staroslovienske texty tzv.Litugie sv. Petra a sv. Jakuba v srbskej redakcii i ďalšie390.
Vo svojom príspevku by som rád slovenskú verejnosť krátko oboznámil s históriou a osudmi archívu a knižnice kláštora Chilandar a poukázal
385
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Na Athose existujú dva základné typy mníšskych komunít: tzv. idiorytmické (z
gréckeho idiorrythmos – žiť samostatne, individuálnym životným rytmom) alebo
cénobytské (z gréckeho koinos – spoločný život, kinovia, slovansky obščežitije).
Jednotlivé kláštory nezriedka v priebehu dejín menili svoj charakter.
Ruský kláštor v hierarchii 20 kláštorov zaujíma 15. miesto v hierarchickej štruktúre
svätohorských kláštorov.
Bulharský kláštor Zograf, ktorý podľa legendy založili v 10. – 11.storočí traja bratia
slovanského pôvodu pochádzajúci z Ochridu, je na 10. mieste kláštornej hierarchie.
Srbský svätohorský kláštor Chilandar, založený roku 1198 srbským veľkožupanom
Stefanom Nemanjom (neskorším sv. Simoenom „Mirotočivým“) a jeho synom Rastkom (neskorším sv. Sávom „Srbským“) stojí na štvrtom mieste v hierarchii Athosu.
Adekvátne tomuto postaveniu Chilnadara zodpovedá i vlastníctvo rozsiahlych území na samotnom územi Svätej hory i mimo nej.
Economidis, N.: The historic Archives of Mouth Athos. In: Treasures of Mounth
Athos, 2.spoločné vydanie Svätého spoločenstva Svätej hory Athos, Ministerstva
kultúry Helénskej republiky a organizačného výboru Európske hlavné mesto
kultúry Thessaloniki 1997, s. 505 – 507.
Podrobnejšie viď v katalógoch cyrilských rukopisov monastiera Chilandara vydaných D. Bogdanovićom v roku 1978.
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na bádatelské počiny viacerých vedcov, historikov, slavistov i neprofesionálov pri štúdiu tohto písomného bohatstva, ktoré svojho času priťahovalo aj
slovenského velikána Jána Kollára. V stručnosti sa zmienim i o okolnostiach,
ktoré viedli k tomu, že mnohé písomné pamiatky z Chilandaru sa v priebehu
stáročí dostali mimo tento kláštor do vlastníctva mnohých iných významných
knižníc sveta.
Bibliotéka a archív kláštora Chilandara
Chilandarská zbierka rukopisov je dnes najstaršou, najväčšou, najvýznamnejšou i najjedinečnejšou historickou knižnicou srbského národa na
svete. Hoci sa podnes nezachovala vo svojej úplnosti a niekdajšom lesku, obsahuje množstvo slovanských i inojazyčných kódexov a ďalších písomností.
Popri tejto kláštornej zbierke ďalší počet chilandarských rukopisov sa nachádza v rôznych knižniciach a ustanovizniach mnohých krajín sveta
Počiatky vzniku chilandarskej zbierky siahajú k samotnému založeniu
kláštora na počiatku 12. storočia. Začiatky prepisovania kníh a existenciu
skyptória možno vidieť už v aktivitách samotného spoluzakladateľa sv. Sávu,
najmä po príchode jeho otca na Athos. Ich neskoršie spoločné úsilie pri zakladaní srbskej lavry pamätalo aj na vybavenie všetkými potrebnými bohoslužobnými predmetmi, ikonami i a knihami. Svedčia o tom aj zmienky v samotnom mníšskom pravidle pre kláštor, tzv. Chilandarskom typiku 391 i špeciálnom typiku pre pustovňu v Kareji 392, ktorými sám sv. Sáva ako zakladateľ určil
základný chod mníšskej komunity i režim nescudziteľnosti kníh.393 Hoci, ako
Dimitrije Bogdanović uvádza, že Chilandarská knižnica sa pod týmto menom
doslovne uvádza až v roku 1811, v kláštore existovala nepretržite od jeho zalo
ženia počas nielkoľkých storočí, a popri ňom aj živá prepisovateľská aktivita
a skriptórium. Viacerí bádatelia a pokúšali určiť, ktoré rukopisy patrili k jej
pôvodnému vybaveniu.
V čase zakladania kláštora Chilandar slovanské písomníctvo na Athose dominovalo najmä medzi ruskými mníchmi popri bulharskom klášotore
391
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Napr. hlava 21 tzv. Chilandarského typiku upravuje manipuláciu s bohoslužobnými
riadmi, textíliami, ikonami i knihami.. Podobne v hlave 22. prikazuje, aby sa vo
všetkých ekonomických aktivitách, ako sú príjmy a výdavky „zapisovalo všetko, čo
treba, aby sa zaznamenalo.” Porovnaj In: Hilandarski tipik, rukopis CHIL AS 156,
NBS, Beograd, 1995, s.79 – 80.
Porovnaj Karejski tipik in, Sveti Sava, Sabrani spisi, Prosveta, SKZ, Beograd, 1986,
s. 37 – 40.
Bogdanović, D. Istojiat zbirke čirilskih rukopisa i stare štampane knjige, In: Katalog
ćirilskih rukopisa manastira Hilanadara, SANU, Beograd 1978, s. 18 – 19.
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Zograf, ktorý je zároveň aj najstarším slovanským kláštorom na Svätej hore.
Slovanské knihy však vekmi prichádzali na Athos aj z ostatného slovanského
sveta, najmä z Balkánu. Najväčší rozkvet Chilandar zažil počas najväčšieho
rozmachu srbskej štátnosti v 14. storočí, kedy v kláštornom skriptóriu vznikli
najreprezentatívnejšie a najvýznamnejšie srbské rukopisy, preklady, iluminácie. Ani v neskorších obdobiach, počas osmanského panstva, neustalo dopĺňanie bibliotéky ďalšími cennými rukopismi. Okrem prepisovania prichádzali
sem aj viaceré rukopisné knihy z rôznych končín, či už kúpou, alebo ako dary.
Vekmi sa však mnohé chilandarské rukopisy opotrebovali, alebo aj zničili,
alebo prešli do iných rúk.394
Okrem prirodzeného opotrebovania a rozkladu kníh vplyvom veku,
veľký počet rukopisov bol zničený požiarmi, najmä v rokoch 1722 a 1776.395
Taktiež obdobie gréckeho povstania v roku 1821 až 1831 prispelo k mnohým
stratám. Archimandrita Leonid v roku 1875 na základe svedectva starších
chilandarských mníchov zaznamenal, že počas 9 rokov prítomnosti tureckej
posádky v kláštore po gréckom povstaní boli mnohé knihy zničené tak, že si
nimi tureckí vojaci prikurovali, alebo ich hádzali do mora.396
Začiatkom 19.storočia sa začal na Balkáne angažovať viedenský cisársky
dvor, ktorý plánoval z Viedne vytvoriť najvýznamnejšie centrum slavistiky.
Ruka v ruke s týmto zámerom išla aj snaha o získania čo najväčšieho množstva starodávnych slovanských cyrilských rukopisov od athonských kláštorov.
Zo zachovanej korešpodencie rakúskeho internuncia na Porte baróna Ottensfelda s kniežatom Metternichom sa dozvedáme o snahách o odkúpenie čo
najväčšieho množstva najstarších rukopisov, predovšetkým z kláštorov Chilandar, Zograf a Sv. Pavla. Týmto snahám priali okolnosti mierového vzťahu
Rakúska a Porty, ktorá podporovala predaj a vývoz kníh iniciované samotnými svätohorskými kláštormi, ktoré hľadali možnosti ekonomického prežitia
v neutešených časoch gréckeho povstania i rusko-tureckých vojen. Ako z korešpondencie vyplýva, už 31. decembra 1825 knieža Metternich predostrel
panovníkovi cisárovi Františkovi I. plán na podporu týchto snáh397. V roku
1826 svätohorci ponúkli prvotný zoznam 68 rukopisných kníh z Chilandaru
a Zografu na predaj. Dokiaľ sa viedli úvahy, aké knihy a za akú sumu sa majú
v Carihrade odkúpiť, kustós Dvornej bibliotéky vo Viedni, slavista Kopitar
394
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Napr. svedectvo ruského vedca Grigorovića, ktorý prehľadával zvyšky polorozpadnutých kníh na kope piesku v Pyrgu sv. Savu.
Špadijer, I. Rukopisno nasledje, In: Manastir Hilandar, SANU, Beograd, 1998,
s.123.
Chilandarec, S. : Rukopisy a starotisky Chilandarské, Praha 1896, s.2
Ivić, A: Tri priloga za proučavanje srpske književnisti – Srbulje u bečkoj Dvorskoj
biblioteci In: Zbornik radova knj. X, Institut za proučavanje književnosti SAN,
knj.1, Beograd, 1951, s.149 –154.
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17. júna 1826 vyslovil mienku, že sa má pre Viedeň obstarať čo najviac a čo
najvzácnejších rukopisov, predpokladajúc, že sa na Athose istotne nájde najstarší slovanský rukopis.398 Ďalšie ponúkané zoznamy kníh a rozhovory o predaji kníh potom vyústili do zaslania vzorky 12 kódexov do Viedne. Plávovala
sa aj návšteva Kopitara v Carihrade, kam mal prísť posúdiť ponúkaný zoznam
rukopisov a urobiť ich výber pre Viedeň. Napokon cisár súhlasil so sumou
1200 zlatých, čo bolo po prerátaní 7290 tureckých piastrov, ktoré boli v Carihrade Ottensfelsom vyplatené svätohorcom. Kopitarova plánovaná návšteva
Carihradu sa najprv kvôli turecko-ruskej vojne a potom ani o tri roky neskôr
po jej ukončení neuskutočnila z toho dôvodu, že cisár odmietol investovať
ďalších 20 tisíc na ďalší nákup slovanských rukopisov. Na scénu vstúpili ruské
záujmy s Athosom, o niekoľko rokov neskôr sa v Európe následne rozpútala
„nákupná horúčka“ po slovanských rukopisoch, ktorá sa dá prirovnať záujmu
o egypstké papyrusy alebo palimpsesty v polovici 20.storočia.399 Dnes sa vo
Viedni, vo fondoch Národnej, bývalej Dvornej bibliotéke nachádza viac než
sto rukopisných kníh srbskej redakcie nielen z Athosu, ale aj pôvodom z ďalších srbských miest.400
S rozvojom slavistiky v 19. storočí súvisí aj poznávanie Athosu a jeho
kláštorov ukrývajúcich ohromné kultúrne bohatstvo. Prvým slovanským bádateľom na Athose bol ruský mních, archimandrita Vasilij Georgijevič Barskij,
ktorý Svätú horu navštívil dvakrát, roku 1726 a 1744. Počas pobytu v klášotorch sa mu rukopisy dostali do rúk len nakrátko a narýchlo. Nemal možnosť
detailne ich preskúmať, prešlo mu rukami len okolo 200 listín.
V roku 1758 na dva mesiace navštívil Chilandar slávny srbský historik
Jovan Rajić, ktorý tam zbieral materiály k dejinám Srbov i ostatných balkánskych národov. Učený Srb Jovan Rajić, zakladateľ kritickej modernej historiografie slovanských národov Balkánu, má spojitosť aj s naším Komárnom, kde
štyri roky študoval na tamojšom jezuitskom lýceu401. Nedôverčiví chilandarskí
mnísi však bádajúcemu Rajićovi, ktorý vtedy ešte nebol mníchom, neumožnili nazrieť do všetkých archívnych prameňov402.
Prof. K. Jireček vyslovil mienku, že práve pod vplyvom Jovana Rajića403
sa k podobným výskumom v Chilandare a Zografe neskôr odhodlal chilandarský igumen Pajsij, ktorý roku 1762 napísal dielo venované dejinám Bulharov.
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O archív a bibliotéku Chilandar sa v roku 1840 zaujímal nemecký historik J.Ph. Fallmerayer, ktorý svoju cestu na Orient neskôr opísal v diele „Fragmente aus dem Orient“.
Prvým slovanským učencom, ktorý literárne pamiatky na Athose študoval z vedeckého hľadiska, je Viktor Ivanovič Grigorovič, neskorší profesor
slovanskej filológie na univerzitách v Kazani a Odese. Počas svojej návštevy
Athosu v roku 1844 detailne preskúmal a popísal okolo 40 slovanských listín.
V Chilandare videl okolo 170 rukopisov, a v Pyrgu (veži) sv. Sávu našiel a odtiaľ odniesol tzv. Chilandarské lístky (zlomky) z X.-XI. storočia.404 Listinám
sa podobne venoval v roku 1847 srbský maliar Dimitrije Avramović (vydal
o Athose dva spisy) a ruský archimandrita (neskorší biskup) Porfirij Uspenský, ktorý navštívil Svätú horu v rokoch 1845 a 1858. Uspenského spisy patria
k najvýznamnejším príspevkom k dejinám kláštorov na Athose.
Ruský maliar P. J. Sevastianov počas svojich viacnásobných ciest po Athose (1851,1857,1859) vyhotovil fotografie viacerých dokumetov. Avšak bohatý
obrazový materiál, ktorý sa mu podarilo zhormaždiť, sa neskôr roztratil po
mnohých ústavoch a súkromných zbierkach bez väčšieho úžitku.
Obrat nastal až po návštevách ruského arhcimandritu Leonida A. Kavelina v rokoch 1866, 1868, ktorý svoje výskumy zhrnul do najobsiahlejšieho
popisu chilandarských rukopisov a kníh, pričom sa skúmané predmety pokúsil i katalogizovať. Grécke rukopisy roku 1880 katalogizoval profesor aténskej
univerzity Spiridon Lambros. O dva roky neskôr dôležité výpisy zo starých
rukopisov urobil srbský archimandrita Nikifor Dučić.
Odvtedy skoro každoročne začali do Chilandaru prichádzať bádatelia,
ale podmienky k výskumom boli veľmi komplikovné. Preto sa vedenie kláštora v roku 1893 rozhodlo poveriť zorganizovaním a katalogizovaným kláštorného archívu vtedy najpovolanejšou osobou na túto prácu z radov samotných chilandarcov, mnícha Sávu, pôvodom Čecha, ktorý žil v kláštore od roku
1881. 405
Chilandarský archív a knižnica sa rukami Čecha Sávu (vlastným menom Slavibora Breuera) dočkala svojho prvého systematizovaného zatriedenie a katalogizovania, ktoré publikoval v Prahe v roku 1896. K úspešnému
výsledku mnícha Sávu predurčovalo už jeho vzdelanie a predchádzajúca prax
s usporiadaním najstarších častí archívu v jeho rodnom meste Kutná Hora.
Dosah jeho úsilia je podnes nedoceniteľný a v mnohých smeroch nepreko404
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nateľný. Osnova jeho usporiadania je podnes platná a aj pri katalogizácii
dnešných položiek sa vždy odvoláva na ním stanovené signatúry.406
V období prvej svetovej vojny sa zničilo 46 starých chilandarských rukopisov, ktoré sa vtedy nachádzali v Belehrade kvôli výskumu. Ďalším tragickým okamihom bolo prvé nemecké bombardovanie Belehradu 6. apríla 1941,
kedy úplne zhorela Národná knižnica, kde okrem iných pamiatok bolo viac
než 1500 starých rukopisov, medzi nimi celý rad cenných rukopisov pochádzajúcich z Chilandaru.407
Počas druhej svetovej vojny Svätá hora Athos žila pod nemeckou okupáciou. V Chilandare pracovali nemeckí vojaci. Fotografovali staré listiny, z ktorých nechali v kláštoroch po jednej malej fotografii. Počas nemeckej okupácie
sa však z Chilandaru, ani z ostatných kláštorov nič nestratilo.
V povojnovom období sa rozvinula systematická práca na mikrofilmovaní, katalogizovaní a reštaurovaní i ochrane nesmierneho rukopisného
bohatstva kláštora, na čom sa podnes podieľajú tímy odborníkov zo Srbskej
akadémie vied a umení z Belehradu, Archívu Srbska, Matice srbskej a ďalších
ustanovizní. Tieto aktivity sú nerozlučne späté s takými menami srbských
vedcov ako Aleksadar Solovjev, Vladimir Mošin, Djordje Sp. Radojičić, Sima
Čirković, Aleksadar Pejović. Dejan Medaković, ale najmä Dimitrije Bogdanović, a rad dalších.
Medzníkom v ochrane rukopisov i ďalších pamiatok bolo rozhodnutie
z konca 60. rokov 20. storočia o vybudovaní novej modernej budovy archívu
a knižnice, i depozitára ostatných najvýznamnejších pamiatok (ikony, textílie,
kov…), podľa projektu Slobodana Nenadovića.408 Ďalším krokom k otvoreniu
sa kláštora pre potreby výskumu bolo založenie Chilandarského výskumného
centra na pôde Univerzity v Colombuse v americkom štáte Ohio, ktoré vzniklo osobným pričinením, pred niekoľkými rokmi zosnulého mnícha Mitrofana
Chilandarca a prof. slavistiky Mateju Matejića. Vznikla tak najvýznamnejšia
zbierka mikrofilmov slovanských rukopisov v západnej hemisfére ako aj výskumné stredisko pre štúdium slovanských rukopisov a slovanskej kultúry
v USA.409
Nedávne 800-ročné jubileum kláštora Chilandar sa nieslo nielen v duchu
veľkých investícii do opráv budov kláštora a konzervátorských prác, ale aj generálnej rekonštrukcie starej knižnice-archívu a klenotnice a prestavby celého
406
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južného traktu, kde sa umiestnila novodobá moderne katalogizovaná rozsiahla moderná knižnica. Napriek kríze v Srbsku koncom 90. rokov, oslavy osemstoročnice založenia kláštora v Srbsku znamenali zároveň aj veľké priehrštie
publikácií, vedeckých štúdií, konferencií410, zborníkov i multimediálnych diel
o Chilandare. Každá významnejšia vedecká inštitúcia a vydavateľstvo v Srbsku i v srbskej diaspore si pokladalo za povinnosť prísť s príspevkom k oslave
tohoto jubilea. Samotný kláštor Chilandar v posledných rokoch taktiež obnovil svoju vydavateľskú činnosť. Dnes sa publikované diela v jeho edíciách
rátajú už na desiatky kníh.
Tragickou ranou v dejinách kláštora Chilandaru bol rozsiahly požiar,
ktorý prepukol v noci zo 4. na 5. marca 2004. Zničil celý východný trakt kláštora, tzv. Biely konak, stavby pochádzajúce z prvej polovice 19. storočia, konak od časti zvanej igumenaria až po Pyrg sv. Sávu. Celá kultúrna verejnosť
vtedy po oznámení o tomto ničivom požiari v médiách s hrôzou čakala na
ďalšie správy, aký osud postihli drahocennosti. Šťastie v nešťastí bol i fakt,
že požiar nezasiahol hlavný chrám, budovu klenotnicu, depozitár drahocenností, archív i knižnicu kláštora. Priam neuveriteľne vyznieva fakt, že len nie
dávno pred požiarom sa podarilo dokončiť viacročné sťahovanie novších fondov kláštornej knižnice do moderných bezpečnejší priestorov v obnovenom
tzv. južnom trakte. Tragická udalosť následne vyburcovala donorov Srbsku
i diaspóre, i ďalších darcov z celého sveta, ktorí podporili akcie na ohromných
rekonštrukčných prácach na zničených častiach kláštora a jeho opätovnú obnove a revitalizáciu.411
Kláštor Chilandar napriek svoje excentrickej lokalizácii mimo štátne
územia Srbska na severe Grécka i ničivému požiaru spred niekoľkých rokov,
je opäť najvýznamnejším kultúrnym a duchovným centrom Srbov a zaujíma
stále aj dôstojné miesto v mnohých pohľadoch v celoslovanskom meradle.
Stručný prehľad fondov archívu a bibliotéky kláštora Chilandara
Rukopisnú zbierku kláštora Chilandara 412dnes tvoria dokumenty viac
než tisíc slovanských a okolo 180 gréckych kódexov. Slovanské sú rozdelené
do skupín:
410
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Jedným z najvýznamnejších podujatí organizovaných na pôde Srbskej akadémie
vied a umení bolo vedecké sympózium Osem storočí Chilandara – história, duchovný život, literatúra, umenie a architektúra, ktoré sa konalo 19. – 22. októbra 1998
v Belehrade.
Viac o samotnej obnove kláštora po požiari a postupnej rekonštrukcii http://www.
hilandar.org, alebo http://www.rts.co.yu/radiobeograd2/hilandar/index.htm.
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Paleografski album, SANU, Beograd, 1978.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rukopisy Kyjevskej Rusi a Novgoroda z 12. a 13. storočia.
Srbské rukopisy z XII. – XVII. storočia
Macedónske rukopisy XIV. – XVI. storočia
Bulharské rukopisy XIV. – XV. storočia
Vlašské rukopisy XV. – XVI. storočia
Moldavské rukopisy XVI. storočia
Ruské rukopisy XV. – XVII. storočia
Južnoslovanské rukopisy cirkevnoslovanskej redakcie XVIII –
XIX. storočia.

Množstvo ďalšich rukopisov pôvodom z Chilandaru sa nachádza v celom rade ďalších biblioték sveta413. Spomeňme len niektoré, tie najstaršie414:
Chilandarské lístky (poučenia Cyrila Jeruzalemského) z X. – XI: storočia
na pergamene, ktoré našiel a odniesol z Chilandaru V. I. Grigorovič, sú dnes
v Odese, Miroslavovo evanjelium z konca XII. storočia, na pergamene, od
roku 1896 mimo kláštora Chilandara, dnes v Belehrade. Časti, ktoré z neho
roku 1846 vyňal Porfirij Uspenský sú dnes v Petrohrade. Parimejnik z XII.
storočia odniesol V. I. Grigorović, dnes je v Moskve. Irmológia z XII.-XIII.
storočia, časť z nej je dnes v Moskve. Chilandarský typik, Parimejnik, Štvorevanjelium, Poučenia Teodora Studitu z 1. pol XIII. storočia sú dnes tiež
v Moskve. Zborník z XIII. storočia je dnes vo Viedni. Evanjelium z XIII.
storočia zrejme vo Vatikáne, atď.
Archívne fondy kláštora415 sú dnes formované do nasledujúcich celkov:
1.
Stredoveké chrysobuly a listiny (diplomy) z rokov 1009 – 1768,
ktoré sú delené podľa jazykov na srbské, grécke, vlašské, ruské
a bulharské. Srbské v dvoch celkoch: V prvom 131 kusov, v druhom diely 23 kusov z rozmedzia rokov 1198 – 1683. Gréckych
je 171 dokumentov z rokov 1009 – 1768. Vlašských 31 dokumentov z rokov 1488 – 1694, ruských 9 z obdobia 1556. 1658,
a bulharské sú 2 dokumenty z rokov 1259 – 1348. Uskladnené sú
v 25 zvláštnych albumoch, zatiaľ čo zvinuté listiny sú deponované vo zvláštnych obaloch.
413
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Uvedený zoznam preberám v skrátenej forme z informatívneho prehľadu archivára
Boška Djenića, ktorý dlhé roky koordinoval výskumné práce v archíve kláštora.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Archívne knihy z rokov 1770 – 1930 tvoria predovšetkým účtovné knihy a dokumenty ekonomického charakteru. Je ich 243
kusov.
Srbské spisy z rokov 1702 – 1930 sú deponované v 66 archívnych škatuliach.
Grécke spisy z rokov 1615 – 1930 sú deponované v 41 archívnych škatuliach.
Turcica 1464 – 1912 – je fond 13 archívnych škatúľ turecky písaných dokumentov.
Spisy z cieľ (kelijí) zosnulých mníchov tvorí 9 archívnych škatúľ
(z konca 20.stor.).
Osobný fond Sávu Chilandarca 416 1881 – 1912.
Osobný fond episkopa Melentija Vujića 1892 – 1919.
Zbierka fotografií deponovaná v 13 škatuliach.
Zbierka Ljotić – tvoria dokumenty V. Ljotića, osobného priateľa
srbského kráľa Petra I. Karadjordjevića.
Zbierka Roš – dokumenty z osobného archívu nórskeho honorárneho konzula Djrodja Sebastijana Roša, venované archívu
kláštora Chilandar po roku 1977.
Varia – tento fond v jednej archívnej škatuli obsahuje spisy
z najnovšieho obdobia predovšetkým z prostredia srbskej diaspory vo svete.

Summary: ARCHIVE AND LIBRARY OF MONASTERY OF CHILANDAR ON HOLY
MOUNTAIN OF ATHOS. The article deals with the origin of Chilandar Cloister and the
collection of its manuscripts. It deals in details with the history and particular distinguished personalities concerned with the research of manuscripts. The author also itemizes
the list of archive funds and the library of Chilandar Cloister.
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OBRÁZKY

Nádvorie bulharského kláštora Zograf na Svätej hore Athos. Foto: autor
článku.

143

Ruský kláštor sv. Panteleimona – tzv. rusik na Sv. hore Athos. Foto: autor
článku.

Srbský kláštor Chilandar na Sv. hore Athos. Foto: autor článku.
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Pohľad na budovu klenotnice a archívu kláštora Chilandar. Na snímke medzi
chrámom a vežou – pyrgom sv. Sávu, kde Grigorović našiel legendárne chilandarské lístky. Na dolnej snímke detailný pohľad na budovu archívu. Foto:
autor článku.
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Pohľad do depozitnej miestnosti chilandarskej bibliotéky – oddelenia najstaršich rukopisov a listín (hore). Na dolnej snímke dva zo vzácnych rukopisov – menšia kniha v popredí – strany s textom liturgie sv. Petra. Foto: autor
článku.
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Pohľad z okna budovy kláštorného archívu na hlavný chrám (v popredí) a časti juhozápadného kláštorného komplexu. Na okne rukopisná kniha otvorená
na strane so začiatkom textu liturgie sv. Petra. Foto: autor článku.
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Faksimílie začiatku textu liturgie sv. Petra z rukopisnej knihy srbského kláštora Chilandar na Svätej hore Athos.
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Katalóg rukopisov chilandarských Čecha Savu Chilandarca – Slavibora
Breuera vydaný v Prahe roku 1896 (vľavo). Katalóg Dimitrija Bogdanovića
vydaný Srbskou akadémiou vied a umení v Belehrade z roku 1978 (vpravo).

Rev. Matija Matejić a jeho syn Predrag Matejić (vpravo) – zakladatelia tzv.
Chilandarskej izby Chilandarského výskumného centra pri Štátnej univerzite
v Colombuse v Ohiu.

149

Plakety z Bojnej a byzantská imperiálna ikonografia
Martin Vančo
Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Nálezové okolnosti plakiet. V poslednom čase vzbudil mimoriadnu pozornosť odbornej verejnosti nález medených, pozlátených plakiet s figurálnou
výzdobou, s nápismi v tvare majuskuly, pochádzajúcich z veľkomoravského
hradiska Bojná I. – Valy, ktoré sú na základe doterajších výskumov považované za jeden z najskorších dokladov kresťanstva na území Veľkej Moravy.
Plakety boli predbežne analyzované pracovníkmi Archeologického ústavu
SAV Karolom Pietom a Alexandrom Ruttkayom.417 Z tejto nálezovej správy sa
dozvedáme, že súbor plakiet, tzv. depot I. pozostávajúci zo 6 plakiet s figurálnou výzdobou z medeného, pozláteného plechu s dvoma kružnicovými obru
bami, sa našiel už pred 30 rokmi v južnej časti predhradia. Súbor plakiet bol
zakúpený od súkromného majiteľa nitrianskym VÚC do zbierok Ponitrianskeho múzea, na základe čoho mohol byť v roku 2003 realizovaný zisťovací
prieskum K. Pietu na overenie miesta nálezu určeného pôvodným nálezcom.
V „diere pod koreňmi stromu“ bolo na ploche 50 × 50 cm lokalizovaných
v sekundárnej polohe 14 menších i väčších úlomkov. O rok neskôr prebehol na mieste nálezu výskum na ploche 5 × 5 m, ktorý lokalizoval ďalších 40
zlomkov plakiet ako aj časť kružnicovej obruby plakety v intaktnej polohe
v hĺbke 40 cm pod povrchom. Vzhľadom k nálezovej situácii sa preto predpokladá, že plakety boli odstránené z pôvodnej schránky, ktorú zdobili, už v čase
ich uloženia do zeme.418
Súbor medených, pozlátených plakiet pozostáva zo 4 kruhových plakiet
s priemerom okolo 15 cm, ktorých okraj – bordúra, široká okolo 2 cm, je
tvorená z vonkajšej aj vnútornej strany tepaným perlovcom a vnútrajšok pozostáva z perlovcom vyplnených trojuholníkov (plakety č. 1, 2, 4). Plaketa č. 3.
má vnútrajšok bordúry tvorený perlovcovými oblúčikmi. Ďalšie dve plakety
417
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sú v tvare štvorlístkov – quadrilobov so šírkou okolo 13,3 cm s okrajom – bordúrou tvorenou radom navzájom spojených štvorcov s perlami v strede, tzv.
diamantovaním, rámovaným zvonka pásom perlovca (plakety č. 5-6). K súboru plakiet patria tri kružnicové, pásové obruby s priemerom okolo 19,2 cm
a šírkou okolo 2 cm, ktoré sú lemované z vonkajšej i vnútornej strany perlovcom. Priestor medzi okrajovými pásmi perlovca tvoria, podobne ako v prípade kruhových plakiet, trojuholníky vyplnené perlovcom (obruby č. 1-3).
Krátky prehľad doterajších názorov o plaketách z Bojnej
V priebehu posledných dvoch rokov bolo vyslovených niekoľko zásadných názorov o pôvode plakiet. Na príbuznosť figurálnych motívov s niektorými artefaktmi umeleckého remesla z mocenských centier 9. storočia na
Morave poukázali už K. Pieta a A. Ruttkay. Bez podrobnejšieho porovnania
s moravskými pamiatkami ale dospeli k záveru, že kolekcia plakiet z Bojnej,
tvoriaca pôvodne výzdobu presnosného oltára, prvýkrát umožnuje uvažovať
v širších európskych súvislostiach. Vylúčili pritom priame byzantské súvislosti ich genézy a podľa latinských nápisov na plaketách ich jednoznačne spájajú
s latinským – západným kresťanstvom.419 Podobného názoru je aj rakúsky bádateľ Herwig Friesinger, ktorý dal plakety do súvislosti s karolínskou misijnou
činnosťou v Nitriansku. Argumentoval pritom medenými, pozlátenými plat
ňami z kostola Dörflkirche vo Vöcklabrucku v Dolnom Rakúsku, ku ktorým
vidí technologické a ikonografické paralely v plaketách z Bojnej.420 [Obr. 1]
Ďalší rakúski bádatelia Matthias Mehofer a Verena Leusch, ktorí plakety skúmali z technologického hľadiska, zasa konštatovali, že na všetkých plaketách
sú zobrazení adoranti a anjeli. Pritom tiež zdôraznili, že porovnateľné figurálne zobrazenia sa nachádzajú na nákončiach opaskov z veľkomoravského
hradiska „Valy“ u Mikulčíc. Podľa nich k plakete č. 2 existuje paralela na nákončí s orantom z hrobu č. 240, držiacom v ruke predmet interpretovaný ako
labarum, symbol vládnej moci. 421 [Obr. 2] Na základe toho sa domnievali, že
aj kolekcia plakiet z Bojnej súvisí s domácou produkciou šperkárskych dielní.422 Na rozdiel od predchádzajúcich názorov sa T. Štefanovičová domnieva,
že plakety zatiaľ nemajú obdobu nielen na Slovensku, ale ani inde v stredoeurópskom priestore, aj keď tiež konštatovala „istú príbuznosť“ so zobrazeniami
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orantov z moravských lokalít, bez ich bližšieho porovnania.423 Táto bádateľka
za najbližšiu analógiu považuje výzdobu Ratchisovho oltára v Cividale, pričom za analogický považuje najmä spôsob modelácie tvárí anjelov nesúcich
Krista v mandorle na čelnej stene kamenného oltára. [Obr. 3] Táto „podobnosť“ viedla bádateľku k téze o pôsobení íroškótskej misie z Lombardie na
území Veľkej Moravy, konkrétne mníchov z kláštora v severotalianskom Bobbiu na konci 8. storočia!424
Aj keď na základe výsledkov zisťovacieho výskumu nebolo možné plakety datovať pomocou komparatívnych archeologických postupov alebo prírodovedným datovaním, obaja autori predbežnej správy zaradili súbor do 1.
polovice 9. storočia na základe celkovej klasifikácie hradiska Bojná I.425 V najnovšom príspevku venovanému hradisku v Bojnej obaja spoluautori konštatovali, že súbor plakiet „je svedectvom prítomnosti nového náboženstva u nás,
a to už desaťročia pred príchodom byzantskej misie. Bolo to v čase nie veľmi
vzdialenom od posvätenia prvého kostola v Nitre, ktoré dalo postaviť pohanské
knieža Pribina pre svoju kresťanskú manželku.“426
Bez dôkladného ikonografického rozboru nie je možné spájať plakety
s obdobím byzantského obrazoboreckého hnutia, ani vylučovať priame byzantské súvislosti ich genézy prameniace z inskripcií na plaketách. Pritom
práve „nezvyklé formy latinských písmen na plakete č. 1, odlišné od latinských verzáliek na plakete č. 4“, viedli K. Pietu a A. Ruttkay k úvahe o nepriamom byzantskom vplyve prostredníctvom emigrovaných byzantských
mníchov v západnej Európe.427
Ikonografická analýza plakiet z Bojnej
Plaketa č. 1 zobrazuje figurálny motív okrídlenej postavy, okolo hlavy
ktorej sú do kríža usporiadané tri trapézovite formované lúče, vytvárajúce tzv.
krížový nimbus. Postava má ľavú ruku kolmo zalomenú v pozdravnom geste,
pod lakťom ruky sú vytepané tri perá. Z pravej ruky je stvárnená len časť
ramena a namiesto pravej paže vyrastá z oblasti zátylku krídlo so štyrmi peruťami. V ploche pod ľavou rukou sú vytepané písmená vo forme majuskuly
s trojuholníkovými fazetami: prvé písmeno je zničené perforovaním plechu,
druhé písmeno pripomína V, ďalšie tri písmená sú A V M. [Obr. 4] Inskripcii
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na plakete sa zatiaľ venovali len K. Pieta a A. Ruttkay, ktorí ju čítajú buď retrográdne ako M(ichalel)VS A(rchangel)VS428 alebo SVA(T)V M.429
Ikonografiu postavy determinuje krížový nimbus na hlave stvárnený podobne ako hlava Krista na averze byzantského solidu Michaela III. nájdeného
v hrobe č. 480 pri trojloďovej bazilike v Mikulčiciach.430 [Obr. 5] Pravdepodobne veľkomoravskej proveniencie je aj fragment bronzového plechového
krížika lokalizovaného pri kostole č. 12, na ktorom je schematicky vyrytý obraz Ježiša Krista s trojuholníkovitým nimbom nad hlavou, s pravou rukou na
hrudi a ľavou v pozdravnom geste na puncovanom pozadí. [Obr. 6] Podľa J.
Kavána ide o typicky byzantský motív Maiestas Domini, ktorý vznikol prekopírovaním nástennej maľby z niektorého mikulčického kostola.431 Pôvod
krížika je nejasný, nakoľko podľa niektorých bádateľov vznikol sekundárnym vystrihnutím zo staršieho predmetu s viacerými figurálnymi postavami, o čom svedčia viaceré ryté línie po stranách Krista. Preto Antonín Novák uvažuje buď o ikonografickom motíve Bičovania Krista alebo o staršom
ariánskom motíve troch svätcov,432 čo je ale vzhľadom ku stupňu zachovania
artefaktu málo pravdepodobné.
Ikonografiu okrídlenej postavy na plakete č. 1 už správne určili K. Pieta
a A. Ruttkay ako Christus-Engel. Ten mal podľa nich znamenať na pamiatkach
spred 9. storočia redukciu postáv anjelov po boku Krista a v 9. storočí mal
symbolizovať Krista vo význame víťazstva nad smrťou.433 Kristus- anjel je ale
veľmi špecifickým christologickým motívom Anjela veľkej rady vychádzajúcim zo starého zákona: objavuje sa už v septuaginte vo videní proroka Izaiáša
(Iz 6, 1-4),434 u proroka Malachiáša (Mal 3, 1-2) 435 a ďalej v patristickej literatúre a v Pseudo – Dionýziovi Areopagitovi (De caelesti Hierarchia, 4, 4).436
Prvá známa ilustrácia okrídleného Krista sa nachádza v Homíliách Grego428
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ra Naziánskeho (Bibliothèque nationale Paris gr. 510) z rokov 880 – 886.437
Kristus – Anjel veľkej rady je zobrazený na fol. 285438 v kontexte vízie proroka Habakuka. Kristus sa objavuje v Habakukovej modlitbe k Pánovi (Hab 3,
1-19), kde sa uvádza jeho prefigurácia ako záchrancu izraelského národa.439
[Obr. 7] Na parížskej miniatúre je v dolnej časti zobrazený prorok Habakuk
oznamujúci svoju víziu Gregorovi Naziánskemu, vľavo stojí sv. Paraskeva so
sv. Helenou, nad nimi sa vznáša Kristus – Anjel veľkej rady v mandorle s barlou v ruke obkolesený zborom anjelov. Obe svätice sa nezúčastňujú na prorokovej vízii, sv. Paraskeva drží atribúty umučenia Krista – oštep, špongiu,
klince a kalich. Sv. Helena je odetá v imperiálnom rúchu a v ruke drží zmenšený model Kristovho hrobu vo forme rozoklanej skaly s dverami. Sv. Helena
nemá priame spojenie s kázaniami sv. Gregora, na miniatúre sa nachádza len
v kontexte témy Ukrižovania, a preto drží v ruke model Kristovho hrobu.440
Anjel veľkej rady bol frekventovaným ikonografickým motívom najmä u Slovanov na Balkáne. Nachádza sa najmä v monumentálnom maliarstve v Srbsku
a Macedónii z 13. storočia, v kostole Matky Božej v Studenici a v kostole sv.
Klimenta v Ochride.441
Plaketa č. 2 stvárňuje figurálny motív oranta. Postava má obe ruky formované do písmena W, ruky sú zohnuté v lakťoch a paže nasmerované takmer
kolmo dohora. Pod oboma lakťami sú vytepané trojice pier. Figúra drží v ľavej ruke tyčovitý predmet vo forme T-kríža s trojuholníkovitým podstavcom.
[Obr. 8] Podľa K. Pietu a A. Ruttkaya ide o zobrazenie anjela so zloženými
krídlami, ktoré sú viditeľné vo forme trojice pier pod lakťami figúry. Vzhľadom k tomu, že trojicu pier pod ľavým lakťom má aj Kristus – Anjel veľkej rady
na plakete č. 1, možno s touto interpretáciou súhlasiť. Podľa týchto bádateľov
figúra drží v ľavej ruke predmet – kľúč, kríž alebo písmeno T (tau) v podobe
antonského kríža. Tento motív spolu s podstavcom zvonovitého tvaru – zvončekom je podľa oboch bádateľov atribútom sv. Antona Pustovníka, ktorý žil
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v Egypte v 3. – 4. storočí.442 M. Mehofer a V. Leusch zasa uvažujú o tom, že
figúra drží ruke váhu. 443
Vzhľadom na to, že figúra oranta s podobným T útvarom v ruke sa nachádza aj na veľkomoravskom nákončí z hrobu č. 240 objavenom pri trojloďovej bazilike č. 3 v Mikulčiciach, je potrebné venovať sa najprv podrobnejšie
analýze tohoto artefaktu. [Obr. 2] Na reverze bronzového, pozláteného nákončia je zobrazená postava muža v tunike zvýraznená dvojitou rytou líniou.
Táto je ešte schematickejšia ako figúra anjela – oranta z Bojnej. Ruky sú natiahnuté kolmo k telu s dlaňami nasmerovanými dohora. V pravej ruke drží
predmet v tvare písmena T pripomínajúci kladivo a v ľavej ruke kosákovito
zahnutý predmet v tvare rohu. V. Denkstein sa domnieva, že ide o zobrazenie
kniežaťa s vladárskymi atribútmi: s praporcom – labarom, odznakom cisárskej dôstojnosti v jednej ruke a „rohom hojnosti“ – nádobkou na pomazanie
s posvätným olejom v druhej ruke.444 Na rozdiel od neho A. Novák považuje
postavu za zobrazenie šamana s maskou vtáka alebo o kombináciu človeka
s vtáčou hlavou ako v prípade egyptského boha Hora.445 Podľa J. Šmerdu ide
o štylizované zobrazenie bohyne Viktórie, držiacej spravidla v jednej ruke tabuľku s nápisom „Victoria“ a v druhej roh hojnosti, čo považuje za doklad
kontinuity antickej triumfálnej symboliky vo veľkomoravskom umení.446 Takéto zobrazenie antickej bohyne Viktórie sa nachádza napríklad na medenej,
pozlátenej longobardskej platni zo začiatku 7. storočia, nazvanej podľa ich
kráľa ako Agilulfova platňa.447 Po stranách tróniaceho kráľa sa nachádzajú
okrídlené figúry orantov držiace v pravej ruke praporce – labarum448 s nápismi VICTVRIA a rohy hojnosti v ľavej ruke. Nie je však jednoznačné, že
ide o zobrazenie antickej bohyne Viktórie, nakoľko kresťanské umenie reinterpretovalo antické motívy podľa kresťanskej ikonografie. V prípade bohyne
víťazstva Viktórie ide v kresťanskom umení, čoho dokladom je aj Agilulfova
platňa, o zobrazenie anjelov. Okrídlení anjeli s labarom sa bežne stvárňovali
aj v byzantskom umení, ako napr. archanjel Michael na mozaike chrámu St.
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Apollinare in Classe v Ravenne zo 6. storočia.449 S labarom v ruke je stvárne
ný aj archanjel Eliáš na fol. Cv. v Homílii Gregora Naziánskeho (Bibliothèque
nationale Paris gr. 510). Tu stojí naľavo od cisára Basilea I., napravo od cisára
je archanjel Gabriel.450 [Obr. 9] S labarom v ruke je koniec koncov zobrazený
aj byzantský cisár Michael III. na reverze zlatého solidu nájdeného v hrobe č.
480 tiež pri trojloďovej bazilike v Mikulčiciach.451 [Obr. 10] Schematická tvár
byzantského cisára je príbuzná s tvárou anjelov na plaketách č. 1 a 2: vypuklé
obočie, mandľovité oči, dlhý rovný nos a mierne konkávne zakrivené ústa ako
aj plastické orámovanie hlavy. Analogické s mincou je aj lemovanie plakiet
perlovcom.
V byzantskom umení sa teda s labarom v ruke zobrazovali tak panovníci,
ako aj archanjeli. Postavu s labarom na mikulčickom nákončí preto možno interpretovať ako zobrazenie panovníka, čo potvrdzuje aj roh pomazania v jeho
druhej ruke, ktorý je v kontexte pomazania kráľa Dávida prorokom Samuelom (1Sam 16, 1-13)452 zobrazené na fol. 174 iluminovaného rukopisu Homílií Gregora Naziánskeho (Bibliothèque nationale Paris gr. 510).453 Okrídlenú postavu na plakete z Bojnej zasa možno spojiť s byzantskou ikonografiou
archanjelov.
Plaketa č. 3 zobrazuje figurálny motív oranta. Postava má obe ruky, podobne ako tá na plakete č. 2, formované do písmena W, ruky sú zohnuté v lakťoch a paže nasmerované mierne diagonálne smerom dohora. Pod oboma
lakťami sú vytepané trojice pier.
Figúra oranta s trojicami pier pod lakťami zobrazuje, podobne ako v prípade plakety č. 2, anjela. [Obr. 11]
Odev figúry so suknicou zviazanou v páse je analogický postave oranta
na reverze strieborného, pozláteného nákončia z hrobu č. 100 nájdeného pri
kostole č. 2 v Mikulčiciach. [Obr. 12] Tu je orant vyrytý jednoduchou linkou
s predlaktiami nasmerovanými k nebu a podobne ako v prípade figúr na plaketách z Bojnej má rukávy ukončené manžetami. Postava je odetá v sukni449
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ci s vertikálne ryhovanou drapériou zviazanou v páse. Na krku má zavesený
kríž, zatiaľ čo figúra na plakete č. 3 má pod krkom plastrón.454 Oči, nos a ústa
sú zobrazené schematicky geometrickými líniami. Hlavu lemuje diagonálne
šrafovaný pás pripomínajúci nimbus svätca. Podľa niektorých bádateľov ide
o vyobrazenie putovného biskupa.455 Medzi veľkomoravské stvárnenia orantov možno priradiť aj figúru vytepanú na tenkej medenej platničke objavenej
v jednom z hrobov na pohrebisku v polohe Kostelisko na mikulčickom predhradí.456 [Obr. 13] Adoračné gesto figúry je najbližšie postavám na plaketách
č. 2 a 3. V lakti zohnuté ruky s dlaňami nasmerovanými k nebu v tvare písmena W sú tiež predsadené pred telo figúry. Pozadie figúry je dekorované
paralelnými vertikálnymi ryhami, zatiaľ čo plochy medzi rukami a hlavou sú
ryhované mierne diagonálne. To vytvára dojem, že figúra má krídla, takže by
mohlo ísť o anjela. Podľa J. Šmerdu ide o stvárnenie bohyne Viktórie, ktorá
drží v rukách nejaké predmety.457 Dlane sú ale zobrazené frontálne a nevidno,
že by niečo držali.
Figúra oranta na plakete č. 3 stvárňuje anjela, ktorého bližšia špecifikácia
nie je kvôli absencii individuálnych atribútov bližšie určiteľná. Jej zobrazenie však
súvisí so zobrazeniami orantov z veľkomoravského hradiska v Mikulčiciach.
Plaketa č. 4 stvárňuje figurálny motív anjela. Figúra je odetá v tunike,
ktorej stredná časť je zdobená motívom rybacej kosti, ktorý je dokola rámovaný vyklepávaným, cik-cakovým motívom. Postava má ruky zložené na prsiach
tak, že ľavá ruka je pod pravou, pričom dlaň pravej ruky má vystretý ukazovák
a prostredník so vzpriameným palcom. Spoza pleca ľavej ruky vyčnieva krídlo
zničené koróziou. Pri lakti ľavej ruky sa zachoval vytepaný nápis s majuskulou
ND, s fragmentom tretieho, nie veľmi dobre zachovaného písmena, ktoré sa
identifikuje ako E.458 [Obr. 14]
Oproti predchádzajúcim plaketám má táto figúra odlišné stvárnenie rúcha. Obdĺžnikový tvar s centrálnym vzorom tzv. rybacej kosti je analogický
odevu ukrižovaného Krista, zobrazeného na olovenom krížiku zo Sadov pri
Uherskom Hradišti. [Obr. 15] Na jeho averze sa nachádza zároveň najstaršia
známa paleografická pamiatka z obdobia veľkomoravskej ríše napísaná gréčtinou: IC ΦΩC XC – NH ZΩH X(Ω). Text v preklade R. Hoška znamená ΦΩC
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Šmerda, J.: Zajímavé exponáty. In: http://www.mikulcice-valy.info/default.
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ZΩH – Svetlo, život, NH X(Ω) – Víťazstvo (pánovi), IC XC – Iesus Christos.459
Gesto pravej ruky anjela na plakete je podobné iniciále v liste patriarchu Photia adresovanom Kleodoniosovi II., ktorý je ako fol. 216 súčasťou kódexu Homílie Gregora Naziánskeho (Paris gr. 510).460 [Obr. 16] Podobne ako v prípade
plakety č. 3 z Bojnej sa dá konštatovať absencia individuálnych atribútov, na
základe ktorých by bolo možné určiť o akého anjela ide. Tomu nepomáha ani
inskripcia NDE, ktorú možno podľa K. Pietu a A. Ruttkaya čítať ako (credo)
(i)N (unum) DE(um), teda základnú formulu kresťanskej viery.461
Plaketa č. 5 stvárňuje figurálny motív anjela. Figúra je odetá v zvoncovito formovanom rúchu. Z oboch pliec figúry vyrastajú krídla. Postava anjela
predstavuje v súbore plakiet istú výnimku, nakoľko je zobrazená bez rúk. Ďalším špecifikom sú rohovité útvary na hlave, ktoré T. Štefanovičová považuje
za dohora obrátenú svätožiaru462 a K. Pieta s A. Ruttkayom buď za dohora
nasmerované vlasy alebo plamene.463 [Obr. 17]
Horiaci anjel sa uvádza už v Starom zákone. Najprv sa zjavil Mojžišovi
(Ex, 2)464 a neskôr aj Samsonovi (Sdc 13, 20).465 Podľa hierarchie nebeských
anjelov, ktoré vypracoval Pseudo – Dionýzios Areopagita v diele De Caelesti
Hierarchia (kap 6-10),466 najvyšší anjelský rád tvoria anjeli serafíni, ktorých
pomenovanie znamená ohniví alebo horiaci. 467 V Starom zákone ich opisuje
prorok Izaiáš vo videní o Tróniacom Bohu obklopenom anjelmi serafínmi (Iz
6, 1-3),468 kde sú opísaní ako bytosti so šiestimi krídlami. Títo anjeli sú ochrancami božieho trónu a najčastejšie bývajú zobrazovaní so šiestimi krídlami, tak
ako v hornom registri fol. 67 v Homílií Gregora Naziánskeho stvárňujúcom
Videnie proroka Izaiáša.469 [Obr. 18]
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„Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel,
videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára.“
„Keď totiž vystupoval plameň z oltára k nebu, Pánov anjel vystúpil v plameni oltára.
Keď to videli Manue a jeho manželka, padli tvárou na zem.“
Pseudo − Dionisius Areopagita: Über der Himmlische Hierarchie. Über die Kirchliche Hierarchie. Stuttgart 1986.
Parello, D.: Kerubin u. Serafim. In: Lexikon für Theologie und Kirche. Ed. W.
Kasper. Freiburg – Basel – Wien 2006, Zv. 5, stĺ. 1405-1406.
V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne;
lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma
krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému
volal: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“
Brubaker 1999 (v pozn. 437), s. 282.
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Plaketa č. 6 zobrazuje figurálny motív anjela so štyrmi krídlami. Prednú, hornú časť tela prekrývajú dve krídla. Ďalšie dve krídla vychádzajú spoza
postavy anjela. Spoza krídiel na pravej aj ľavej strane postavy vychádzajú vodorovne upažené ruky. [Obr. 19]
Anjeli so štyrmi krídlami sa uvádzajú v starom zákone vo videní proroka
Ezechiela (Ez 1, 4-12).470 Nazývajú sa buď tetramorfovia alebo cherubíni, ktorí v Ezechielovej vízii predstavujú Boží trón alebo jeho bojový voz.471 Podľa
Pseudo – Dionýzia Areopagity ide o jeden z najvyšších anjelských zborov.472
Cherubíni sú zobrazení aj v Homílii Gregora Naziánskeho (Paris Gr. 510) na
fol. 67473 stvárňujúcej Videnie proroka Izaiáša o Tróniacom Bohu (Iz 6, 1-3). Na
fóliu je zobrazený Kristus v mandorle „nesenej“ serafínmi so šiestimi krídlami, pod ktorými sú ďalší anjeli so štyrmi krídlami, tzv. tetramorfní cherubíni
s dvojicou pozlátených a dvojicou bielych krídiel.474 V spodnej časti je vľavo
kľačiaci Izaiáš a zástup anjelov a svätcov. Aj samotný tvar plakety vo forme
quadrilobu možno odvodiť z ornamentálnej výzdoby iniciály nachádzajúcej
sa v liste patriarchu Fotia adresovanom Kleodoniosovi II., ktorý je ako fol. 216
súčasťou kódexu Homílie Gregora Naziánskeho (Paris gr. 510).475 Orámovanie plakiet č. 5 a 6 vo forme štvorcov s perlovcom vo vnútri, tzv. diamantovanie je zasa analogické stvárneniu odevu cisára Michaela III. na zlatom solide
nájdenom v hrobe č. 480 pri trojloďovej bazilike v Mikulčiciach.
Pod vplyvom mystiky Pseudo – Dionýzia Areopagity sa tak serafíni ako
aj cherubíni zobrazovali najčastejšie v byzantskom umení. Spolu sú zobrazení napríklad na zlatom relikviári Staurothéky z Limburgu (poklad v Dóme)
vyrobenom v rokoch 968 – 985.476 [Obr. 20] Anjeli cherubíni sú analogicky
plakete z Bojnej stvárnení aj na mozaike s Posledným súdom na západnej stene
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„Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň,
okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu – zo stredu ohňa – čosi ako výzor lesklého
kovu. Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu
človeka, každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. Ich nohy boli rovné, chodidlo ich
nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu. Pod krídlami mali
zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla.“
Parello 2006 (v pozn. 467), stĺ. 1405-1406.
Meyndorff, J.: Pseudodionýsios Areopagita. In: Sv. Dionýsios Areopagita. O mystické teologii. O božských jménech, s komentáři Maxima Vyznavače. Praha 2003,
s. 267.
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Christie, Y. − Losowska, H. − Recht, R. − Velmans, T.: Christentum. Formen und
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katedrály v Torcelle z 12. storočia. Dve krídla im zakrývajú prednú časť tela,
dve sú vzadu a medzi krídlami vidieť rozpažené ruky.477
Plakety z Bojnej a konštantínopolská dvorská kultúra 2. polovice
9. storočia
Z ikonografickej analýzy plakiet z Bojnej vyplýva, že sú tu zobrazení anjeli z viacerých anjelskych rádov: cherubíni – plaketa č. 6, serafíni – plaketa č.
5, archanjeli – plaketa č. 2, anjeli – plakety č. 3, 4 a Anjel veľkej rady – plaketa č.
1. O anjelskych rádoch sa nachádzajú zmienky už v Starom zákone u proroka
Daniela a v homíliách Gregora z Nazianzu. Rády anjelov ale podľa hierarchických stupňov – triád prvýkrát usporiadal v diele De caelesti Hierarchia (kap.
4) Pseudo – Dionýzios Areopagita. Na najvyššom stupni boli cherubíni, serafíni a tróny, na druhom boli panstvá, sily a mocnosti a na treťom boli princípy,
archanjeli a anjeli.478 Spisy Pseudo – Dionýzia Areopagitu, teológa a zástupcu
filozófie neoplatonizmu 5. – 6. storočia, boli uchovávané v Byzancii a na západ
sa dostali ako dar byzantského cisára Michaela II. Stammerera (820 – 829)
franskému kráľovi Ľudovítovi Pobožnému až v roku 827. Dielo bolo nepresne preložené do latinčiny opátom Hilduinom a neskôr Johannesom Scottom
Eriugenom.479 Vzhľadom na súbor plakiet s ikonografiou anjelov, plakety
nemusia pochádzať z prenosného oltára, ako sa domnievali viacerí bádatelia,480 ale skôr z relikviára.481 Možno tak predpokladať na základe byzantskej
Staurothéky z Limburgu, relikviára vyhotoveného pre cisára Romana I. s relikviou sv. Kríža, ktorá je rámovaná zlatníckou prácou s motívmi serafínov,
cherubínov, archanjelov a anjelov. Z veľkomoravských nálezov bol doteraz len
jeden interpretovaný ako ozdoba relikviára – bronzový krížik s rytinou Krista
nájdený pri kostole č. 12, v interiéri ktorého sa nachádzala v priestore presbytéria priehlbeň na uloženie relikvií patróna kostola.482
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bol zrejme vyrobený z dreva a potiahnutý kožou, nakoľko sa v niektorých plaketách
našli otvory s klinčekmi na pripevnenie plakiet s dĺžkou 6 až 17 mm a plakety č. 5
a 6 v tvare quadrilobu mali v mieste cviklov trojuholníkové výčnelky na osadenie
do koženého podkladu − Pieta – Ruttkay 2006 (v pozn. 417), s. 49.
Kavánová, B.: Kostel č. 12 v Mikulčicích. In: Velká Morava mezi východem a západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Uherské Hradiště,
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Čo sa týka vzorov obrazových motívov plakiet z Bojnej, tak rovnako
z ikonografickej analýzy vyplýva, že najviac príbuzných motívov sa nachádza
v Homíliách Gregora Naziánzskeho.483 Tento iluminovaný manuskript bol vytvorený v rokoch 880 – 886 na cisárskom dvore v Konštantínopoli ako dar patriarchu Fotia pre byzantského cisára Basilea I., pričom ide vôbec o najstaršiu
grécku zachovanú kópiu kázní Gregora Naziáskeho.484 Obsahuje 46 celostránkových miniatúr a viac ako 200 scén, z ktorých mnohé nie sú len ilustráciami
textu, ale ojedinelými, samostatnými vizuálnymi komentármi, kde sa nachádzajú tak výjavy zo Starého, ako aj Nového zákona, spolu s motívmi zo života
sv. Gregora Naziánskeho a Basilea I.485 Z tohto dôvodu nie je možné, aby tento
rukopis slúžil ako vzor pre plakety z Bojnej, nakoľko bol určený výlučne pre
potreby Basilea I. Iluminované kódexy slúžili v Byzancii pre najvyššie kruhy
cisárskeho dvora. Tu ich zbierali, študovali a objednávali nielen významní teológovia a vzdelanci, ale aj príslušníci cisárskej rodiny.486 Konštantín, ktorý
prišiel spolu s Metodom na Veľkú Moravu v roku 863 priamo z Konštantinopola, intelektuálne vyrastal na cisárskom dvore. Jeho duchovným a literárnym
vzorom bol práve Gregor z Nazianzu, na ktorého počesť zložil oslavnú báseň
– enkomion, zachovanú v preklade Života Konštantína:
„Ó Řehoři, člověče tělem, ale duší anděle! Ačkoli byls člověk tělem, zdál
ses být andělem. Neboť tvá ústa jako jeden ze Serafů oslavují boha a všecek svět osvěcují naukou pravé víry. Proto přijmi i mne, jenž se ti kořím
s láskou a vírou a buď mi učitelem i osvětitelem“.487

Všeobecne známa je aj skutočnosť, že Konštatnín bol priateľom patriarchu Fotia (fortissimus amicus Photii)488 a poznal dokonale spisy Pseudo – Di483
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onýzia Areopagitu, ktoré dokonca vedel citovať spamäti, ako uvádza rímsky
bibliotékar Anastasios.489 Za pozornosť stojí aj fakt, že niekoľko zachovaných
prekladov Homílií Gregora z Nazianzu pochádza z oblasti Slovanov na Balkáne, podobne ako aj ostatné zachované literárne pamiatky cyrilometodskej misie. Najstarší z nich, datovaný do 11. storočia, je napísaný po grécky a obsahuje 13 kázní, ktoré pravdepodobne boli do staroslovienčiny preložené už v tzv.
Cyrilometodskom období.490 Kázne Gregora Naziánskeho preto mali hlboký
vplyv na slovanský svet, tak v moravskom prostredí počas misie Konštantína
a Metoda, ako aj v prostredí Ochridskej školy, ktorej zakladateľom bol žiak
Konštantína a Metoda – Kliment.491 Preto je pravdepodobné, že plakety z Bojnej vznikli nezávisle a zrejme aj skôr ako najstarší zachovaný parížsky rukopis
Homílií (Paris Gr. 510) a nepochybne súvisia so súdobou byzantskou teológiou praktizovanou na konštantinopolskom dvore.
Summary: PLAQUES FROM BOJNÁ AND BYZANTINE IMPERIAL ICONOGRA
PHY. Recently, much attention of the professional public has been attracted by a find of
gilded copper plaques with figurative decoration and inscriptions at a Great Moravian
hillfort Bojná I. − Valy which has been, based on reseach works, considered to be one of
the oldest evidence of Christianity at the territory of the Great Moravian Empire. The set
of plaques was bought from a private owner to be included in the collections of Ponitrianské Museum and in 2003 the finding place was opened by a revision research of K.
Pieta. According to the state of the find it is assumed that plaques were removed from the
original box − portable altar when being laid into the ground.
From the iconographic point of view it can be assumed that angels from various angel
orders are depicted on the plaques from Bojná: Cherubims − plaque Nr 6, Seraphims −
plaque Nr 5, Archangels − plaque Nr 2, angels − plaques Nr 3, 4 and the Angel of the
Great Council − plaque Nr 1. Such a hierarchy of angels was elaborated for the first time
in a piece De caelesti Hierarchia (chap. 4) written by Pseudo − Dionysius Areopagite,
a theologian and representant of the Phylosophy of Neoplatonism of the 5th − 6th century. The writing was stored in Byzantium and no sooner than in 827 did it get to the
west as a present from a Byzantine emperor Michael II. Stammerer (820 – 829) to the
Frankish king Louis the Pious. Consequently it was translated into Latin by Frankish
theologists and philosophers, such as abbot Hilduin or Johannes Scottus Eriugena. Taking
into account the set of plaques with iconography of angels there is no need to assume that
they come from a portable altar as it was expected by several researchers so far. Such an
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assumption can be supported by the Byzantine staurotheca from Limburg, a reliquary
made for the emperor Roman I. with a relic of St. Cross which is framed by a golden work
with motifs of Seraphim, Cherubim, Archangels and angels.
Regarding the patterns of illustrated decorations on the plaques from Bojná, the most
similar iconography can be found on the Homilies of Gregory of Nazianzus. The illuminated manuscript was created in 880 – 886 at the emperor’s court in Constantinopole
as a present for the Byzantine emperor Basil I. from patriarch Photios. Furthermore,
it is the oldest Greek preserved copy of preachers by Gregory of Nazianzus. It contains
46 whole-page miniatures and more than 200 scenes out of which several are not only
illustrations of the text but are also rare individual visual comments which contain not
only scenes from the Old Testament but from the New Testament as well together with
motifs from the life of St. Gregory of Nazianzus and Basil I. For this reason it is not acceptable that the document could serve as a pattern for the plaques from Bojná due to the
fact that it was dedicated solely to Basil I. Illuminated codexes were used by the highest
circles at the Byzantine’s emperor court. They were collected, studied and ordered not
only by important theologists and scholars but also by members of emperor’s family. St.
Constantine who came to the Great Moravia accompanied by Metodius in 863 used to
serve at the emperor’s court in Constantinopole before his departure. Thus his intelectual
development have been influenced not only by Byzantine’s court culture but also by the
message of Christian Antiquity and patrology and naturally he certainly was familiar
with the Byzantine imperial iconography, too. He was friend of patriarch Photios and
familiarly knew the writing of Pseudo − Dionysios Areopagite as it was described by
Rome’s librarian Anastasios. Regarding Gregory of Nazianzus, he was St. Constantine’s
intellectual and theological pattern because he wrote a little poem devoted to Gregory
during his studies in Constantinople. Furthermore, three translations of the Homilies of
Gregory of Nazianzus come from the area of the old Slaves. The oldes one was written in
Greek. It consists of 13 homilies and comes from the 11th century. Probably it followed
up an older pattern written already in Great Moravia. The work of Gregory of Nazianzus
had a profound influence on the Slavic world starting with the period of St. Constantine
and Metodius who forwarded them to their students that fled to Balkan after the Metod’s
death. The plaques from Bojná were thus created independenty and apparently even sooner than the oldest preserved copy of the Homilies from Paris (Paris Gr. 510). However,
it cannot be argued that there is obvious connection with current Byzantine imperial
iconography.
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OBRÁZKY

1. Motív oranta v hornej časti medenej, pozlátenej platne „A“ z kostola Dörflkirche vo Vöcklabrucku, Dolné Rakúsko, 8. – 13. storočie.
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2. Zobrazenie oranta na reverze bronzového, pozláteného nákončia z hrobu
č. 240 pri kostole č. 3, na hradisku „Valy“ u Mikulčic, 9. storočie.

3. Tróniaci Kristus s dvoma serafínmi v mandorle nesenej anjelmi na prednej
strane kamenného oltára longobardského kniežaťa Ratchisa (737 – 744) z Cividale, 1. pol. 8. storočia.
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4. Okrídlený Kristus na medenej, pozlátenej plakete č. 1 z hradiska Bojná I –
Valy.

166

5. Hlava Krista s krížovým nimbom na averze zlatého solidu byzantského cisára Michaela III. (842 – 867) z hrobu č. 480 na hradisku „Valy“ u Mikulčic.

6. Motív Krista s krížovým nimbom na bronzovom krížiku nájdenom pri kostole č. 12 na hradisku „Valy“ u Mikulčic, 9. storočie.
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7. Kristus – Anjel veľkej rady v madorle na fol. 285 Homílie Gregora Naziánskeho (Paris Gr. 510), Konštantínopol, 80. roky 9. storočia .

8. Anjel s labarom v ruke na medenej, pozlátenej plakete č. 2 z hradiska Bojná
I – Valy .
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9. Archanjel Eliáš s labarom v ruke stojaci vedľa cisára Basilea I. a archanjela
Gabriela na fol. Cv Homílie Gregora Naziánskeho (Paris Gr. 510), Konštantinopol, 80. roky 9. storočia.

10. Byzantský cisár Michael III. s labarom v ruke na reverze zlatého solidu
z hrobu č. 480 při kostole č. 3 na hradisku „Valy“ u Mikulčic.
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11. Anjel v orantskom postoji na medenej, pozlátenej plakete č. 3 z hradiska
Bojná I. – Valy.

12. Zobrazenie oranta na striebornom, pozlátenom nákončí z hrobu č. 100 při
kostole č. 3 na hradisku „Valy“ u Mikulčic.
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13. Motív oranta alebo anjela na medenej platničke z hradiska „Valy“ u Mikulčic, poloha Kostelisko, 9. storočie.

14. Anjel na medenej, pozlátenej plakete č. 4 z hradiska Bojná I. – Valy.
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15. Ukrižovaný Kristus s rúchom zdobeným ornamentom „rybacej kosti“ na
olovenom krížiku zo sakrálneho komplexu Sady u Uherského Hradiště, 9.
storočie.

16. Iniciála E s rukou v liste patriarchu Fotia Kleodonisovi II na fol. 216 Homílie Gregora Naziánskeho (Paris Gr. 510), Konštantinopol 80. roky 9. storočia.
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17. „Ohnivý“ anjel serafín na medenej, pozlátenej plakete č. 5 z hradiska Bojná I. – Valy.

18. Anjeli serafíni a cherubíni okolo Krista v mandorle na fol. 67 Homílií Gregora Naziánskeho (Paris Gr. 510), Konštantínopol, 80. roky 9. storočia.
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19. Anjel cherubín na medenej, pozlátenej plakete č. 6 z hradiska Bojná I. –
Valy.

20. Zobrazenia anjelských rádov – serafínov, cherubínov a archanjelov vo
vnútri relikviára s relikviou sv. Kríža, Staurothéka z Limburgu, 968 – 985.
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RELIKVIÁŘOVÝ KŘÍŽEK Z MORAVSKÉHO POLE
(DNES RAKOUSKO)
Naďa Profantová
Archeologický ústav Akadémie vied Českej republiky v Prahe
Z rakouského Pomoraví, z prostoru tradičně nazývaného Moravské pole
(dnes Marchfeld, moravs. pravovobřeží při soutoku s Dunajem) pochází nález enkolpia: dvoudílného bronzového relikviářového křížku. Jde o povrchový
nález, nejspíše učiněný s pomocí detektoru kovů492. Přestože neznáme přesně
místo nálezu, právě těsné sousedství prostoru na severu s Moravou a na východě se Slovenskem má pro nás jistý význam.
Ukazuje, že s obdobnými nálezy lze počítat i tam. Navíc historická hranice Moravy probíhala jižněji v době Velké Moravy – někdy po r. 871(do 906).
V polovině 11. století se ustálila hranice na řece Dyji, po r. 1082 se lokálně
posouvá k jihu – na Dyjské pravobřežní (oblast Mikulova a Lednice (Měřínský –Zumpfe 2004, 79nn, též 87). Před plným prosazením feudálních vztahů
byla hranice dosti vágní, často proměnlivá. Břetislav I (1034-55) si činil nároky na území „Staré Moravy“ včetně provincie Váh, takže docházelo k válečným konfliktům (např. 1039-41) a příhraniční oblast byla vnímána spíše
jako mocenské vakuum, o něž soupeřil s rakouskými Bábenbergy, případně
Arpádovci.
Nález jihovýchodního původu mohl naznačovat obnovení průchodnosti
karpatské kotliny od 2. poloviny 10. století, kdy se Maďaři (po bitvě na Lechu
955) již víceméně usadili.
1. Popis předmětu
Polovina litého bronzového křížku s jedním odlomeným uchem. V plastickém reliéfu je vyobrazena postava v adoračním gestu a v dlouhé tunice,
obličej má jen rytý a dosti schematický. Kolem protáhlého obličeje má náznak
zavinutí hlavy, tvoří jej širší a tenčí plastický lem. Z tuniky vykukují bosé nohy
otočené špičkami od sebe. V prostoru pasu či mírně nad ním je zřetelný jakýsi
492

Za možnost jej zveřejnit děkuji panu M. Řezáčovi ze Západočeského muzea v Plzni.
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kroužek. Křížek je bez dalších symbolů a nápisů. Na rubu je v horní části zřetelná nahloučenina bronzoviny bez zahlazení.
Rozměry: 73 (vlast. křížek 55) x 35,5 mm, s. 3 mm. Obr. 1:1, 2.
2. Analýza
Křížek patří k byzantskému typu enkolpií a zobrazená postava je nejspíše
Panna Marie na rubové straně enkolpia. Ozdobné provedení tuniky včetně
řasení na rukou je kvalitní. Toto enkolpion patří k syrsko-palestinskému typu
(typ Svatá země, cf. Nechvátal 1979).
V Čechách ani na Slovensku nemá příliš blízké obdoby, nejblíže má
k nálezům z Maďarska, případně Chorvatska, Srbska, Bulharska a Rumunska.
Z maďarských nálezů uveďme křížek z Vésztó rovněž vysoký 70 mm, kde je
tunika ukřižovaného na aversu dosti obdobně, i když jednodušeji stylizovaná.
Ten je datován do 10.-11. století a na rubu je též zobrazená P. Marie, jejíž tunika je obdobně členěna a i náznak zavinutí hlavy či svatozáře je analogický.
V místě, kde je na našem křížku kroužek, je na sledovaném kusu rytá kruhová výseč spodní drapérie (Kovacs 2000, 363, Lovag 1982, Abb. 1). V našem
případě již tvůrce prvek nepochopil. Na maďarském exempláři se výrazněji
uplatnil rytý prvek dekorace.
Stejně blízká je i analogie z Chorvatska (Muzeum v Záhřebu – bez lokality – 2185, stejná výška 70 mm, Pavičić 1999, obr. 1), na rubu je zobrazena
Panna Marie též v plastickém reliéfu se shodnou stylizací hlavy, stejným gestem rukou, nepatrně se liší jen stylizace roucha, není-li to způsobeno větší
otřelostí spodku tohoto křížku. Ten je datován podle analogií do 11. století.
Další velmi blízké exempláře známe ze dvou lokalit v Rumunsku, Pacuiul lui
Soare a Capidava (Gudea – Cosma 1998, Pl. 9: 2 a 3). Bližší je křížek z Capidavy, kde je ve shodě s naším křížkem čitelný obličej a též jsou znázorněny
nohy směřující od sebe (obr. 1:2). V tomto případě se dochoval i revers s ukřižovaným, jenž má ještě malý křížek nad hlavou. Obě strany jsou bez nápisů,
ovšem křížek patří ke kvalitněji provedeným v rámci typu I C obou autorů. Je
datován do 11. století.
V obou rumunských případech je dost blízká i stylizace roucha, spodní
část je lemována vodorovně členěným lemem, ovšem jen na pravé straně reliéfu. Oboustranné lemy jsou však jak na postavě Krista, tak Panny Marie na typu
IA, z nichž jeden pochází též z Capidavy) Gudea – Cosma 1998, Pl. V:3, VI:1).
Tento typ je opatřen hlavami světců 4 evangelistů, byť bez jasných atributů.
Typ IC Gudea a Cosma datují od konce 9. století do konce 11. století (oc.
303) a na mapce ukazují i dvě lokality z Rakouska severně od Dunaje (bez
popisky k lokalitám).
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Vzhledem k nedostatečně známým nálezovým okolnostem můžeme
analyzovaný křížek datovat jen velmi široce – od pokročilejšího 10. století až
do průběhu 12. století. Po celou dobu se obdobné kusy vyráběly a nosily. Křížek je byzantsko-provinciálního, tedy balkánského původu. Konec 10. a 11.
století jsou nejpravděpodobnější dobou jak výroby, tak doby, kdy se křížek do
dané oblasti dostal.
3. Závěr
Nález křížku je zajímavý ze dvou hledisek. Jednak jde o relativně dobře
zachovalý exemplář, jednak takovéto křížky neznáme z vlastní Moravy493, jen
z jihozápadního Slovenska (Trnovec nad Váhom – Holčík 2000, Typ IA), kde
se objevují od 10. století. Větší kumulaci křížků pak známe též z raně středověkých Čech (Nechvátal 1979, Profantová – Stolz 2007, 124n).
Je možné, že nález křížku souvisí s cestou vedoucí dále Pomoravím na
sever (Měřínský – Zumpfe 1998, 176-178), z níž odbočuje „trstenická cesta“
a nejspíše i „haberská“ do Čech. Jedná se totiž o strategicky dosti významné
území, kde se obchodní cesty křížily, podél Dunaje probíhala důležitá spojnice mezi západem a karpatskou kotlinou, byť v 10. století byla ohrožována
Maďary a tak asi do r. 955/60 nebyla příliš užívána.
Vzhledem k tomu, že křížek mohl pocházet až z 11. století, nemusela tato
okolnost být větší překážkou. Můžeme jen litovat, že neznáme archeologický
kontext, který by mohl upřesnit jak dobu uložení křížku do země, tak např.
kulturní souvislosti (kontext sídliště, opevněného místa apod.).
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Summary: THE BYZANTINE RELIQUARY PECTORAL CROSS FROM MORAVIAN
FIELD (MARCHFELD), AUSTRIA. A half of Byzantine bronze pectoral cross (fig 1:1,
2) was found in Moravian field, the area on the right bank of the river Morava, probably
with metal detector. The Cross is decorated with the Virgin Mary Orans in a reliéf decoration. It is an revers of the pectoral Cross. The forearms of the Virgin Mary are widely open
in suppliant gesture. It is type IA after Horáčková and IC after Gudea –Cosma, it could
be dated from the end of 9- end of 11th century, in our case is probable interval between
2nd half of 10th to end of 11th century. After 955 is connection between the Carpathian
basen and the Bavaria reopen, and find of the cross could be an indication or an evidence
of the passing this way along the Danube to the west. Moravian field is the area, when
the two main connection crossed: from east-to west and from south to north (sc. Amber
road). The cross was probably produced in the Balkan area.
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OBRÁZKY

Obr. 1: 1 Křížek, Moravské pole (Rakousko); 2 Capidava, líc i rub
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Obr. 2: Křížek, Moravské pole, foto L. Svobodová
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Politické aspekty misie Konštantína a Metoda
pred jej príchodom na Veľkú Moravu494
Martin Hetényi
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
FF UKF v Nitre
Aby sme mohli exaktne hodnotiť mimoriadny vplyv byzantskej misie na
Veľkej Morave, musíme pochopiť jej všestranný, ako i intencionálny charakter.
Jej kultúrnu a duchovnú dimenziu sprevádza tiež rozmer mocenský. Prácu
Konštantína a Metoda primárne ovplyvnila politická situácia v Byzantskej
a Veľkomoravskej ríši, ako i v susedných krajinách v 2. polovici 9. storočia.
Pri zmienke o smerodajných zdrojoch, z ktorých sa dá čerpať k vytýčenej problematike, musíme uviesť, že o politických motívoch byzantskej misie
sa zo zachovaných písomných pamiatok a prameňov veľa nových poznatkov
nedozvieme. Súčasní interpreti vychádzajú predovšetkým zo Života Konštantína a Života Metoda495, ktoré poskytujú pozoruhodné údaje aj o vzťahoch
medzi Veľkomoravskou ríšou a Byzanciou. Žiaľ, zo štúdia byzantských prameňov nie je možné naplniť žiadané očakávania. O Veľkej Morave existujú
z byzantskej proveniencie iba informácie z diela Konštantína Porphyrogeneta496. Z tohto dôvodu ani neskorší bádatelia viacobsažnejším spôsobom nevysvetľovali mocenské súvislosti príchodu solúnskych bratov. Z novšej literatúry
sa aspoň môžeme oprieť najmä o často citované práce Františka Dvorníka497,
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Lubomíra Havlíka498 a Vladimíra Vavřínka499. Pokiaľ Dvorník kládol väčší dôraz na bulharskú pozíciu a vojensko-politické aspekty v zámeroch moravského panovníka, u mladších autoroch prevažuje sugescia Východofranskej ríše,
resp. cirkevno-politické dôvody.500
Napriek uvedeným skutočnostiam je táto oblasť inšpiratívna s nevyhnutnosťou ju neustále akcentovať. Tvorba duchovných hodnôt, ich hlásanie, je
oddávna pod priamym vplyvom politických javov a súvislostí, čomu nebolo
inak ani v období panovania Mojmírovskej dynastie. V príspevku sa preto
pokúsim túto interakciu, ako i motív pôsobenia štátoprávne vyspelého štátu
na prostredie, ktoré sa mocensky len začalo vzmáhať, načrtnúť. Otázka počiatkov politickej interakcie Byzancie a Veľkej Moravy, ktorá bola determinovaná nielen konkurenčným vzťahom pápeža voči konštantinopolskému patriarchovi, ale i mocenským pomerom Veľkej Moravy k Bulharsku a Franskej
ríši501, je pozoruhodná z viacerých aspektov. Ide o obdobie, keď si moravský
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štát upevňoval svoje postavenie a v snahe o jeho zabezpečenie proti nárokom
Východofranskej ríše začal orientovať svoje politické záujmy na záujmy Byzancie.
Knieža Mojmír – zakladateľ veľkomoravského štátu – pravdepodobne po
celé obdobie svojej vlády uznával zvrchovanosť Franskej ríše. Jeho nástupca
Rastislav, ktorý po istej etape svojho panovania sklamal nádeje východofranského kráľa Ľudovíta Nemca a jeho expanzívnych plánov502, priviedol veľkomoravský štát k plnému rozmachu a dosiahol jeho nezávislosť a zvrchovanosť.
Obdobie jeho vlády znamená novú epochu vo vnútornom vývoji veľkomoravskej spoločnosti. Postupne prišlo k dokonalejšiemu prebudovaniu opevňovacieho systému, vzrástla stavebná činnosť a remeselná výroba, dochádzalo
k hospodárskym a spoločenským premenám, ktoré vytvorili spoľahlivú základňu pre to, aby sa veľkomoravský štát mohol usilovať o zvrhnutie franskej
nadvlády a dosiahnutie celkovej samostatnosti. O Rastislavovej silnejúcej suverenite svedčia aj ďalšie činy, hlavne poskytnutie azylu cudzím veľmožom
vypudených Frankami.503
V počiatočných rokoch realistického vládnutia Rastislav upevňovaním
svojej moci a zhromažďovaním mocenských prostriedkov systematicky pripravoval vhodné podmienky na dôraznú snahu o nezávislosť moravského
štátu. Od roku 858 dômyselne využil spor medzi Ľudovítom Nemcom a jeho
synom Karolmanom vo vlastný prospech.504 Nezávislosť na Východofranskej
ríši, resp. jej udržanie, mienil dosiahnuť nielen vojenskou silou a politickým
manévrovaním, ale i cirkevným osamostatnením svojej krajiny. Cirkevná
organizácia, ktorú na Morave vybudovali pasovskí biskupi, slúžila nielen
k náboženskej správe krajiny, ale bola súčasne nástrojom franskej mocenskej
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Franské ašpirácie voči Moravanom i iným slovanským susedom sa Frankovia
a Bavori snažili kryť ideou tzv. rímskeho univerzalizmu, ktorá vo franskom poňatí
splynula s univerzalizmom a impériom Frankov. HAVLÍK, L.: O politických...c.d.,
s. 110. Franskú expanziu reprezentovali tiež bavorské misie. VAVŘÍNEK, V.:
Církevní...c.d., s. 51. Viacerí autori vo svojich prácach ponúkajú len zbežný a neprepracovaný výklad franských snáh, napríklad: „Franská ríša...hľadí s nedôverou
na východ od svojich hraníc a snaží sa svoju moc a vplyv medzi slovanskými kmeňmi
a kniežatami uplatniť mocensky i cirkevne.“ KAVALE, J.: Cyrilometodějský odkaz
pro naši pastoraci. In: Odkaz soluňských bratří. Sborník k 1100. výročí úmrtí sv.
Metoděje. 1987, s. 51.
Napríklad roku 852 franský Albgis a roku 857 český Slavitech.
S Karlomanom uzavrel spojenectvo proti Ľudovítovi Nemcovi, čo mu pomohlo
k rozšíreniu svojho územia. Po tom, čo franské a bulharské vojská v roku 863 predstierali útok proti Rastislavovi, knieža pochopilo vážnosť nebezpečenstva, ktoré
mu hrozilo, a neodvážilo sa viac exponovať za odbojného princa. DVORNÍK, F.:
Byzancia a Veľká Morava. In: Ríša veľkomoravská. Sborník vedeckých prác. Praha
1933, s. 128.
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expanzie a mala upevňovať závislosť veľkomoravského štátu na ríši.505 Preto
moravský vládca hneď na začiatku svojich vojen s Ľudovítom Nemcom (po
roku 854) franské a bavorské duchovenstvo zo svojho územia vypudil.506
Návrat k pohanstvu zákonite po polstoročí christianizačného procesu
na Morave možný nebol.507 Naďalej tu pôsobili kňazi iného pôvodu (predovšetkým z akvilejského patriarchátu). Lenže ich prítomnosť a udržiavanie zabehnutého chodu Rastislavovi nestačila. Dokázal postihnúť význam predvídanej cirkevnej organizácie pevne spätej s jeho štátom pre upevnenie štátnej
správy, ktorá by slúžila jeho záujmom a potrebám.508 Chcel, aby sa z Moravy
stala samostatná cirkevná diecéza, ktorej existencia by už sama o sebe vyjadrovala a ďalej upevňovala zvrchovanosť veľkomoravského štátu.
Rastislav v čase vnútorných rozporov vo východofranskom kráľovstve
a po vojenskom zaistení štátu vyslal niekedy v rokoch 860-862509 posolstvo
505

506

507

508

509

Archipresbyter, ktorému podliehali všetci duchovní na Morave, bol priamo podriadený pasovskému biskupovi, ktorý ho tam ustanovil. Klérus bol povinný poslúchať
bavorskú hierarchiu. Väčšinu duchovenstva na Morave tvorili nemeckí kňazi (najmä
bavorskí), ktorí zdôrazňovali nadradenosť Východofranskej ríše a učili moravský
ľud poslušnosti k nej. Môžeme predpokladať, že kňazi pôsobili na vplyvných
moravských veľmožov, aby nepodnikali žiadne nepriateľské akcie proti východo
franskému kráľovi, a tým ovplyvňovali politiku moravského štátu, pretože knieža
bol vo svojom konaní značne viazaný na súhlas a podporu svojich veľmožov. Po
tom, čo Rastislav vyhnal bavorských misionárov, nedovolil prístup na Moravu ani
samotnému pasovskému biskupovi. Túto skutočnosť pripomína neskorší tendenčný
list bavorských biskupov pápežovi Jánovi IX. VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d., s. 62.
Bližšie tiež pozri napríklad HAVLÍK, L.: Byzantská...c.d., s. 108. HAVLÍK, Ľ.: Velká
Morava a středoevropští Slované. Praha 1964, s. 205. HURBANIČ, M.: Byzantská politická ideológia v misijnej praxi 9. storočia (Encyklika Ad archiepiscopales
thronos per orientem obtinentes patriarchu Fotia). In: Pohanstvo a kresťanstvo. Bratislava 2004, s. 125-138. VANĚČEK, V.: Stát Moravanů, Velkomoravská říše, Velká
Morava. In: Tisíciletá tradice státu a kultury. Praha 1963, s. 16.
Moravské knieža už pred vyhnaním obmedzoval účinkovanie franských duchovných napríklad zákazom odvádzať desiatky franským ordinárom. MIŠÍK, M.:
Politické...c.d., s. 21.
Rastislav si ani nemohol dovoliť návrat k pohanstvu, pretože tým by dal Franskej
ríši ďalšiu ideologickú zámienku k boju proti nemu. VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d.,
s. 62.
Pozri napríklad POULÍK, J.: Velká Morava. Cyrilo-metodějská mise. In: Slovo
k historii, 1985, 2, s. 19. Pozri v tejto monografii: IVANIČ, P.: Predcyrilometodské
misie na území dnešnej Moravy a Slovenska z pohľadu českej a slovenskej historiografie, s. 46-59.
Vladimír Vavřínek uvádza roky 860 alebo 861. Lubomír Havlík žiadosť posunul
do obdobia rokov 861-862 a František Dvorník hovorí o pravdepodobnom roku
862. DVORNÍK, F.: Byzancia...c.d., s. 136 a 162. HAVLÍK, L.: Velká Morava
a středoevropští...c.d., s. 205. VAVŘÍNEK, V.: Církevní... c.d., s. 63.
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do Ríma. Bol to v prvom rade politický zámer.510 Šlo mu v podstate o to, aby
sa jeho krajina vymanila z vplyvu bavorského episkopátu, aby získal v kúrii
– inštitúcii nadradenej moci franských cisárov a kráľov, protiváhu proti Ľudovítovi Nemcovi a konečne, aby pápež cirkevným osamostatnením Moravanov
uznal tiež politickú samostatnosť Veľkej Moravy v rámci rímskeho univerza.511
Posolstvo vyslané so súhlasom ďalších moravských kniežat512 však u pápeža nepochodilo. Mikuláš I., ktorý sa počas svojho pontifikátu (858 – 867)
snažil presadiť nadradenosť kúrie nad všetkými autoritami sveta, hľadal pevné
a účinné politické spojenectvo. Našiel to predovšetkým u Ľudovíta Nemca.
V Ríme vládla v tej dobe jednak snaha po cirkevnom univerzalizme a jednak
kúria potrebovala silnú oporu v Ľudovítovi Nemcovi ako pre svoje politické
zámery v Franskej ríši513, tak i proti nárokom konštantinopolského patriarchátu.514 Pápež preto žiadosť Moravanov zo strategických dôvodov a kvôli
vlastným mnohostranným záujmom odmietol.515
Rastislav sa v roku 862516 alebo 863517 obrátil s rovnakou iniciatívnou
požiadavkou na druhú najvyššiu hlavu vtedajšieho kresťanského sveta – na
konštantinopolského patriarchu.518 Stalo sa tak i v súvislosti s Karlomanovou
kapituláciou, keď Veľká Morava mohla očakávať odvetu Ľudovíta Nemca. Nemenší vplyv tu malo tiež franské spojenectvo s Bulharmi.519 Bulhari susedili
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ŽITIJE Mefodija...c.d, kap. VIII, s. 147-150. HAVLÍK, L.: O politických...c.d.,
s. 112.
HAVLÍK, L.: Velká Morava a středoevropští...c.d., s. 206.
Plne si bol vedomý ďalekosiahleho dosahu tohto kroku, preto nechcel niesť
zaň sám zodpovednosť. MIŠÍK, M.: Politické...c.d., s. 24-25. Ku charakteru
moravskej spoločnosti a štátneho útvaru bližšie pozri HAVLÍK, L.: Velká Morava
v kontextu...c.d., s. 197-205.
Proti západofranským panovníkom a tamojšiemu episkopátu.
HAVLÍK, L.: Velká Morava a středoevropští...c.d., s. 206.
Okrem toho v Ríme nebol nikto, kto by ovládal sloviensky jazyk. LUKAČKA, J.:
Byzantská misia a Nitra. In: Dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda v slovenskej a bulharskej kultúre. Bratislava 1996, s. 22.
Tento rok preferujú František Dvorník a Vladimír Vavřínek. K objasneniu
časových súvislostí vyslaného posolstva pozri bližšie DVORNÍK, F.: Byzancia...c.d.,
s. 129-130. VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d., s. 89.
HAVLÍK, L.: Velká Morava a středoevropští...c.d., s. 208.
ŽITIJE Konstantina...c.d., kap. XIV, s. 98-101.
HAVLÍK, L.: Velká Morava a středoevropští...c.d, s. 206. Bližšie pozri DVORNÍK,
F.: Byzantium, Rome, The Franks, and the Christianization of the Southern
Slavs. In: Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christentums bei den
Slaven 863-1963. Köln 1964, s. 85-125. GJUZELEV, V.: Bulgarisch-fränkische
Beziehungen in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. In: Byzantinobulgarica II,
1966, s. 15-36. ZLATARSKI, V. N.: Veľká Morava a Bulharsko v IX. storočí. In: Ríša
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s Moravou520, na krátky čas v roku 853 spolu tvorili koaličné zoskupenie proti
Frankom, no po tomto období opustili Moravanov, spojili sa opäť s Ľudovítom Nemcom, a to zrejme v súvislosti s vojnami, ktoré viedli až do roku 860
proti Chorvátom a Srbom.521 V roku 863 dokonca spoločne plánovali útok
proti Morave.522 Niet sa čo čudovať pragmatizmu a diplomatickému oscilovaniu bulharského chána Borisa, ktorý vytvoril koalíciu s Frankami, pretože
ich vplyv bol pre jeho krajinu menším nebezpečenstvom ako vplyv Byzancie,
a pre túto dohodu obetoval priateľský pomer k Moravanom.523
Byzancia tvorila v ranom stredoveku najmocnejší štát kresťanského sveta.
Postupne ju jej susedia oslabili. Jej zahraničnopolitická činnosť na jednej strane narážala na tlak Arabov, na strane druhej sa snažila o podrobenie Arménska a peloponézskych Slovanov, čo vyvolávalo odpor Bulharov na Balkáne.
Svoje pozície Byzancia strácala v západnej Európe (predovšetkým franskou
rozpínavosťou). Po korunovácii Karola Veľkého v roku 800 byzantskí cisári
stratili i nadradenú pozíciu najvyššej a jedinej hlavy celého kresťanstva.
Napriek postupnému mocenskému úpadku zostávala Byzantská ríša stále najsilnejším, kultúrne najvyspelejším a najlepšie organizovaným štátom.524
Vo vnútropolitickom posilňovaní cisárskej moci v Byzancii, v mocenskom
zápase kandidátov na cisársky trón, ale i v zápase medzi cisárskou a cirkevnou mocou najvýznamnejšiu úlohu zohrala cirkevná politika, ktorej intencie najviac – od 1. polovice 8. storočia – limitoval konflikt ikonodulie a ikonoklazmu.525 Kresťanstvo bolo totiž v byzantskom štáte vládnucou ideológiou.
Všetky mocenské boje sa odohrávali vo forme náboženských sporov. Podstatou ikonoklazmu bol boj o postavenie cirkvi v Byzancii. Ikonoklastickí cisári,
ktorí reprezentovali najmä záujmy vojenskej šľachty, chceli jej vplyv zlomiť.
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veľkomoravská. Sborník vedeckých prác. Praha 1933, s. 275-288.
RATKOŠ, P.: K otázce hranice Velkej Moravy a Bulharska. In: Historický časopis,
1955, 3, s. 206-218.
Možno uvažovať, že východofranský kráľ vyvolal tieto nezhody, aby sa odbremenil
od bulharskej hrozby aspoň na nejaký čas, a aby mal voľné ruky proti Rastislavovi.
DVORNÍK, F.: Byzancia...c.d., s. 127-128.
Relevantnosť fransko-bulharskej interakcie na politiku Moravy zdôrazňuje
predovšetkým František Dvorník. Podľa neho sa možno tiež domnievať, že Boris
sa začal obávať vzrastajúcej moci mojmírovského vladára, poprípade začal žiarliť,
resp. sa už dlhodobo pripravoval na útok proti Morave. Pravda, kriticky sa dá
zhodnotiť Dvorníkova idea, že pre Rastislava bolo najdôležitejším zbaviť sa Bulharov – z už spomenutých náznakov je zrejmé, že najväčšiu hrozbu, a to nielen
v rovine vojenskej, ale i v cirkevno-politickej, predstavovali Frankovia. DVORNÍK,
F.: Byzancia...c.d., s. 129.
VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d., s. 68.
Byzantská aristokracia bola vystavená aj cisárskym reformám, či pokusom o reformy najmä v hospodárskej a administratívnej oblasti.
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Obrazoborectvo, ktoré permanentne narážalo na silný odpor byzantskej spoločnosti, bolo definitívne porazené v polovici 9. storočia.526 Byzantská moc
dosiahla vrchol v 2. polovici 9. storočia, keď sa vnútornú nestabilitu Byzantskej ríše podarilo zastaviť.
I po obnovení ortodoxie zostali v byzantskej cirkvi ťažké rozpory. Vytvorili sa v nej dve strany presadzujúce odlišnú cirkevno-politickú koncepciu
a ich spory sa vliekli po celé 9. storočie. Podstatou sporu naďalej zostávala
hlavne otázka pomeru byzantskej cirkvi k štátu. Strana umiernených uznávala
závislosť patriarchu na cisárovi, a voči pápežskej kúrie (aj voči ostatnej cirkvi)
hájila samostatnosť a zvrchovanosť byzantského patriarchátu. Radikálna strana presadzovala nezávislosť byzantskej cirkvi na štáte a uznávala svoju podriadenosť pápežovi, ktorému priznávala jurisdikčný primát v celej kresťanskej
cirkvi.527
Predstaviteľom radikálnej strany bol prísny a asketický patriarcha Ignatios, ktorého ale cisársky dvor v roku 858 zosadil a nahradil umierneným Fotiom. V rovnakom čase nastúpil na pápežský stolec Mikuláš I. Proti sebe stáli
dve mimoriadne silné osobnosti s rozdielnymi cirkevno-politickými koncepciami. Táto skutočnosť len vyhrotila dlhotrvajúcu konfliktnú situáciu.
Fotios disponoval znamenitými diplomatickými schopnosťami. Usiloval sa o zvýšenie mocenského významu a prestíže byzantského patriarchátu
a o rozšírenie jeho skutočného vplyvu, k čomu mala slúžiť zosilnená misijná
aktivita, a to najmä do oblastí susediacich s Krymským polostrovom, k Slovanom v juhoruských oblastiach a do Bulharska.528 Voči slovanskému okoliu
sa od tohto obdobia byzantská politika zmenila. Slovanské národy dospievali
práve v tejto epoche k vytváraniu prvých skutočných štátnych útvarov. Ich
logickou potrebou bolo nájsť jednotnú ideológiu, ktorá by popri mocenských
a politických prostriedkoch napomáhala politickej integrácii a centralizácii.
Takou zjednocujúcou platformou mohla byť v tom čase len kresťanská ideológia a kultúra. Byzancia, ktorá po doznení ikonoklastických sporov znovu
začala energickejšie prejavovať svoje mocenské ambície, pochopila novovznikajúcu situáciu. Stabilizácia a centralizácia politickej moci, presadzujúca sa
v slovanskej spoločnosti umožnila Byzancii, resp. jej predstaviteľovi Fotiovi,
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Roku 843 zvolala cisárovná Theodora cirkevnú synodu, na ktorej bol ikonoklazmus
odsúdený ako heréza.
Na čele strany umiernených stála vysoká byzantská hierarchia. Radikálnu stranu
viedli opáti významných kláštorov Studion a Sakkudion. Mnísi žiadali zosadenie všetkých cirkevných hodnostárov, ktorí sa predtým hlásili k ikonoklazmu,
dožadovali sa navrátenia všetkých svojich práv i majetku. Na rozdiel od nich umiernená strana chcela zjednať v cirkvi zmier (samozrejme v stave, ktorý by jej vyhovoval – M.H.). VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d., s. 72-73.
Bližšie pozri HURBANIČ, M.: Byzantská...c.d., s. 125-138.
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prejsť k širšie koncipovaným metódam pôsobenia v rámci väčších etnických
a kultúrnych celkov – a to novým konceptom misijného pôsobenia. V takomto byzantskom postoji ide aj o politický zámer – národ, ktorý prijíma
od Byzancie kresťanstvo, sa stáva jej priateľom a spojencom, resp. upúšťa od
nepriateľských akcií voči nej. Ďalším politickým postulátom je požiadavka,
aby slovanské národy priznali byzantskému cisárovi určité politické prerogatíva a slovanské kniežatá uznali jeho hierarchickú nadradenosť v rámci spoločenstva národov, ktoré prijali vieru z Byzancie. Tieto požiadavky sú v dielach
patriarchu Fotia viac či menej zreteľné.529
Rastislavovo vyslanie posolstva nebolo dôsledkom náhodného a okamžitého rozhodnutia, ale bolo zavŕšením istej etapy vo vývoji veľkomoravského
štátu, charakterizovanej prehlbujúcim sa procesom etatizácie a procesom dovŕšenia christianizácie.530 Témou rôznych odborných i menej exaktných úvah
je hľadanie odpovede na otázku – zrejme najčastejšie kladenú v súvislosti
s politickými príčinami cyrilometodskej misie, čo bolo ozajstným motívom
žiadosti moravského kniežaťa, resp. akú formu subvencie od Konštantinopolu
skutočne potreboval. I keď vtedajšie medzištátne pomery boli postavené predovšetkým na osobných vzťahoch relevantných mocnárov, Rastislav v snahe
nájsť si spojencov neváhal požiadať o pomoc vtedajšiu svetovú veľmoc, s ktorou žiadnu osobnú zviazanosť nemal. Treba však spomenúť, že žiadosť do
Byzancie mala svoju predohru v predchádzajúcom dlhom pôsobení gréckych
duchovných na Morave531 a vari i v obchodných stykoch.532 Spoľahlivé poznanie kvality stykov medzi Byzanciou a Veľkou Moravou pred Rastislavovou
iniciatívou – napokon i samotný širší obsah tejto žiadosti, doposiaľ objasnené
nie sú.533
Môžeme hovoriť o komplexe viacerých popudov Rastislava implikovaných v jednej diplomatickej deputácii, ktorú niesli moravskí vyjednávači do
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AVENARIUS, A.: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. – XII. storočí.
K problému recepcie a transformácie. Bratislava 1992, s. 46-48.
HEJL, F.: Vizantijskoje...c.d., s. 90.
HAVLÍK, L.: O politických...c.d., s. 112. Bližšie pozri napríklad ZAGIBA, F.: Die
Missionierung der Slaven aus „Welschland“ (Patriarchat Aquileja) im 8. und 9.
Jahrhundert. In: Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christentums bei
den Slaven 863-1963. Köln 1964, s. 274-311.
DVORNÍK, F.: Byzancia...c.d., s. 120-125.
František Dvorník musel po niekoľkoročnom poznávaní korigovať svoje náhľady,
že moravsko-byzantské vzťahy sa zdajú zriedkavými. Po archeologických výskumoch zmenil názor k tomu, že v bilaterálnom moravsko-byzantskom vyjednávaní
videl „opatrenie politické“. S týmto tvrdením o širších vzťahoch však nesúhlasí
Vladimír Vavřínek. Bližšie pozri DVORNÍK, F.: Byzancia...c.d., s. 130. VAVŘÍNEK,
V.: Historický...c.d., s. 219. Pozri tiež BIDLO, J.: Říše byzantská v 9. stol. a Velká
Morava. In: Dějiny lidstva III. Praha 1937.
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Byzancie. Rastislavovi šlo predovšetkým o to, aby na Moravu prišiel biskup,
ktorý by sa ujal jej správy a vymanil ju zo závislosti na bavorskom episkopáte. Existuje teória – i keď neraz popieraná, že hlavnou pohnútkou moravskej
žiadosti bola snaha získať zákonník a definitívne v ňom upraviť normy spoločenského života v štáte.534 Je samozrejme pravdepodobné, že si od Byzantskej
ríše sľuboval tiež pomoc politickú a mocenskú535, ale hlavným obsahom jeho
žiadosti bolo zriadenie samostatnej moravskej cirkevnej diecézy, čím by sa
dovŕšilo vymanenie sa z franského vplyvu šíreného pasovským biskupstvom.
Prostriedky, ktorými chcel dosiahnuť politický zámer, spočívali teda vo sfére cirkevno-politickej.536 Za krajne hypotetické ponímanie možno považovať
tiež tézu o Rastislavovom horlivom vyznávaní kresťanstva, ktoré ho motivovalo k takým krokom, aby celá ríša vyznávala kresťanstvo.537
Diskutabilné i v súčasnej literatúre ostáva, či Rastislav požadoval od
byzantskej misie zavedenie slovanskej liturgie.538 Pravý zmysel Rastislavovej
žiadosti nám moravské Životopisy Konštantína a Metoda úplne nevysvetľujú a prevádzajú celý problém na šírenie kresťanstva na Morave i mimo nej
slovienskym jazykom.539 Z ich obsahu je zrejmé, že Moravanom šlo o získa534
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Vyslovil ju Josef Vašica. VAŠICA, J.: Origine cyrillo-méthodienne du plus ancien
code slave dit „Zakon sudnyj ljudem“. In: Byzantinoslavica 12, 1951, s. 166. Vladimír
Vavřínek ju však vylúčil tvrdením, že cyrilometodské právne texty sa nikdy nestali
oficiálnou právnou normou moravského štátu vydanou kniežaťom a boli prijímané
veľmožmi len s odporom. VAVŘÍNEK, V.: Historický...c.d., s. 218.
Vojensko-politický zreteľ Rastislavovej žiadosti akcentovali František Dvorník,
Josef Macůrek a B. N. Florja. Macůrek je tiež zástancom myšlienky, že byzantská
misia mala pri svojom kultúrnom význame politické pozadie a politické ciele.
DVORNÍK, F.: Byzancia...c.d., s. 140-161. DVORNÍK, F.: Les Slaves...c.d., s. 229.
FLORJA, B.N.: O moravskom posoľstve v Konstantinopole. In: Skazanija o načale
slavjanskoj pis´mennosti. Moskva 1981, s. 190. MACŮREK, J.: La mission...c.d.,
s. 17-70.
VAVŘÍNEK, V.: Historický...c.d., s. 219. Túto koncepciu zastáva Vladimír Vavřínek.
Zahranično-politické vzťahy a vnútorné pomery Veľkej Moravy ako zdôvodnenie
príchodu misie solúnskych bratov prízvukovali aj Lubomír Havlík a František Hejl.
Bližšie pozri HAVLÍK, L.: Velká Morava v kontextu...c.d., s. 187-214. HEJL, F.:
Vizantinskoje...c.d., s. 85-119. Pozri tiež DOPSCH, H.: Slawenmission und päpstliche Politik – Zu den Hintergründen des Methodius-Konfliktes. In: Der Heilige
Method, Salzburg und die Slawenmission. Wien 1987, s. 318.
MIŠÍK, M.: Politické...c.d., s. 22.
Podľa Vladimíra Vavřínka to nemožno predpokladať, keďže sa nikde vo svojom
okolí s ničím podobným nemohol zoznámiť a už pred viac ako polstoročím pred
príchodom solúnskych bratov bola zavedená slovanská cirkevná terminológia.
VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d., s. 88. VAVŘÍNEK, V.: Historický...c.d., s. 215-218.
Väčšina odborníkov sa prikláňa k názoru, že Rastislavovi záležalo na jazykovej
požiadavke. Pozri napríklad KAVALE, J.: Cyrilometodějský...c.d., s. 52.
HAVLÍK, L.: Velká Morava a středoevropští...c.d., s. 206-207. V Živote Konštantína
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nie vlastného biskupa a o odstránenie rozporov medzi talianskymi, gréckymi
a nemeckými duchovnými na Morave, ktoré boli sprievodným javom boja
o mocenské pozície medzi bavorskou cirkvou a východorímskym kňazstvom,
prípadne i kúriou.540 Výrazne tu vystupuje požiadavka znalosti domáceho jazyka a poznaním zákonov a právnych zvyklostí, ktoré boli veľmi potrebné pre
moravskú spoločnosť. Ďalej autor zaznamenal vo forme budúceho programu
príklad Moravy pre okolitých Slovanov.541
Byzantský dvor posolstvo moravského kniežaťa neočakával. Morava bola
od Byzantskej ríše značne vzdialená, nijako s ňou nesusedila a do tej doby
medzi oboma štátmi k priamemu diplomatickému styku neprišlo.542 Byzantskí vládnuci činitelia, hlavne Fotius, však okamžite uvažovali o vlastnom prospechu. Záujmy a plány Rastislava boli pre nich sekundárne. Fotiovi záležalo
na rozšírení vplyvu svojho patriarchátu. Nemožno sa ale domnievať, že by
chcel vyslaním misie bezprostredne poškodiť zvrchované práva pápežskej kúrie, keďže územie Veľkej Moravy nenáležalo pod priamu jurisdikciu pápeža.543
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je uvedené: „Rastislav, moravské knieža, Bohom navnuknutý, poradil sa s kniežatmi
svojimi a s Moravanmi a vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi, ktoré hovorilo: Keďže
náš ľud pohanstvo odvrhol a kresťanského zákona sa drží a nemáme učiteľa takého, čo
by nám v našej reči pravú vieru kresťanskú vysvetlil, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás
napodobnili. To pošli nám, vladáru, biskupa a učiteľa takého. Lebo od vás na všetky
strany zavše dobrý zákon vychádza.“ Život Konštantína – Panónsko-moravská legenda. In: RATKOŠ, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava 1968, kap. XIV,
s. 224. Metodov životopisec ďalej napísal: „I stalo sa v tieto dni, že Rastislav, knieža
slovienske, so Svätoplukom poslali z Moravy k cisárovi Michalovi a hovorili takto:
Z milosrdenstva Božieho sme zdraví. A prišli k nám kresťanskí učitelia mnohí z Vlách
i Grécka a z Nemiec a učia nás rozlične, ale my Slovieni, prostý ľud, nemáme, kto by
nás naučil pravdu avysvetlil zmysel. A tak dobrý vladáru, pošli nám takého muža,
ktorý by nás upravilk všetkej spravodlivosti.“ Život Metoda – Panónsko-moravská
legenda. In: RATKOŠ, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava 1968, kap.
V, s. 237.
Tieto rozpory nemali heretický význam, ich podstata spočívala v odlišných misionárskych metódach, liturgických obradoch a rozdielnej cirkevnej disciplíne.
GRIVEC, F.: Konstantin und Method. Lehrer der Slaven. Wiesbaden 1960, s. 56.
V ňom sa však už odráža situácia z obdobia napísania životopisu. HAVLÍK, L.:
Velká Morava a středoevropští...c.d., s. 207. Franc Grivec v tejto súvislosti zobrazuje
Rastislava ako vládcu s rozsiahlym politickým obzorom a ďalekosiahlymi politickými plánmi. GRIVEC, F.: Konstantin...c.d.,, s. 56.
Veľká Morava teda bezprostredne neovplyvňovala byzantskú zahraničnú politiku.
Morava bola dovtedy len misijnou oblasťou bavorských biskupov a o jej cirkevnej
príslušnosti nebolo kanonicky rozhodnuté. VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d., s. 99.
I keď pasovské biskupstvo k rozšíreniu jurisdikcie na Morave nedisponovalo kanonickým právom, franskí cisári, a po nich i králi, vzťahovali svoju právomoc na
všetky kresťanské krajiny rímskeho univerza (okrem Byzantskej ríše) – v duchu
idey rímskeho univerzalizmu. HAVLÍK, L.: O politických...c.d., s. 110.

190
Iba okrajovo mohlo ísť v spore s pápežom (za exkomunikáciu Fotia) o odplatu.544 Patriarcha sledoval iný zámer. Keby Byzantská ríša dokázala rozšíriť
svoj vplyv na Moravu, mohla by vyvíjať christianizačný tlak z dvoch strán na
izolovaný bulharský štát, ktorý s Moravou susedil. Stával sa tak reálnejším
plán vytvoriť novú veľkú slovanskú cirkevnú provinciu zahrňujúcu Bulharsko
i ostatné slovanské krajiny v jeho susedstve.545 Prienik do strednej Európy by
zároveň posilnil byzantské pozície na úkor Frankov i pápeža.546
Moravský panovník, rešpektujúc nadradené postavenie Byzantskej ríše,
sa zaviazal slúžiť jej záujmom (z pohľadu byzantskej ideológie). Spojenectvo,
ktoré sa neskôr zreálnilo v podobe misie, prinieslo úžitok Rastislavovi i cisárovi, a to hlavne v otázke vyriešenia bulharskej hrozby.547 Bulharská ríša
bola pre Byzanciu veľkým nebezpečenstvom, ktorému musela trvalo čeliť.548
Byzancia sa preto pokúšala zahrnúť severných susedov do svojej kultúrnej
sféry a vplývať na nich zvnútra. Najúčinnejším nástrojom takéhoto kultúrneho prenikania mali byť cirkevné misie. Chán Omortag (814-831) a jeho
nástupcovia si však uvedomovali, aké riziko by mohlo rozšírenie kresťanstva hlásaného byzantskými misionármi pre jeho krajinu znamenať, a preto
ich dôsledne prenasledovali. K obratu prišlo až za vlády Borisa (852 – 889).
V roku 863 po hladomore v Bulharsku chán, spoliehajúci sa na spojenectvo
s Frankami549, vtrhol na byzantské územie, aby si tu zabezpečil potrebné zásoby potravín. Byzantské vojská však podnikli úspešný odvetný zásah.550 Jednou
z byzantských podmienok kapitulácie bolo i prijatie kresťanstva a Boris na
ňu pristúpil. Christianizácia Bulharska, ktorá začala krátko po vyslaní misie
Konštantína a Metoda na Moravu, bola jedným z najväčších triumfov Fotiovej
misijnej politiky.551
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HAVLÍK, L.: Velká Morava a středoevropští... c. d., s. 208.
VAVŘÍNEK, V.: Církevní... c. d., s. 90-91.
HAVLÍK, L.: Velká Morava a středoevropští... c. d., s. 208.
A to i bez priamej vojenskej intervencie Rastislavových vojsk voči Bulharom.
Po smrti chána Kruma, ktorý proti Byzancii podnikol množstvo výprav a obliehal dokonca jej hlavné mesto, došlo za vlády Omortaga v 1. polovici 9. storočia
k dočasnému urovnaniu vzťahov oboch štátov. Omortag dokonca uzavrel roku
815 s Byzanciou mierovú zmluvu, ktorá mala platiť tridsať rokov. Táto zmluva
bola skutočne dodržiavaná a takmer pol storočia neprišlo medzi oboma štátmi
k nepriateľským akciám.
V ten rok, ako je už vyššie spomenuté, uzavrel vojenskú koalíciu s Ľudovítom Nemcom namierenú zvlášť proti Moravanom.
Je možné, že sa tým zabránilo výprave Bulharov na Moravu. DVORNÍK, F.: Byzancia... c. d., s. 135. DVORNÍK, F.: Byzantium... c. d., s. 120.
VAVŘÍNEK, V.: Církevní... c. d., s. 78-79. Bližšie pozri HURBANIČ, M.: Byzantská... c. d., s. 125-138.
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Konštantinopolský cisársky dvor vôbec neuvažoval o tom, že by okamžite
poslali na Moravu biskupa, ktorý by tam zriadil samostatnú diecézu. Byzantská cirkev ustanovovala biskupstvá až v oblastiach plne christianizovaných
a byzantskí činitelia nemali presnejšie znalosti o pomeroch v moravskom štáte. Hlavne však v Byzancii nemali záujem na tom, aby zriaďovali samostatné
cirkevné provincie, ktoré by sa mohli vymknúť z ich vplyvu. Vytvoriť diecézu
v oblasti, ktorá s Byzanciou nesusedila, by pre nich nemalo zmysel – aspoň
nie do tej doby, pokiaľ by sa im nepodarilo získať i Bulharsko. Napriek tomu,
keď sa už príležitosť sama naskytla, cisár a patriarcha parciálnym opatrením
žiadosti moravského kniežaťa vyhoveli. Preto bolo rozhodnuté, že na Moravu bude vyslaná misia, ktorá overí stav vecí, prevezme cirkevnú správu do
svojich rúk a pripraví podmienky pre ďalšie byzantské pôsobenie. Konkrétne
formy ďalšej organizácie mali byť zrejme určené podľa toho, aký úspech táto
prvá „sondážna“ deputácia dosiahne.552 Vyslanie misionárov podľa vtedajších
zvykov zároveň potvrdzovalo a upevňovalo politické vzťahy.553
Z hľadiska byzantských mocenských záujmov bola teda splnomocnená
misia Konštantína a Metoda na Veľkej Morave druhoradou a okrajovou záležitosťou. Avšak i bez biskupa sa vyslanstvo, ktoré dorazilo do cieľa svojho putovania na prelome rokov 863 a 864554, malo stať nositeľom byzantského politického konceptu. Realistický pragmatizmus byzantských vládnych kruhov
sledujúcich hlavne politiku ochrany hraníc a vytvorenia zväzku spriatelených
vládcov prevládol nad čisto náboženským rozmerom misie555, resp. bol s ním
úzko spojený, čo v konečnom dôsledku vyhovovalo i moravskému panovníkovi. Tieto politické ciele, ktoré by slúžili zámerom byzantskej diplomacie,
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VAVŘÍNEK, V.: Církevní...c.d., s. 91. Pozri tiež HAVLÍK, L.: Přehledné dějiny
Byzance. Brno 1970, s. 47. HURBANIČ, M.: Byzantská...c.d., s. 125-138.
Hypotéza Františka Dvorníka znie opačne, t.j. všetky politické vzťahy sa potvrdzovali a upevňovali náboženskými zväzkami. DVORNÍK, F.: Byzancia...c.d., s. 135.
Misia priniesla Rastislavovi list cisára, ktorým sa na Morave výnimočne povoľovalo
používať ako liturgický jazyk staroslovenčinu. Cisár upozorňoval, že touto výsadou
dostali Moravania postavenie, ktoré v 9. storočí nemohol už získať žiadny iný politický útvar, pretože podobná prax sa viedla len v starokresťanskom období. Veľká
Morava dosiahla uznanie svojho postavenia v rámci rímskeho univerza aj tým, že
Michal III. vyjadril chválu snahám Rastislava na získanie vyššej hodnosti. ŽITIJE
Konstantina...c.d., kap. XIV, s. 98-101. HAVLÍK, L.: O politických...c.d., s. 114.
Bližšie pozri tiež AVENARIUS, A.: Byzantská...c.d., s. 52-53.
Bližšie pozri HAVLÍK, L.: O politických...c.d., s. 114.
HURBANIČ, M.: Byzantská...c.d., s. 130. Pozri tiež napríklad ENGELHARDT,
I.: Mission und Politik in Byzanz. Ein Beitrag zur Strukturanalyse byzantinischer
Mission zur Zeit Justins und Justinians. Mníchov 1974. MORAVCSIK, G.: Byzantinische Mission im Kreise der Türkvölker an der Nordküste des Schwartzen
Meeres. In: Thirteenth International Congress of Byzantine Studies. Oxford 1966.
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však v praxi nenadobudli na Veľkej Morave zreteľnejšiu podobu. Je všeobecne
známe, že oblasť Moravy sa nestala súčasťou byzantského mocenského zoskupenia. Už v Živote Konštantína i Živote Metoda je jasne čitateľné, že i počas
ich misie stále prenikali na Veľkú Moravu mnohoraké prvky z nemeckej oblasti i priamo z pápežskej kúrie. Z geopolitického aspektu bola naďalej Veľká
Morava prienikom nielen východného, ale i západného kultúrno-politického
sveta, pričom vplyv byzantský tu z objektívnych dôvodov postupne strácal na
sile.556 Na druhej strane treba zdôrazniť i zorný uhol z pohľadu moravského
panovníka – Konštantín a Metod sa plne stotožnili s jeho záujmami a tomu
podriadili svoju činnosť.557 Výsledok misie bol determinovaný celkovými
spoločenskými a politickými podmienkami (ktoré napokon vždy rozhodovali
o úspechu či nezdaru každej misie). Počas realizácie misie rázne do jej osudu
zasiahli predovšetkým rozptýlenosť vládnej moci na Veľkej Morave (na konci
vlády Rastislava) i násilné mocenské zmeny v Konštantinopole.
Dovolím si na záver krátku úvahu k citátu znalca mocenskej korelácie
Nicollu Machiavelliho: „Múdry vladár sa nikdy nesmie spojiť so silnejším, ako
je sám, a napadnúť iného, lebo ak vyhrá, budeš jeho väzňom“558. Pokiaľ by sme
tento výrok preniesli na vzťah Rastislava a Byzancie, môže sa nám nesprávne
javiť, že moravský panovník nebol prezieravý, keď sa riskantne snažil o spojenie s vtedajšou veľmocou. Čas však dal za pravdu Rastislavovi – postupoval
opodstatnenými metódami svojej práce s jasným politickým úmyslom zameniť priame vazalstvo vlastnej krajiny voči Frankom za málo konkrétnu závislosť na vzdialenejšej Byzancii. Je totiž už spomenutým faktom, že po príchode
byzantskej misie mocenský vplyv Byzancie na Morave nestúpol (čo na druhej
strane skomplikovalo misijnú činnosť Konštantína a Metoda).
I keď kontinuita spoločenských a štátnych prvkov zostáva naďalej predmetom štúdia, môžeme konštatovať, že politika Veľkej Moravy ex post prispela k utváraniu českého štátu a jej východné oblasti pozitívne ovplyvnili vývoj
v uhorskom štáte. „Nič tak nezíska vladárovi vážnosť ako veľké podujatia“559.
Rastislavovi sa jedno veľké podujatie, ktoré zanechalo hlboké stopy vo formovaní sa nielen stredodunajského priestoru, ale i celej kultúrnej Európy, podarilo uskutočniť – prilákal na svoje územie veľkých mysliteľov a ľudí ducha.
Summary: POLITICAL ASPECTS OF CONSTANTINE THE PHILOSOPHER AND
METHODIUS MISSION BEFORE ITS COMING TO GREAT MORAVIA. In order to
asses the phenomenal influence of Byzantine mission on Great Moravia we must un556
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AVENARIUS, A.: Byzantská... c. d., s. 52-53.
VAVŘÍNEK, V.: Historický... c. d., s. 225.
MACHIAVELLI, N.: Učiteľ vladárov. Bratislava 1992, s. 56.
Tamže, s. 54.
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derstand its general as well as intentional character. It cultural and spiritual dimension
was also accompanied with power dimension. Work of Constantine and Methodius was
primarily influenced by the political situation in Byzantine and Great Moravia as well
as in neighbouring countries in the second half of 9th century. Mentioning authoritative
sources to the study of our issue, we must say that we will not learn much about political
motives of Byzantine mission from these written sources. Contemporary analysts derive
mostly from the Life of Constantine and the Life of Methodius, which purvey remarkable
data also about the relationship between Great Moravia and Byzantine Empire. From newer literature we can fall back on often cited works by František Dvorník, Lubomír Havlík and Vladimír Vavřínek. While Dvorník put the emphasis on Bulgarian position and
military-political aspects within the intention of Moravian Emperor, younger authors
suggest mostly East Frank Empire, or clerical-political reasons. In my paper I am trying
to outline political interactions as well as the impact of constitutionally developed state
on the environment which was just in its ascendant in that time. The question of the
beginning of Byzantium and Great Moravia political interaction, which was determined
not only by competitive relationship between the Pope and Constantinople patriarch,
but also by power relationship between Great Moravia on one side and Bulgaria and
Frank Empire on the other side, is remarkable from more aspects. However, Rastislav’s
message to Constantinople imperial court was not a casual or immediate decision, but
it was the crowning of certain phase within the development of Great Moravian state.
There was a series of Rastislav’s impulses implied in one diplomatic deputation brought
by Moravian negotiators to Byzantium. Rastislav’s primary aim was to have a bishop in
Moravia who would administrate the Empire and extricate it from the dependence on
Bavaria Episcopate. To reach this political aim he wanted to use the means of clericalpolitical sphere.
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Cyrilometodské výskumy
v novšej macedónskej literárnej historiografii
Zvonko Taneski
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
FF UKF v Nitre
Abstrakt
Novšie macedónske historické odborné práce, jazykovedné práce a literárnovedné práce
posunuli výklady stredovekej kultúry a upozornili na jej synkretickú podstatu. Takéto
štúdie však vychádzajú predovšetkym zo širokošpecifikovaného pohľadu na cyrilometodskú tradíciu, ktorá je v Macedónsku tradícia kresťanská, písomná a kultúrna, teda
v istom čase tradícia národná.

Macedónska historická veda, literárna veda a jazykoveda v posledných
troch desaťročiach ponúkajú nové odborné impulzy, ktoré nás presviedčajú
o potrebe prehodnotiť jednosmerný pohľad na macedónsku stredovekú literatúru a jej kultúrne dedičstvo do dnešných čias. Zásadné a nadčasové práce,
ktoré v poslednom období posunuli výklady stredovekej kultúry a upozornili na jej synkretickú podstatu sa v prvom rade dotýkajú aj cyrilometodskej
otázky. Takéto literárnohistorické štúdie vychádzajú predovšetkým zo široko
špecifikovaného pohľadu na macedónsku starú literatúru a konkrétne na cyrilometodskú tradíciu, ktorá je reflektovaná v medziliterárnych súvislostiach
a snaží sa literárnohistorický proces zobraziť v jeho komplexnosti a mno
hotvárnosti. Synkretizmus týchto štúdií nadobúda v konkrétnych textoch
rozmanité podoby a svedčí o tom, že vzájomné prestupovanie sa jednotlivých
javov v stredovekej literatúre má rôznu intenzitu a formy. Uvedené typy sú
preto vyabstrahované viacerými interpretačnými sondami, ktoré potvrdzujú
opodstatnenosť zvoleného metodologického prístupu k skúmanej problematike.
Na začiatku, ako úvod do prehlbovania výskumu tohto typu, sa musí
spomenúť nesporný fakt, že macedónska literárna historiografia vychádzala
predovšetkým z prameňov, ktoré zanechalo jej samotné zemepisné obkrúženie. Aj v slavistickej vede je už dávno a všeobecne odsúhlasené stanovisko,
že bratia Konštantín a Metod preložili najpotrebnejšie vieroučné a bohoslužobné knihy do staroslovienčiny, pomocou Konštantínom zostaveného pís-
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ma – hlaholiky. Vytvorením pôvodnej a prekladovej literatúry Konštantín
a Metod založili prvý slovanský literárny jazyk – staroslovienčinu (neskorší
termín – cirkevná slovančina). „Staroslovienčina bola jazykom vysokého štýlu, určeným pre liturgické ale i právne a vzdelávacie príležitosti. Jej základom
bolo južnoslovanské macedónske nárečie z okolia Solúna. Je možné, že tento
jazyk slúžil pre christianizáciu Slovanov už v Byzancii, ale jeho sústavné použitie v tomto zmysle uskutočnili až Konštantín a Metod a ich „literárna škola“.
S jazykom je samozrejme úzko spojený aj vznik písma.“560 Staroslovienčina sa
priradila ku gréčtine, latinčine a hebrejčine ako štvrtý bohoslužobný, liturgický jazyk v čase, keď iné veľké európske národy ešte používali texty v cudzích
jazykoch. Pre macedónsku historiografiu je však nesmierne dôležité aj to, že
žiak Konštantína a Metoda – Kliment Ochridský (okolo 830/40 – 916 Ochrid,
Macedónsko) bol najvýraznejšou spisovateľskou osobnosťou spomedzi ich nasledovateľov. Pochádzal z Macedónie a na Veľkú Moravu prišiel s byzantskou
misiou. Po Metodovej smrti spolu s Naumom opustil Veľkú Moravu. Trvalým
miestom jeho pôsobenia sa stal Ochrid, kde strávil posledné obdobie svojho
života v ústraní. Ochrid preto má za sebou bohatú históriu, v ktorej sa miešal
náboženský a kultúrny význam mesta. Bolo založené pod názvom Lychnidos
v staroveku. Významné miesto malo Lychnidos aj v raných kresťanských časoch, keď slúžilo ako dôležité náboženské centrum prvých kresťanov. O stredovekom Ochride je legenda, že v meste v istom čase existovalo 365 kaplniek
– na každý deň jedna. Preto sa Ochridu hovorilo aj slovanský Jeruzalem. Hoci
sa počet kaplniek výrazne znížil, stále si Ochrid udržal prezývku mesto kostolov. Súčasný názov Ochrid (pravdepodobne pochádzajúci zo slovanského hrid
čiže kopec) sa začína objavovať až od 9. storočia. V tých časoch už bolo mesto
biskupov a dôležitým kultúrnym strediskom. Kostol svätého Pantelejmona na
Plaošniku (ktorý vybudoval práve Kliment Ochridský) bol veľmi dôležitým
náboženským strediskom v raných kresťanských časoch. Bazilika vznikla ešte
pred 6. storočím, ostatné časti prešli viacerými prestavbami. V tomto kostole
fungovala v 10. storočí najstaršia slovanská univerzita a v jeho priestoroch
podľa istých prameňov od roku 886 do roku 894 študovalo okolo 3500 žiakov, z ktorých Kliment vychoval viacerých diakonov a kňazov, ale aj hlaholských skriptorov. Navyše rozvinul vysokú literárnu činnosť a týmto vytvoril
zdravé základy pre stredovekú macedónsku literatúru. Okrem toho „vytvoril
základy Macedónskej pravoslávnej cirkvi, ktoré sú zvýraznené budovaním
kresťanských chrámov a zvyšovania počtu veriacich kresťanov“561. Avšak po
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jeho vymenovaní za velického biskupa sa stal vedúcim ochridskej školy Naum
Ochridský (Chrabr bol pravdepodobne Naum). Kliment svoju veľkú knižnicu slovanských rukopisov rozdelil medzi ochridskú školu a velické biskupstvo. Jeho tvorba obsahuje vyspelé básnické skladby hymnického charakteru
a oslavné diela na učiteľov Konštantína a Metoda, kázne a homílie pre rôzne
sviatky a liturgické obdobia, ktoré sú napísané samostatne, podľa vzorov alebo
čiastočne preložené z gréčtiny. Je zároveň nesporné, že Klimentovi patrí aj
„veľká zásluha za prepísanie zo slovenského moravsko-nitrianskeho prostredia donesených staroslovänských hlaholských rukopisov do ďalších hlaholských odpisov, čím sa vďaka nemu zachránili pre ďalšie generácie“562.
Náš príspevok si kladie za cieľ iba priniesť mozaiku sond do jednotlivých
diel, autorov či ustálených literárnych modelov tohto obdobia spolu s neskoršími (variačnými) pohľadmi zo širších náboženských, archeologických, kultúrnych a historicko-spoločenských aspektov. Na nasledujúcich stranách si
dovoľujeme priniesť nevyhnutne redukovaný prehľad len najvýznamnejších
lingvistických, literárnohistorických a kulturologických odborných prác macedónskych vedcov, ktoré pomocou nejakých štruktúrnych prvkov stručne
osvetľujú hlavné pozície, nad ktorými sa zakladá macedónsky vedecký postoj
k skúmanému korpusu563.
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Pre známu mediеvаlistku Veru Stojčevsku-Antik „Sv. Cyril a Metod sú
všeobecné prijatí ako slovanskí misionári, navyše Metod ešte pred svojím vysvätením, ako aj pred samotnou moravskou misiou, bol takmer desať rokov
správca jednej macedónskej oblasti... Okolo roku 882 Metod preložil biblické
texty na bohoslužobné použitie do staroslovienskeho literárneho jazyka. Časti z týchto biblických prepisov osvetľujú zachované staré hlaholské rukopisy
v macedónskej redakcii (alebo vôbec písané hlaholsky v Macedónii), ako sú:
Evanjeliár (Kódex) Assemaního (Асеманово глаголско евангелие), ktorý
je potom uložený vo vatikánskej bibliotéke, Zografský kódex (Зографско
евангелие), Mariánsky kódex (Мариинско евангелие), napísané v mace
dónskom meste Ochride na konci 10. alebo začiatkom 11. storočia“564. Takmer
rovnocenný význam vyplýva aj z cyrilských slovanských rukopisov, ktoré
vznikli v Macedónii: Novgorodské listy (Новгородски листови), Bitolské listy (Битолски листови), Dobromirový evanjeliár (Добромирово евангелие),
Bitolský triód (Битолски триод), Ochridský apoštol (Охридски апостол),
Bolonský žaltár (Болоњски псалтир) a ďalšie. Avšak napriek tomu, ako poznamenáva Vera Stojčevska-Antik, „bohužiaľ, Macedónci, ktorí sú hrdí na
starobylý preklad Biblie ako aj na staré staroslovienske rukopisy, v ktorých
odznievajú macedónske jazykové charakteristiky, knižný preklad Biblie v macedónskom literárnom jazyku získavajú najneskôr v porovnaní s ostatnými
slovanskými národmi, až v roku 1990“565.
Vzhľadom na vyššie odcitovanú vetu Stojčevskej-Antik o tom, že „Metod ešte pred svojím vysvätením, ako aj pred samotnou moravskou misiou,
bol takmer desať rokov správca jednej macedónskej oblasti“, významný macedónsky byzantólog a literárny historik Ilija Velev sa pozastavuje nad tým
a upresňuje informáciu, že ide o pôsobenie „od roku 845 do roku 855 na sever
od Solúna po dolnom toku riek Struma a Bregalnica (v strumičko-bregalničkom areáli). S jeho pôsobením v tejto časti Macedónie sa viaže aj funkčnosť
Slovanského kniežatstva a Bregalničkej misie, ktoré boli iniciované z vojen-
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Предавања на XXXII меѓународен семинар за македонски јазик, литература
и култура, Охрид 1999 година, Скопје 2000, стр. 101-115.; Црвенковска Е., Паралелизмот во химнографските текстови, XXXI научна конференција за
македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2005, стр: 137-143.;
Црвенковска Е., Химнографското творештво на св. Климент и Наум
Охридски, Св. Наум Охридски, живот и дело, Скопје, 2006, стр: 47-53.;
Црвенковска Е., Јазикот и стилот на триодот, Менора, Скопје, 2006.
Вера Стојчевска-Антиќ, Методиј Златанов: По стапките на христијанството
во Македонија, Три, Скопје, 2004, стр. 10, 12. Porovnaj rovnaké zistenia z tohto
výskumu v slovenskom prostredí, v knihe: Vragaš, Štefan: Cyrilometodské dedičstvo
v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov, Lúč, Bratislava, 1991,
s. 39.
Вера Стојчевска-Антиќ: tamže, s. 12.
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sko-politických a globálno-stratégických záujmov Byzancie o získanie Slovanov v boji proti častým bulharským ašpiráciám o dobytie Macedónie“566...
Velev svojimi argumentmi pokračuje v tomto výskume takým smerom, že
pripomína to, že „prednostno-politický charakter Bregalničkej misie sa musel
motivovať duchovnou a osvieteneckou akciou a pritom sa ešte takýto charakter neurčil ako náhodná doktrína, pretože sa vedelo o fakte, že duchovný
kresťanský život v Bregalničkej oblasti mal potvrdenú ranokresťanskú tradíciu, keď ešte v piatom storočí začala fungovať Bargalská episkopia. Ale tentokrát sa musel zvýšiť slovanský záujem o kresťanstvo cez ktoré sa ustanovila
spojovacia reťaz pre vytvorenie slovansko-byzantskej a týmto aj kresťanskej
civilizácie a kultúry. Preto a stále viac sú presvedčivé fakty v medievalistike,
že Metod ešte v strumičko-bregalničkom areáli napísal originálny právnický
text v pôvodnom názve Zakonъ sodъnуi ljudъмъ (vo veľkomoravskej redakcie je to Civilný zákonník, preložený z byzantskej Eklogy, vyjdenej r. 740 a je
najstarší slovanský súdny zákonník pre ľud – moja p.) vo vtedajšom slovanomacedónskom jazyku, ale s byzantsko-gréckymi písmenami. V niektorých
písomných prameňoch (legendárnych alebo hagiografských) sa spomína, že
vtedy a v tejto oblasti solúnski bratia vytvorili aj prvé slovanské písmo v roku
855. Hoci o tom nie sú dôkazy v známych Panónskych legendách (ktoré sa
v paleoslavistike považujú za absolútny prameň) a neexistuje jednota medzi
názormi vedeckých skúmateľov, my zastupujeme myšlienku, že v Bregalnič
kom centre sa uskutočnil prvý pokus o „modelovanie“ slovenského písma,
ktoré sa podobá byzanticko-gréckym a je blízke neskoršej cyrilike. Kvôli politickému a vojenskému rozkladu Metodovho slovanského kniežatstva a tým
pádom aj Bregalničkej misie, tento slovanský osvietenecký proces zostal nezrealizovaný. Preto však neskôr v roku 863 pre potreby moravskej misie bola
vytvorená hlaholika, ale ako celkom nový ortografický systém“567.
Aj Dobrila Milovska vo svojich prácach tvrdí, že Cyril s pomocou svojho brata Metoda vytvorili písmo hlaholiku „pravdepodobne podľa gréckeho
rýchlopisu, hoci niektorí vedci nachádzajú vplyvy tiež u istých východných
národov, ktoré Cyril spoznal počas svojich ciest (arménsky, hebrejsky, samarisky a ďalších). Každá hláska v slovanskej reči v okolí Solúna mala svoj znak.
Hlaholika v čase jej vzniku predstavovala dokonalé písmo... Žiaci Metoda
(ktorí po vyhnaní Vichingom našli útočisko v Bulharsku, autorova p.) v Preslave – Prezviter Konštantín, Joan Egzarh, Prezviter Kozma – vytvorili nové
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Илија Велев: Византиско-македонски книжевни врски, Скопје, 2005, стр.
212. O politickom pozadí Metodovskej misie bližšie pozri tiež príspevok v tejto
monografii: Hetényi, Martin: Politické aspekty misie Konštantína a Metoda pred jej
príchodom na Veľkú Moravu, s. 180-193.
Илија Велев: tamže, s. 212, 213.
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písmo nazvané cyrilikou. Toto písmo bolo vytvorené podľa vzoru gréckeho
ústavného (slávnostného) alfabetu. Najpravdepodobnejšie je pritom to, že
Kliment, starší žiak Cyrila a Metoda, pozeral na vytváranie nového písma ako
na zradu cyrilometodskej tradície. Z týchto dôvodov Kliment odišiel k brehu Ochridského jazera, kde pracoval ako slovanským episkopom, neúnavné
písal a venoval sa svojim žiakom“568. Možno pre istú časť súčasnej slovenskej
odbornej verejnosti bude objavnejšie a prekvapivejšie to, že v macedónskej
akademickej medievalístike prevláda názor o tom, že autorom Proglasu alebo
Predslovu svätému evanjeliu nie je Konštantín Filozof, ale je to práve Prezbyter Konštantín. Zástanca takéhoto názoru je aj Dobrila Milovska, keď píše:
„Proglas má formu priameho obracania Slovanov. Autor vraví, že je to pre
nich Boží dar aby mali reč v svojom jazyku... Konštantín rozvíja niekoľko myšlienok v básni. Po literárno-umeleckej stránke, Proglas je vytvorený výraznými básnickými prostriedkami. Aj napriek uvedenia slov evanjelistov a apoštolov v básni sa nepochybne vyskytujú Konštantínove básnické prostriedky...
V novšom období toto dielo vyvolalo polemiku okolo jeho autorstva. V názvoch niektorých prepisov stojí Блаженаго учитеља нашего Константина
слово, avšak v ďalších Предисловије евангелско светаго Кирила. Na jednom
mieste je použité meno Konštantína, na druhom – Cyrila. My ho chápeme
ako dielo Prezbytera Konštantína.“569Podľa spomínaného Ilija Veleva však je
to tak, pretože prostredníctvom „pribudnutej veľkej autorite filozofa, všeslovanského osvietenca a spisovateľa (sv. Konštantína – Cyrila Solúnskeho, moja
p.) sa v slavistike a na širšom pláne zanechal priestor na to, aby sa mu pripisovali rôzne diela. V niektorých prípadoch sú takéto predpoklady odrazom
ľubovoľných (nepodložených) improvizácií, ktoré, bohužiaľ, ak sú dobre zabalené, nasmerujú budúcich výskumníkov do nesprávnych ciest bádania. Je
to príklad s autorstvom diela: Азбучна молитва, Проглас кон евангелието
(zvýraznené – moje), Прашања и одговори, Премудрост на св. Кирил
Филозоф, Пасхалија, Молитва за покајание, Канон за пеење во секој ден
a ďalších“570.
Napokon (v prvom rade kvôli technickému ohraničeniu – rozsah príspevku) nám vyplýva skutočnosť, že je úplne samozrejmé to, že v jednom prehľadnom výskume nestačí iba zaregistrovať vznik a diela sv. Cyrila a Metoda
a ich žiakov v Macedónii, aby sme sa na nich pozerali ako na duchovnú a kul568
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Добрила Миловска: Книжевни дејци и дела, Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје, 2000, стр. 33-34. Pozri aj jej ďalšiu štúdiu na túto tému: Климент како пишувач на глаголица. Реферат, прочитан на научниот собир
„Слободата на јазикот и творештвото“, МАНУ, Скопје, 23 март 2000.
Добрила Миловска: Книжевни дејци и дела, Филолошки факултет, Скопје,
2000, стр. 59.
Илија Велев: Византиско-македонски книжевни врски, Скопје, 2005, стр. 248.
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túrnu anémiu bez pohyblivého a rozvojového literárneho mechanizmu. Pokiaľ
ostatné južnoslovanské literatúry sa vyvíjali aj s ruskou literatúrou, macedónska stredoveká literatúra sa vyvíjala len s byzantskou. Avšak v tomto vývinovom komplexe, ktorého ideový smer bola pravoslávno-kresťanská predstava,
ani jedná literatúra z horeuvedených nemala jednorámcovú sociologickú pozíciu. Práve naopak, všetky tieto literatúry sa dopĺňali navzájom v spoločnom
tvorivom konglomeráte. V tomto kontexte macedónska literatúra neprijala
iba vplyvy, ale aj participovala svojimi osobitnými známymi črtami, ktoré vychádzajú z nadstavby jej tradície. Počas celého obdobia stredoveku podstatné
literárne procesy nezostali trvalo nezmenené. Macedónska literárna história
malá vlastnú vývinovú kontinuitu, cez ktorú sa distribuovali nové tvorivé
stratégie, ideové impulzy, štylistické modifikácie a prostriedky. Macedónia
bola územie smerované na vývin kresťanstva ako masovú formu života a táto
forma povzbudzovala duchovný impulz a organizovala kultúrne udalosti. Tu
sa tento duchovný a vôbec nový civilizačný proces animoval ešte v ranokresťanskom období, o čom svedčí aj správa o pokrstení starého macedónskeho
obyvateľstva v novozávetnej biblickej knihe – Apoštol571. Tento výrok sa neargumentuje iba z podstaty biblicko-literárneho faktografického výrazu, ale
sa potvrdzuje aj zo strany vedeckých, historiografických a archeologických
výskumných nálezov o ranokresťanskej duchovnej a materiálnej kultúre na
tomto priestore572. Koniec koncov aj samotný príchod Slovanov a ich symbió
za so starým macedónskym obyvateľstvom umožnil kresťanské a civilizačné
vyniknutie aj napriek tomu, že zvíťazil proces slovanizácie. Alebo na záver,
povedané slovami Ilija Veleva „nie len pre vedu, ale taktiež pre budovaniu
súčasného civilizačného vedomia u nás, tu v Macedónii – otázka o christianizácii prisťahovaných Slovanov je najpodstatnejšia a najdôležitejšia v predstave
o komplexe macedónskej kultúry a civilizácie“573.
Dielo Cyrila a Metoda ako aj pokračovanie v ich stopách v macedónskej
(literárnej) historiografii jednoznačne poukazuje na význam intelektu ako
aktívneho ľudského činiteľa progresu, ale tiež sa v ňom odhaľuje christianizačný zámer ako aj začiatky slovanského písomníctva a vzdelanosti vôbec.
To nám dokazuje, že cyrilometodská tradícia je pre macedónskych lingvis571
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Pozri Свето писмо. Новиот завет на нашиот господ Исус Христос, Скопје,
1990, стр. 155 – Дела на светите апостоли од светиот апостол Лука, глава 16,
точка 9.
Pozri napríklad Никола Бошале: Климент Охридски и школата на хуманизмот,
Охрид, 1983; Блага Алексова: Епископијата на Брегалница, Прилеп, 1989,
alebo od tej istej autorky: Култ на мартирите во Македонија од IV до IX век,
Скопје, 1995.
Илија Велев: Кирилометодиевската традиција и континуитет, Култура –
Институт за македонска литература, Скопје, 1997, стр. 12.

203
tov, literárnych historikov, vedcov a kulturológov tradícia kresťanská, písomná a kultúrna, teda v istom čase tradícia národná. Z horeuvedeného vyplýva
opodstatnená nádej, že vedecké obohatenie rôznymi pohľadmi na cyrilometodskú tradíciu (preto sa v týchto súvislostiach môže hovoriť o dejinotvornom význame slovanských učiteľov), na proces christianizácie a na fenomén
stredoveku v niečom aj posunie výskum dejín macedónskej starej literatúry
a nášho spoločného literárnoteoretického poznania novým smerom a stane
sa takým spôsobom východiskom a inšpiračným stimulom ďalších interpretačných a syntetizujúcich prác.
Summary: CYRILO-METHODIAN RESEARCHES IN NEWER MACEDONIAN
LITERARY HISTORIOGRAPHY. The paper deals with the historical and literary
aspects of this topic and it focuses on the various conceptions and author’s different
opinions in Macedonian scientific medievalism. These contexts have been differentiated
from generational and thus from historic, or more exactly literary-historic point of view.
Although Christianity in Macedonia was officially accepted in the IX. Century via the
mission and the work of the educators and saints, the Cyril and Methodius brothers,
yet it is well known that in the course of the whole period since the emergence of
Christianity it has been present and familiar to the population living on the terrain of
ethnic Macedonia.
The formation of the Ohrid Literacy School in 886 meant establishment of a big center
of the educational, ecclesiastical and culture life in Western Macedonia. The establisher
of this significant “First Slavonic University”, St. Clement of Ohrid, not only rendered on
this terrain the whole Glagolitic tradition of the Salonica brothers but also dispersed their
disciples in groups of three hundred souls each in order to contribute to the religious and
cultural emancipation of the population throughout whole Macedonia. The new results
from the more detailed investigations on the terrain would be a subject matter for elaboration and analysis of other studies, projects and monographs in future.
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SOME NOTES ABOUT THE OLDER SERVICE OF
ST. CYRIL THE PHILOSOPHER
Maja Jakimovska-Tošič
Institute of Macedonian Literature,
Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedónsko
Hymnography narratives through their appearance in the old Slavonic
literature entered all forms and all periods of its development574. Hymnography activity, developed at the beginning of the Slavs literacy (9th-10th centuries), which expressed itself in creation of original Slavonic texts dedicated
to Christian and local feasts and saints, when its quality is concerned, practically did not have any analogy within later Medieval Slavonic hymnography
works575.
Thus, the appearance of the service of St. Cyril the Philosopher is connected with the earliest period of the Slavs literacy, which is addressed in the
transcript we present here, existing in the Feast Menaion (15th-16th centuries)
from NBKM, Sofia No. 140 (291). In the centuries old tradition of spreading
of Cyril service, a shorter text appeared to become necessary, whose core originates from a very early hymnography type. The service dedicated to St. Cyril
the Philosopher appeared in the period of the highest rise of original Slavonic
hymnography creation, when, as a basic tendency, the canonization of the
cults of St. Cyril and Methodius became inevitable, and the attempts in that
field are marked through narratives: Service of Cyril the Philosopher, Service
of Methodius and Canon of Cyril and Methodius. The narratives represent
the earliest phase of the appearance of original Slavonic hymnography. It was
a period when the new type of Slavonic church needed something unique,
which was its own patron-saint, canonized in the figure of St. Cyril, and for
whose celebration hagiography and service were created.
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Стефан Кожухаров, Към въпроса за обема на понятието старобългарска
поезия, Литературна мисъл, кн. 7, София 1976, стр. 41; Красимир Станчев,
Литургическая поeзия в древнеславянском литературном пространстве
(История вопроса и некоторые проблемы изучения), Древнеславянская литургическая поэзия, Рома – София 2003, стр. 17.
Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов, Судьбы Кирилло-Мефодиевской
традиции после Кирилла и Мефодия, С. – Петербург 2000, стр. 153.
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The service of Cyril was spread more than any of the other narratives,
and it is known in about 26 transcripts found in scripts from 11th to 18th centuries in Russian, Macedonian, Bulgarian, and Serbian origins576. This hymnography work is very important, from the point of view of its creation which
is connected with the earliest period of Slavs literacy. The confirmation of it
is the information given in its content which reveals moments of Cyril and
Methodius’s disciples’s stay in Great Moravia: it reads about Pannonia land,
three-tongue heretics, the grave of Cyril in Rome, disciples who stand at the
grave of the teacher, and etc. B. Raykov577 even more precisely dated it, which
is put in the period between Cyril’s death (869 AD) and the period of rise
and spread of Slavs literacy in Moravia (885 AD). According to K. Nihoritis
the service was probably created immediately after his death: several stanzas/
hymns first created in Rome, and the canon and the entire service in the regions of Moravia and Pannonia, between 14.02.869 and 14.02. 870578. One of
the reasons of its early creation is thought to be the need of confirmation of
the church-theological commemoration and incorporation of the day of his
feast (14 February) into church calendar, which cannot be commemorated
without theological feast. Hence, the first text, and the transcripts directly derived from it, probably represents the first Moravian and Pannonian redacted
version, and the presence of numerous real facts about the social events in
Moravia and Pannonia in the period of 70s and 80s of the 9th century is the
proof of it. As a confirmation of the age of the service there are numerous
phrases used by its author and with whose help the presentation of Cyril’s
work is tenderly depicted, as well as the influence it had on the people among
whom Cyril worked.
Traces of the old language and lexis typical for narratives present in written works from the 9th-10th centuries also speak about its early origin. It is also
important to underline the fact that in one of the oldest copies-Synodal from
12th century (GIM, Syn. 164), there are traces of glagolithic original.
The oldest transcripts of the service of Cyril are Russian, placed in Service Menaion for February from 11th-12th centuries (Moscow Typographic Library No 67) and Canon from the11th-12th centuries, kept in the same library
under No 76. The question of the first text of the service is still existent in the
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The bibliography of the already published transcripts of the service of St. Cyrill has
been presented in scientific publications several times: Божидар Райков, Старата
славянска служба на Константин Филозоф-Кирил, Славянска филология, т.
21, София 1993, стр. 6; Константинос Нихоритис, Атонската книжовнa традиция во распространението на Кирило-Методиевските извори, КирилоМетодиевски студии, кн. 7, София 1990, стр. 49-51.
Божидар Райков, Старата славянска служба..., стр. 5-13.
Константинос Нихоритис, Атонската книжовнa традиция..., стр. 47.
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academic circles, and it has not been completely solved yet; it addresses the
establishment of the variants of saved hymns in different copies, and their
precise connection with the original narrative. Although the Russian copies
are the oldest known, it is still considered that the closest to the first text of
Cyril service is the Macedonian copy of Dragan Menaion, Dobrian Menaion
and Skopje Feast Menaion, all of them from the 13th century and already presented to science. Most of the examinations of the transcripts of the service
from different periods, determined that its text did not undergo more serious
interventions despite the fact that it was spread on huge territory. When its
cult was transferred to South Slavs territory, some shortenings and additions
were created in the contents of the work. It was only later in the period of
the 14th-15th centuries when copies appeared which depicted new (complete)
variants of the service of St. Cyril. In the copies the service of St. Cyril is a very
short narrative: at Vespers there are not his hymn stanzas, in fact they are taken from the oktoechos, the canon has almost the same structure and content,
there are not praise hymns according to the canon579, etc. As a composition
the service is formed in accordance with the propositions of Study typikon.
The transcripts of the service of St. Cyril from the collection of manuscripts of NBKM in Sofia No. 902 and 140 (291) belong to this group of texts,
which we are interested in, in order to achieve complete presentation of the
copy NBKM 140 (291) by us. Through them we will try to summarize the
knowledge concerning the origin, dating, authorship, sources, and spread of
the service. The first copy NBKM 902 is found in the Service Menaion for February-March, and it dates from the end of the 15th century and was published
by Hr. Kodov580. The second transcript No 140 (291) is placed in the Feast
Menaion from the 15th-16th centuries, and was sent to Sofia by E. Sprostranov
from Ohrid. The manuscript contains services from chosen feasts in the first
six months of the church year. This manuscript has been really damaged, as
the first pages are missing, as well as some from the middle and the very end
of the manuscript. The script has not been published as a whole, but parts
of it were published by I. Gošev581 and H. Kodov582, using it for comparison
with fragments of scripts which are the subject of their work. The copy is not
complete, and breaks in the middle of Kontakion after the sixth hymn of the
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Ѓорги Поп-Атанасов, Химнографскиот циклус посветен на словенските првоучители Кирил и Методиј, Спектар, Скопје, 1991, бр.17, стр. 40-41.
Хр. Кодов, Един непознат препис от службата на Кирил Филозоф, Хиляда
и сто години славянска писменост, София 1963, стр. 295-304.
И. Гошев, Светите братя Кирил и Методий. Материали из ръкописите на Синодалния църковен музей в София, Год. СУ. Богослов. фак., 5, 3, София 1937,
1938, стр. 99-120.
Хр. Кодов, Един непознат препис от службата..., стр. 300.
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Canon. In these two scripts from the 15th century (NBKM 902 and NBKM
140-291), a tendency for shortening of the service can be noticed, which is
due to some interventions performed in the later period, probably in the 14th
century in the Southern Slavs territory. The third troparion in the first hymn,
and the third in the fourth hymn are left out, for example, and a change of the
place of certain troparion can also be noticed (between the second and the
third troparion in the third hymn). Certain edit corrections can also be noticed, which can be accepted as some changes realized much later, probably in
the land of Southern Slavs, in order to release the narrative from the strongly
manifested western influence.
The changes and shortening noticeable in some of the troparion in service. This act is especially noticeable in the sitting troparion, where a really illustrative text of an archaic type of work, and which is full of facts (“IAko zarh
prosvhÒq vsä zemä”...) is replaced with content, which celebrates the
sense of the saint in a general manner (B`*жсtvenimi ml*tvami...). This kind
of replacement is also noticeable in the light troparion in the copy NBKM 902,
as it is completely preserved. This copy, in its content, is similar to Vraca copy
from 1608. (NBKM No 141) and Varovit Copy from the 17th century (CIAI,
Sofia No 89)583. Unfortunately the copy NBKM 140 (291) is not preserved as
a whole, but judging by the remained parts, and from the point of view of the
text it does not show much differences in comparison with the NBKM 902.
When the composition of the service of St. Cyril is concerned, a new
service for the saint appears later on as well as a complete service in accordance with the requirements of Jerusalem typicon584. The new service is presented in the script from the 15th century (BAN, No 23), published by B. Angelov585. It is considered to be an individual work586, and it is treated as specifically redacted work. Despite the fact that noticeable differences in the content
of the troparion are evident compared to other known scripts, still, according
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Божидар Райков, Два новооткрити преписа от службата на Кирил Филозоф
и няколко бележки върху нейния състав, Константин-Кирил Филозоф. Юбилеен сборник по случај 1100-годишнината от съмртта му, София 1969, стр.
218.
Н. В. Шлаков, Служба преподобному отцу нашему Кириллу, учителю словенскому, ИОРЯС, XV, 1910, бр. 3, стр. 151-187. (The transcript is in manuscript
Feast Menaion of September, service of some holidays, aphocriphas and other creations from XVII-th Century in the Petersburgs’ Public Library from the collection
of M. N. Pogodin).
Б. Ангелов, Старобългарски текстове. III. Служба на Кирил, Известия на Архивния Институт при БАН, кн. 1, София 1957, стр. 283-289.
Божидар Райков, Два новооткрити преписа..., стр. 218.
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to structural organization in this copy, the service also belongs to the type of
short services created in accordance with the Study typicon.
The complete service in accordance with the Jerusalem typicon, published by Shlyakov, appears in a very broaden form enriched with new stanzas/hymns and troparon. On the other hand its text is not new, but it represents the collection of older hymnography narratives with new additions.
The only analogous script of Cyril service according to that structure, but not
to the text is Munich copy published by K. Ivanova587. Her text corresponds
to the requirements of the Jerusalem typicon. When the figure of the saint
presented in the oldest text of the service is concerned, in this hymnography
work, it is obvious that the author undertakes the work with such an apparent
distance to present the saint. While in the first text the intimate connection
with the saint and joyful notes because of the victory of the Slavs work on the
soil of Moravia and Pannonia is felt, here we become witnesses of the creation
of a new aspect of the cult of saint Cyril. The first saint type of an apostole
and a teacher in this variant of the service is broaden in all directions, and
the parameters of his holiness hold all possible interpretations of sainthood
in general: as a high representative, exceptional preacher and holy warrior for
Christianity, and the head benefactor of all monastic good did.
Considering the authorship of the service there are more hypotheses
among academics and as the most dominant is the hypothesis of Climent’s
authorship, which is based on the claims of specific lingual, stylistic and lexical properties recognizable in Climent’s works. The presence of phrases connected with light in spiritual and material sense is noticeable, really characteristic in the creative manner of St. Climent of Ohrid. According to entire
atmosphere caught in the service, it can be concluded that its author was well
informed about the entire activity of his teacher and at the same time was
present at numerous presented events.
The very way of addressing to the ‘teacher’ in the second troparion of the
first hymn tells us that the narrative was written by Cyril’ disciple, but it can
also be treated as addressing to the ‘teacher of people’ in more general sense.
The expression ‘Western people’ points the ‘non-Western’ origin of the author.
Recognized hymnography works, which belong to St. Climent of Ohrid as an
author, can direct into comperative studies in the domain of his original hymnography creation. However, the question has not been answered completely
587

Климентина Иванова, Неизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен минеј од XVII век, Старобългаристика, XVI, София 1992, 2, стр. 16-32;
Старобългаристика, XVI, София 1992, 3, стр. 37-40. The service is located in
Feast Menaion from 17th century in Bavarian State Library, Munich, Cod. slav. 32.
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because there is more precise evidence still missing to connect the service of
Cyril and Climent’s hymnography works588.
Regarding some of the copies of the service of St Cyril, interesting from
the point of view of its composition and text, they show that the celebration
of the First-teacher throughout the centuries has been a continuous process
which appears in the time continuum in wider Slavs area and at the same
time it reflects new works, which definitely points strongly the presence of the
cult of his work through ages of development of the Medieval Slavs literature
tradition.
Zhrnutie: NIEKOĽKO POZNÁMOK KU VČASNEJ ČINNOSTI SV. CYRILA FILO
ZOFA. Príspevok obsahuje hymnografické príbehy, ktoré opisujú prostredníctvom vlastných obrazov všetky formy a obdobia rozvoja starej slovanskej literatúry. Hymnografické
aktivity, ktoré sa zrodili na začiatku slovanského písomníctva (9. – 10. storočie) odzrkadľujú svoju expresivitu v tvorbe originálnych slovanských textov, ktoré sa venujú kresťanstvu a lokálnym sviatkom a svätcom. Prakticky nemajú žiadnu analógiu s neskoršími
stredovekými slovanskými hymnografickými prácami. Ak berieme do úvahy niektoré reprodukcie diela sv. Cyrila, ktoré sú zaujímavé z hľadiska kompozície textu, ukáže sa, že
oslava Prvého učiteľa počas storočí prešla postupným procesom, ktorý pretrval v širšom
slovanskom prostredí a pritom sa aj zreflektoval v nových prácach. To definitívne dokumentuje, že prítomnosť kultu a jeho práce prekonávala časové bariéry v rozvoji stredovekej slovanskej literárnej tradície.
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Георги Попов, Триодни произведения на Константин Преславски, КирилоМетодиевски студии, кн. 2, София 1985, стр. 51-52.
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Service of st. Cyrill, feast meanion (XV.-XVI. century), nacional library “St. Cyrill and Methodius”, Sofia, 140 (291)
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The end of the manuscript with the other part of the Service of St. Cyrill
are missing.
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Návrh na nové čítanie slova „razoumъ“
v Rastislavovom liste Michalovi III.
Pavol Koprda
Katedra romanistiky FF UKF, Nitra
Budeme sa zamýšľať nad slovom „razoumъ“ v Rastislavovom liste
Michalovi III z roku 862, tak, ako je reprodukovaný v Živote Metoda:
„prilouči že sę vъ ty d(ь)ni, Rostislavъ, knęzъ slověnьskъ, sъ s(vę)topъlkъmь
posъlasta iz moravy kъ c(ě)s(a)riu michailou, gl(agoľ)ušča tako: ... a my slověni prosta čadь i ne imamъ, iže by ny nastavilъ na istinou i razoumъ sъkazalъ,
to dobrěi vl(a)d(y)ko, posъli takъ moužь, iže ny ispravitь, vьsękou pravьdou,
(...) Cisár Michal sa obrátil na Konštantína a hovorí mu: „inъ sego da ne
možetь sъtvoriti razvě tebe, tě na ti dari mnozi, i poimъ bratъ svoi igoumenъ
mefedii, idi že, vy bo jesta selounęnina, da selounęne vьsi čisto slověnьski
besědoujutь. (...) da tou javi b(og)ъ filosofou slověnsky knigi i abije oustroivъ
pismena i besědou sъstavilь, pouti sę jatъ moravskaago, poimъ mefeodija“589.
(„I stalo sa v tieto dni, že Rastislav, knieža slovienske, so Svätoplukom poslali
z Moravy k cisárovi Michalovi a hovorili takto:...“)
List kniežaťa Rastislava byzantskému cisárovi Michalovi III. je pokladom
našej kultúry. Keď je poklad objavený, obyčajne sa stáva predmetom vysvetľovania, aby sa upresnila jeho kultúrna hodnota. V tomto prípade ako keby
interpretácia smerovala opačne, k trvalému zatemneniu významov prítomných v chvíli genézy listu, aby v dnešnej dobe nedovolila vnímať Rastislavovu
žiadosť dôsledne ako politická kontinuita vtedajších Slovienov a poveľkomoravských obyvateľov. Táto kontinuita je osobitne dôležitá pre Slovákov, lebo
bez nej sa ich dejiny zužujú na príbehy zjednocovania rozptýleného vedomia
a bytia v rámci Uhorska. Napríklad Josef Vašica neprekladá v Živote Metoda
slovo „Slovieni“ ako Slovieni, ale ako Slovania. Tieto dve slová nie sú úplné
synonymá, lebo „Slovieni“ bolo myslené Rastislavom ako použitie celoslovan
ského mena na označenie politického národa konkrétneho štátu, „Slovania“
použité dnes v preklade vytvára opačnú predstavu, ako keby sa Rastislav usiloval vyhnúť politicko-občianskej identifikácii obyvateľov svojho štátu a my ako
keby sme sa mali na nich pozerať ako na iných od nás590. No meno „Slovák“
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Život Metoda, 5. kapitola.
„My Slované však jsme lid prostý a nemáme, kdo by nás vedl k pravdě a její smysl
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je historicky úplne totožné s menom Slovien Veľkej Moravy ako s politickým
menom, len z jeho zvukovej podoby vyvodené a na nej trvajúce (pozmenené príponou –ák v 14. storočí, no podstata ostala rovnaká). Aj nástojenie na
ňom po tisíc dvesto rokov je založené na tom, že po celú dobu naši predkovia
nástojili nie na mene ako takom, ale na tom, že táto zvuková podoba v počiatkoch označovala ich štátnosť, teda ostala symbolom politickosti spoločenskej
pamäte v položení bez akejkoľvek politickej totožnosti. Táto historická totožnosť zvukovej podoby mena je prekladom ako „Slovan“ potláčaná v dnešnom
vedomí. Toto neberie do úvahy napríklad Šimon Ondruš, keď žiada prekladať
Slovän (Slovien) ako Slovan.591
Slovenské preklady Rastislavovho listu sú zhodné s českými v jadre
Rastislavovej žiadosti (v preklade slova „razoum“), pričom sú oveľa jasnejšie v pomenovaní odosielateľa (pozýva sa v mene Slovienov, nie Slovanov)
a v pomenovaní účelu pozvania: aby učitelia zaviedli do života „oboje právo“,
„všetko právo“, aj cirkevné, aj svetské592. Slovenské preklady však kopírujú Vašicu v slove „razoum“ ako „zmysel“. Pravdepodobne slovník staroslovienčiny
neumožňuje iný preklad. Svedčí o tom aj slovník staroslovienčiny v učebnici Emy Krošlákovej a Kataríny Habovštiakovej, ktorý uvádza len významy
„rozum“ a „zmysel“593.
Slovo razoum je staroslovenské slovo, ktoré misia Konštantína a Metoda
a ich žiakov našla u našich predkov a použila ako kalk slova logos vo všetkej
významovej rozmanitosti tohto slova. Podľa R. Marsinu napísal Rastislav list
Michalovi III po grécky (Marsina, cit., s. 37). List sa nezachoval, ale Život
Metoda je vieryhodný dôkaz jestvovania takéhoto gréckeho listu, lebo ŽM je
písaný ako súbor citačných odvolávaní sa na diplomatické listiny, teda pisateľ
musel byť človek z počtu sedempočetníkov, ktorý mal úplný a neobmedzený
prístup k listinám Svätoplukovho štátneho archívu. Podľa Jozefa Kuzmíka napísal ŽM nepochybne Gorazd, pretože bol Metodom dezignovaný za svojho
nástupcu a on aj vylučujúcou metódou, keďže sa mu významom a postavením
mohol rovnať medzi najvyššími intelektuálnymi predstaviteľmi štátu len sv.
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vyložil. Nuže, vznešený pane, pošli takového muže, který nám pořídí všecku
spravedlnost“. Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské. Vyšehrad,
Praha 1996, s. 281.
Šimon Ondruš: Odtajnené trezory slov III. Matica slovenská, s. 96.
„Ale my Slovieni prostý ľud (sme), nuž nemáme, kto by nás vyučil v pravde a zmysel vyložil. Tak teda, vladyka, pošli takého muža, ktorý nám vštepí všetku pravdu“.
Ján Stanislav, Dejiny, III, 1967, s. 37; „...ktorý nám usporiada celé právo“ (Richard
Marsina: Metodov boj. Obzor, Bratislava 1985, s. 38).
Ema Krošláková a Katarína Habovštiaková: Základy slavistiky a staroslovienčina.
VŠ pedagogická v Nitre, 1994, s. 165.
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Kliment, ktorý však písal celkom iným štýlom, čiže autorom ŽM nemohol
byť on594.
Po rozpade Veľkej Moravy a po jazykových zmenách slovo razoum
zjednoznačnelo a v slovenčine začal každý z jeho staroslovienskych významov
označovať iný výraz, iný termín. Preto sa staroslovienska podoba slovenského
slova razoum dnes ťažko interpretuje, hoci je to naše slovo v slovnej zásobe
staroslovienčiny. Pýtal som sa kolegov v Macedónsku, či má macedónčina
slovo „razoum“: má, ale nie v celej úplnosti slovníkového hniezda. Nemá adjektívny a slovesný tvar „rozumný“, „rozumieť“,... A hneď aj vysvetlili prečo:
lebo „razoum“ je kalk z gréčtiny. Áno, lenže tento kalk nemohol vzniknúť
prebratím slova razoum z macedónskej staroslovančiny, ale slovo muselo byť
vybraté zo slovníka veľkomoravskej slovienčiny, pretože v dnešnej slovenčine
(a češtine) tvorí úplné slovníkové významové hniezdo. Teda na slovo starej
slovenčiny „razoum“ bolo „naštepené“ celé významové pole gréckeho slova
„logos“. V každom prípade ten, kto v ŽM prekladal do staroslovienčiny Rastislavov list, musel aplikovať „razoum“ na „logos“ pôvodiny. Otázka je, čo mohol „logos“ pôvodiny znamenať v Rastislavovej vôli. Keďže slovenské slovo
„rozum“ stratilo po rozpade Veľkej Moravy povahu kalku gréckeho „logos“,
ťažko sa nám vžíva do hľadania jednoznačného významu v danom kontexte.
Latinské slovo ratio je však svojou mnohovýznamovosťou ekvivalentom
slova logos a približným ekvivalentom jeho mnohovýznamovosti sú aj slová
„ragione“ v taliančine a „raison“ vo francúzštine. Taliani, ale aj iné románske
národy si uchovali aj v modernej reči výraz, ktorý kopíruje mnohovýznamovosť starogréckeho termínu logos, a preto vedia bezchybne uhádnuť, kedy treba „ragione – logos – razoumъ“ interpretovať akým spôsobom.
Pochyboval som, že by Rastislav napísal dvoma výrazmi tú istú vec: „iže
by ny nastavilъ na istinou i razoumъ sъkazalъ“ – ktorý by nás naviedol na
pravdu (božiu) a vysvetlil (jej) zmysel. Razoum asi značí v liste niečo iné ako
istina aj ako zmysel. Pohotovú odpoveď som našiel v Petrarkovom Spevníku.
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Jozef Kuzmík: Slovník starovekých a stredovekých autorov... so slovenskými
vzťahmi. Matica slovenská, 1983, s. 201.
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CCLXXV
Slnko nám, oči, zapadlo za doly,
ba vyšlo ta, kde žiari vo dne, v noci;
uvidíme ho tam, keď povie Mocný;
myslím, že naše meškanie ju bolí.
Jej slovo, moje uši, tam hlaholí,
kde je, kto lepšie chápe: tam, na konci.
Nemôžem vám byť, nohy, nápomocný
ísť za tým, kto vás cvičil, ta, za holy.
(Povedané jasnou rečou: Petrarkovo slnko, čiže Laura, umrelo, no zato
odišlo do neba a tam sa už nevie dočkať na Petrarku. Problém je len v tom,
že nohy ta Petrarku nedokážu preniesť, lebo na prechod zo zeme do neba nemajú „vládu“. Na prechod za Laurou musí dočkať, kým umrie...) V pôvodine
je Nemôžem vám byť, nohy, nápomocný v podobe „Piè miei, vostra ragion là
non si stende” – „Moje nohy, ta zákon, ktorým sa riadite (vaša moc, právomoc) nesiaha”. “La ragione” je v poznámke Alberta Chiariho595 vysvetlená bez
zaváhania ako zákonodarná moc, jurisdikcia, moc. Nič iné v danom prípade
nepripúšťa, a je to ten istý zmysel použitia „ragione – logos – razoumъ“ ako
v žiadosti „iže by ny nastavilъ na istinou i razoumъ sъkazalъ“. Bez zaváhania vedel vybrať z dvadsiatich významov slova ragione, ratio, logos ten jedine
správny, ktorý myslel Petrarka v roku 1350 na danom mieste ako „la vostra
ragione là non si stende”. Zámeno „là“ znamená – ta, do neba, alebo tam,
v nebi. Je logické, že „ragione“ je moc, lebo medzi zemou a nebom je rozdiel, ktorý je ľudským nohám neprekonateľný, ich moc nestačí na prekonanie
tohto rozdielu. To dovysvetľúva verše Rastislava v 5. kapitole Života Metoda:
“Vladyka, pošli nám učiteľa, ktorý by nás naučil (božej) Pravde i razoum skazal”: a naučil nás, ako sa uplatňuje „logos“ v zmysle vláda, zákonná moc!
Ako sa vládne mocou zákonov. Alebo: „a naučil nás právu (občianskemu,
trestnému, kanonickému, súdnemu, „obojemu“, „všetkému“)“. Razoum je
kalk z logos, ratio v zmysle “ragion” ako ho použil Petrarka. Takéto mocensko
– štátnické slová ako program štátnej politiky nevyriekol nijaký reprezentant
dnešných národov, ktoré sa v západnej Európe formovali v stredoveku, pred
naším predkom Rastislavom. Prekladanie slovom „zmysel“ je potláčaním
politicko – mocenskej podstaty Rastislavovej žiadosti, inak, potláčaním sku595

Francesco Petrarca: Canzoniere. Introduzione e note di Alberto Chiari. A. Mondadori Editore, Milano 1985, s. 421: „ragion: giurisdizione, potere“.
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točnosti, že veľkomoravskí Slovieni boli politickým spoločenstvom, ktorého
politických nárokov sme jedinými dedičmi, a nie „slovanským ľudom“.
Významy slova ragione (a tým aj významy slov ratio, logos) prevzaté zo
slovníka talianskeho jazyka: rozum; logické uvažovanie; dôvodenie; oprávnenie; vláda, právomoc nad niečím – nárok na niečo; záujem (štátny záujem);
právo (občianske, kanonické); príčina, zmysel, dôvod, základ niečoho; pravda
(mať pravdu); účet, počet, odôvodnenie (vydať počet, vystaviť účet); súvzťažnosť; názov (firmy); druh (rastlinný, tovaru).
Na reč slovienskych poslov Michal III. povedal: túto úlohu môže splniť len Konštantín Filozof. A naozaj, Konštantín spolu s Metodom vytvorili
Zakon sudnyj ljudem, trestný poriadok. Teda upevniť politickú moc myslel
Rastislav slovom, ktoré pisár zapísal do jeho žiadosti ako „logos“ a asi Gorazd
preložil ako „razoum“vo význame „moc“, preto poslal poslov s pozvaním. Požiadal o pomocníkov v dvoch veciach: v kristianizácii a v zavedení právneho
štátu.
Existenciu politického slovienskeho národa dokazujú modlitby, napríklad 20. modlitba v Kyjevských zlomkoch, Život Konštantína Slovienskeho
(Ochridského) a iné. Rastislavov list je však štátnickým dokumentom, teda
má oveľa väčšiu výpovednú silu ako akýkoľvek iný dobový literárny prameň
a podruhé, vyjadruje obrovský strategický rozmysel, o ktorom poviem neskôr.
Hovoril v mene politického národa s presnými ambíciami, ktorého dedičom
sú Slováci od rozpadu Veľkej Moravy až podnes v ich úsilí vytvárať si vlastnú
dostredivú politickú hegemónnu triedu. Aj v anonymite Uhorska po stáročia
v náhradných formách žilo: „Chceme si vládnuť mocou zákonov“.
Keby nebolo panovníkovej vety dokazujúcej jestvovanie politického slovienskeho národa Veľkej Moravy, keby nebolo premieňania tejto vety na kolektívne vedomie a bytie, Slováci by sa museli chápať dnes ako nový politický
národ, čo nezodpovedá pravde, aj keď sme boli vďaka vzniku Československa
v podstate už vzkriesení z mŕtvych.
Potom som si myslel, že nejednoznačné preloženie slova razoum je úmysel s cieľom neumožniť určité oprávnené interpretačné asociácie v texte Života Metoda, kde sa Rastislavov list v tejto podobe objavuje. Ak by totiž bolo
obsahom Života Metoda vládnutie mocou zákonov, potom by mala byť aj
17. kapitola, kde Metod menuje Gorazda za svojho nástupcu slovami: „Toto je
slobodný muž vašej krajiny, dobre učený v latinských knihách, pravoverný, to
nech bude božia vôľa, i vaša láska, ako aj moja“, chápaná ako tradovanie Rastislavovho vedomia potreby vládnuť si mocou zákonov v iných podmienkach,
oveľa horších, po liste Štefana V, ktorým dovolil iba výklad čítania z evanjelia v slovienskom jazyku, kým omša musela byť po latinsky. Vašica však ani
len nepripúšťa, že by Gorazd mohol byť Sloven zo Slovenska, radšej ho hľadá
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v Albánsku, na rozdiel napríklad od Kuzmíka a od bulharskej cyrilometodovskej encyklopédie. Banalizovanie Metodovho menovania Gorazda za nástupcu bije do očí, pretože ide o kľúčový bod ŽM, presne rovnako významný ako
Rastislavov list Michalovi III. Preto sa po objasnení slova „razoum“ ako „moc,
vláda pomocou zákonov“, musí stať konštantou pre akýkoľvek ďalší politický
akt v tomto štáte. Pisateľ ŽM chcel Gorazdovo menovanie nepochybne postaviť na roveň 32 rokov starému svedectvu túžby vládnuť silou zákonov. Ale ako,
keď šlo o moment rozpadu, latinizovania a obratia o identitu? No Gorazdova
osobnosť bola priam symbolom pre všetky budúce doby života v takých podmienkach, veď bol dobre učený v latinských knihách a zároveň verný Slovien.
Stretali sa v ňom dve schopnosti intelektuála: vedieť o svete a mať vôľu udržiavať vlastné národné spoločenstvo. Ako keby v Metodovom menovaní zaznievali pre celú latinskú budúcnosť slová: chceme sa chápať ako politicky organizované spoločenstvo, v podmienkach bez štátu si budeme našu historickosť
konštruovať ako osobnú zodpovednosť intelektuálov za vytváranie vedomia
slovenskej pospolitosti. Rekonštrukciou Gorazdovho životného príbehu sa
zaoberá heslo „Gorazd Sloviensky“ v Slovníku Jozefa Kuzmíka596 a prehľadovo
a bibliograficky vyčerpávajúca kniha Ľubomíra Bosáka a Patrika Kýšku597.
Zákonom na tisíc rokov sa pre nás stalo písomná poučenie (Commonitorium) pápeža Štefana V. legátom biskupovi Dominikovi, kňazom Jánovi a Štefanovi v roku 885: likvidácia používania slovienskeho jazyka, ktoré
má však paradoxné pozitívum: je to jediná úprimná výpoveď rímskej kúrie
o tom, prečo a do akej miery je ochotná rešpektovať a podporovať používanie
slovienskeho jazyka. Aj keď Metod umrel skôr, ako Dominik prišiel s poučením na Moravu, musel chápať budúcnosť z vlastnej tridsaťdvaročnej skúsenosti presne v duchu Štefanovho poučenia. Metod vedel vo chvíli menovania
Gorazda za nástupcu, že všetci, čo prídu po Gorazdovi, budú musieť mať dosť
intelektuálnej vôle a schopností vládnuť si pomocou zákonov v podmienkach,
keď mieru samovládnutia bude na stovky rokov určovať duch inštrukcie Štefana V. Pisateľ ŽM to vedel tiež. Túto inštrukciu treba interpretovať ako vyjavenie určitej, hoci veľmi malej, ale zato dlhodobej konštanty miery uznania
a ochoty tolerovať autonómnosť Slovenov rímskou kúriou. V tejto miere tolerovania sme sa mohli hýbať, bola pre nás zákonom na tisíc rokov a zároveň
nemohla nepôsobiť ako výzva do vlastných radov: prerobte si zákony ustanovené inými pre seba, nerozplývajte sa v nich. Zákonodarnosť, ktorá bola za
Veľkej Moravy mocensky vyjadrovanou politickou vôľou, sa po jej rozpade
596
597

Jozef Kuzmík: Slovník starovekých a stredovekých autorov prameňov a knižných
skriptorov so slovenskými vzťahmi. Matica slovenská 1983, s. 156 – 162.
Ľubomír Bosák, Patrik Kýška: Svätý Gorazd – učený muž našej zeme. LÚČ, Bratislava 2004, 343 s.
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zmenila na zodpovednosť intelektuálov, na osobnostný rozmer akéhokoľvek
verejného účinkovania. Prvým a emblematickým stelesnením nového typu
vlády nad vlastnými vecami sa stal Gorazd.
Zmysel alebo jeden z hlavných zmyslov ŽM sa ukáže ako väzba medzi
5. a 17. kapitolou, kde Metod ukazuje na Gorazda. V tomto interpretačnom
objasnení 5. kapitoly by sa dali Metodove slová pretlmočiť: pozvali ste si mňa
a brata, aby sme vám ukázali pravdu (evanjelia) a povedali, ako ju meniť na
spôsob vlády nad vlastnými vecami: hľa, tu máte, v Gorazdovi, výsledok účelu, pre ktorý nás Rastislav pozval. Čiže, on je ten, cez ktorého pôjde po mojej
smrti šírenie kresťanskej pravdy, dôvodenie o nej. Vážte si ho a v ňom si vážte
ten spôsob šírenia evanjeliovej pravdy, ktorý vám on ukáže. Jestvuje väzba
medzi 5. a 17. kapitolou v zmysle „Gorazd je reálny výsledok druhého účelu,
pre ktorý nás Rastislav pozval“.
Napriek uvedeným dvom výhradám sa však českí a slovenskí prekladatelia nepomýlili, keď interpretovali razoum ako zmysel (božej pravdy). Ak chcel
Rastislav spravovať krajinu mocou zákonov, musel si byť vedomý, že k tomu
vedie jediná cesta: začleniť sa do dobovej rovnováhy politických síl tak, aby
ho Byzancia alebo Rím chránili pred Východofranskou ríšou (napokon, prvú
žiadosť, odmietnutú, napísal do Ríma). Ak je teda preložené: „Pošli nám takého, kto by nás naučil božiu pravdu a zmysel božej pravdy“, potom je to vlastne
dokonalé pretlmočenie vedomia Rastislava, že pomocou zákonov bude môcť
vládnuť, len ak bude v politike zdôrazňovať, že je spoľahlivým vykonávateľom šírenia kresťanstva na severovýchod, aby sa dostal aj cirkevnoprávne pod
priamu ochranu pred mocenskými a cirkevnými vplyvmi Východofranskej
ríše. Reálnym výsledkom listu a misie, ktorú na jeho základe dostal, bolo, že
Svätopluk mohol v roku 880 požiadať pápeža Jána VIII, aby smel cirkevnú
provinciu Veľká Morava podriadiť priamo Rímu. Obsah listu teda treba interpretovať ako dovidenie naliehavej potreby zbaviť sa franskej závislosti priamym podriadením centru moci kresťanského sveta, aby bolo možné vykonávať moc pomocou zákonov, vládu nad vlastnými vecami. Aby o takéto priame
podriadenie bolo možné požiadať, na to musela jestvovať strategická pozícia
Veľkej Moravy, a vybudovaná mohla byť len cez pozvanie. To je prvý plán listu
Michalovi III: „Pošli nám takého muža, ktorý by nás naučil (božej) pravde
a (jej) zmyslu“. Politická genialita Rastislava, ktorú dovŕšil Svätopluk vyslaním
misie do Ríma k Jánovi VIII v roku 880, spočívala v tom, že Rastislav vedel, že
pozvanie je len predpolím pre nevyhnutný krok, ktorým je odovzdanie sa pod
priamu závislosť od jedného z dvoch centier kresťanského sveta.
Podstatou Marsinovho výkladu v knihe Metodov boj (cit.) je urobiť prierez pápežskými bulami, listinami, privilégiami a ukázať, že výsady používať
sloviensky jazyk v liturgii boli vždy krátkodobé a boli formulované nie ako

221
právne záväzné, tak, aby ich bolo možné kedykoľvek zrušiť a nastoliť latinčinu.
Celá história započatá Rastislavovým listom však ukazuje aj to, že sloviensky
jazyk sa stal časom akoby plodom úsilia o politickú samostatnosť. Jazyk začal
najmä v poveľkomoravských podmienkach predstavovať ustanovizeň moci.
K tomu by nebolo došlo, keby v Rastislavovom liste nebola jasne formulovaná
strategická predstava, ako si môžu Slovieni v podmienkach strednej Európy
vykonávať vládu nad svojimi vecami. Taliansky slavista Riccardo Picchio hovorí, že dokonca autorita českého jazyka vznikla v dôsledku spoločenskej autority veľkomoravskej staroslovienčiny: „Cyrilovo a Metodovo slovanské vlastenectvo sa zmenilo na ozajstnú otázku českého jazyka“598. Picchiova termi
nológia je využiteľná pre náš predmet. Picchio oprašuje taliansku tradíciu,
podľa ktorej používanie jazyka nezávisí od používateľov, ale od jeho dignitas
(od toho, či sú v ňom napísané významné diela) a od jeho auctoritas (od toho,
či má politickú moc ako svoju oporu). Aj keď je táto teória z dnešného hľadiska hodna kritiky, pre staršie obdobia má svoju vysvetľujúcu silu. Picchio chce
povedať, že staroslovienčina Veľkej Moravy mala takú dignitas a auctoritas,
že sa o ňu mohla oprieť čeština, a stala sa medzinárodne uznanou v latinskogermánskom svete, už len tým, že česká politika nadviazala na tradície Veľkej
Moravy. So slovenčinou je to však obdobné. Život Metoda je pre Slovákov
v akte Metodovho menovania Gorazda za nástupcu dokumentom, že slovenský jazyk bol v historickej anonymite, do ktorej slovenský život upadol,
pokladaný jeho používateľmi za dôstojný nástroj spoločenskej komunikácie,
pretože autorita veľkomoravskej doby sa menovaním Gorazda za stelesnenie
toho najlepšieho, čo táto doba predstavovala, vztiahla ako ochranná ruka
a kontinuita na poveľkomoravské obdobie Slovákov.
Celé toto mimoriadne dynamické postavenie slovienskeho jazyka má
historicky tri významy: týka sa Slovenov, ktorých sú Slováci priamymi potomkami, a nijaký národ v západnej sfére vplyvu nemôže povedať, že by jeho jazyk
mal takýmto historicky dokumentovaným spôsobom vyznačený proces jeho
medzinárodného uznania; po druhé veľkomoravská staroslovienčina ako jazyk so silnými slovenskými (slovensko-moravsko-slovinskými) prvkami bol
v západnej Európe jediný postavený ako alternatíva latinčine; po tretie, prenesený do inoslovanských kultúrnych stredísk sa starosloviensky jazyk Veľkej
Moravy stal základom moderných slovanských národných kultúr a vytvoril
v nich vrstvy slovníka spoločné všetkým Slovanom. Toto trojité historické
bytie veľkomoravskej staroslovienčiny ako jazyka so silnými slovenskými jazykovými prvkami sa medzinárodne vníma a to je dosť, aby sa o Slovákoch
nemuselo hovoriť ako o novom národe.
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Riccardo Picchio: Études littéraires slavo – romanes. Licosa Ed., Firenze 1978,
s. 183.
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Summary: A PROPOSAL FOR THE NEW READING OF WORD “RAZOUMЪ” IN
RASTISLAV’S LETTER TO MICHAL III. The article explains that the term “razoumъ”
in Rastislav’s letter to Michal III from 862, as reproduced in The Life of Methodius does not
refer to “ the sense of God’s truth” but to “the government by the power of law” (“prilouči
že sę vъ ty d(ь)ni, Rostislavъ, knęzъ slověnьskъ, sъ s(vę)topъlkъmь posъlasta iz moravy
kъ c(ě)s(a)riu michailou, gl(agoľ)ušča tako: ... a my slověni prosta čadь i ne imamъ, iže
by ny nastavilъ na istinou i razoumъ sъkazalъ, to dobrěi vl(a)d(y)ko, posъli takъ moužь,
iže ny ispravitь, vьsękou pravьdou,...”). So Rastislav writes to Emperor Michal III: “send
us a man who would teach us God’s truth and show us how to rule by the power of law”.
Rastislav’s letter was actually written in Greek. Word “razoumъ” is a literal translation of
word “logos”. One of the meanings of word “logos” is “authority” or “executing of power
by the means of law”. But if the emperor of Great Moravia asked for the advice how to
execute political power, it means that Great Moravian Slavs were a political nation. The
notion of “Great Moravian Slav” is not the same as the notion of Slav, but it is the name
for the member of political nation of Great Moravia. It is important for Slovaks because
before the formation of Hungarian empire they had their political identity, so they were
not only apolitical ethnic group in that time.
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právny systém v Byzantskej ríši V 8. a v 9. storočí
Marek Meško
Katedra všeobecných dejín Filozofickej Fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Je známou a nepopierateľnou skutočnosťou, že Zakonъ sudnyj ljudьmъ
ako aj Nomokanonъ vznikli vo svojej prvotnej a pôvodnej podobe ako preklady bratov Konštantína-Cyrila a Metoda599, byzantských zákonníkov, a to
z Eklogy zastupujúcej civilné právo, a Nomokánonu v 50-tich kapitolách, ktorý
obsahoval právo cirkevné. Zároveň tieto dve právnické diela predstavujú cenný doklad vyžarovania a pôsobenia byzantskej civilizácie a kultúry v oblasti
stredného Dunaja v 9. storočí. Avšak doteraz sa pomerne málo zvýrazňovalo prepojenie oboch prekladov s byzantským svetom; posudzovali sa najmä v kontexte našich národných dejín. Preto sa budeme v tomto príspevku
v krátkosti zaoberať hlavnými črtami fungovania byzantského právneho systému v 8. a v 9. storočí a potom sa pokúsime zasadiť toto významné dielo solúnskych bratov do kontextu vývinu byzantského práva v uvedenom období.
Na začiatku je potrebné pripomenúť, že naša znalosť stavu byzantského
právneho systému a jeho celkového fungovania v priebehu 8. a 9. storočia sa
zakladá na pomerne skromnom množstve písomných prameňov. To platí najmä pre byzantské historické diela kronikárskej povahy, ktoré pre toto obdobie
zastupuje prakticky iba Chronografia historika Theofana600 a jej pokračovanie,
tzv. Theofanes Continuatus.601 Okrem spomínaných historických prameňov
vo vlastnom zmysle slova máme k dispozícii ešte texty právnej povahy, ktoré
vznikli, alebo platili a boli používané práve v tomto období.
V dobe moravskej misie, t.j. krátko po polovici 9. storočia, platila ako
oficiálny byzantský zákonník vyššie spomínaná Ekloga, ktorú vydal roku 741
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K otázke autorstva Konštantína (Zakonъ sudnyj ljudьmъ) a Metoda (Nomokanonъ)
pozri: Zakonъ sudnyj ljudьmъ, a Nomokanonъ. In.: Magnae Moraviae Fontes Historici IV, Leges-Textus iuridici. Supplementa. Brno 1971, s. 172-176, 233.
Theophanes: Chronografia. Recensvit Carolvs de Boor. Volumen I, Textvm
graecvm continens, CSHB. Lipsiae 1883. – A. E. LAIOU, Law, Justice, and the Byzantine Historians. In.: Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries. Edited by Angeliki E. Laiou and Dieter Simon. Washington, D.C. 1994, s. 158-160.
THEOPHANES CONTINUATUS. Ed. I. Bekker, CSHB. Bonnae 1838.
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(alebo roku 726, čo je však menej pravdepodobné)602 cisár Leon III. Izaurijský (717-741) a jeho syn a následník Konštantín V. (741-775). Ako napovedá názov zákonníka (gr. eklogé = výber), bola to zbierka právnych noriem
vybraných z rozsiahleho korpusu monumentálneho právneho diela cisára
Justinána I. (527-565).603 Hlavným dôvodom k tomuto kroku cisára Leona
III. bola zrejme skutočnosť, že počas dvoch storočí od justiniánskej kodifikácie došlo k rozsiahlym zmenám v územnom rozsahu, v zložení obyvateľstva
a v spoločensko-ekonomických štruktúrach Byzantskej ríše, a tak mnoho zákonov zdedených z klasického rímskeho práva stratilo svoje opodstatnenie.604
Neostalo však len pri výbere, pretože zákony obsiahnuté v Ekloge sú aj novo
sformulované. Motívom tu iste bola snaha o dosiahnutie väčšej jednoznačnosti pri ich výklade a úsilie o stručnosť, ktoré malo za cieľ rozsah celého
zákonníka čo najviac zredukovať.605 Jazyk preformulovaných zákonov je ľahší,
bol zbavený rétorického balastu, a teda ich obsah bol prístupnejší aj vtedajším
– niekedy menej vzdelaným – sudcom a úradníkom; inak povedané, jazyk
zákonov sa stal „ľudovejším“.606 Takisto došlo k významnej revízií trestného
práva, kde sa zároveň po prvýkrát objavuje výrazný vplyv kanonického práva
a kresťanskej morálky.607
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Stručný prehľad diskusie o datovaní promulgácie Eklogy a súvisiacu literatúru
pozri v: L. BURGMANN, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos’V.
Frankfurt nad Mohanom 1983, s. 10-12. Taktiež pozri: S. N. TROIANOS, Οι πηγές
του βυζαντινού δικαίου. Atény – Komoténé 1999, s. 104. Za rok 726 ako rok vydania
Eklogy je H. Hunger. H. HUNGER, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Zweiter Band. Mníchov 1978, s. 438.
L. BURGMANN, Ecloga, s. 4. – S. N. TROIANOS, Πηγές, s. 113.
J. SCHARF, Quellenstudien zum Prooimion der Epanagoge. Byzantinische
Zeitschrift, 52, 1959, s. 69. – S. N. TROIANOS, Πηγές, s. 113. – D. SIMON, Legislation as Both a World Order and a Legal Order. In.: Law and Society in Byzantium:
Ninth-Twelfth Centuries. Edited by Angeliki E. Laiou and Dieter Simon. Washington, D.C. 1994, s. 15.
V dobe, kedy bolo treba všetky texty kopírovať, rozmnožovať a distribuovať na báze
rukou písaných pergamenových kódexov, ktorých produkcia bola veľmi pomalá
a nákladná, bol malý rozsah Eklogy (v porovnaní s obrovským objemom justiniánskych právnych spisov) iste veľkou výhodou pri jej postupnom rozširovaní do
všetkých kútov Byzantskej ríše.
S. N. TROIANOS, Πηγές, s. 103, 112. – L. BURGMANN, Ecloga, s. 18. – H. HUNGER, Literatur, s. 432, 439. – T. E. GREGORY, The Ekloga of Leo III and the Concept of Philanthropia. Byzantina, 7, 1975, s. 276.
Vplyv kresťanskej vierouky a morálky je taký zrejmý, že viedol historikov ako J. B.
Bury, či E. H. Freshfield, aby Eklogu vyhlásili za prvý kresťanský zákonník. T. E.
GREGORY, Ekloga, s. 269, pozn. 3, 276-277. – S. N. TROIANOS, Πηγές, s. 114. – L.
BURGMANN, Ecloga, s. 6, tiež P. E. PIELER, Η Παλαιά Διαθήκη στη νομική σκέψη
των Βυζαντινών. Βυζαντιναί μελέται, τόμος Δ’, 1992, s. 23.
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V priebehu poldruha storočia, ktoré uplynulo medzi promulgáciou Eklogy a misiou Konštantína-Cyrila a Metoda, určite uzreli svetlo sveta viaceré
novely s platnosťou zákona. Cisári ich zvyčajne vydávali za účelom korekcie alebo nahradenia starých právnych nariadení, ktoré už prestali zodpovedať požiadavkám doby. Vzhľadom na fragmentárnosť pramennej základne
a možno aj preto, lebo následníci Leona III. zrejme necítili veľké nutkanie
meniť existujúci právny poriadok, sa nám do dnešných dní celkovo zachovali
len tri novely. Dve z nich vydala cisárovná Irena (regentka od r. 780, samostatne vládla v r. 797-802)608, a jednu cisár Leon V. (813-820).609
Okrem oficiálneho zákonníka sa ešte zachovali tri zbierky zákonov, tzn.
príručky vtedajších juristov610, ktoré sú všeobecne známe pod zaužívanými
názvami Nomos georgikos, Nomos Rhodion nautikos a Nomos mosaikos. Nomos georgikos, t.j. roľnícky zákon predstavoval zbierku zákonov a ustanovení
týkajúcich sa vlastnícko-právnych vzťahov na byzantskom vidieku.611 Nomos
Rhodion nautikos (Rodoský námorný zákon) obsahoval podobné ustanovenia,
tentoraz pre námornú plavbu a obchod v celej stredomorskej oblasti612, a napokon Nomos mosaikos (Mojžišovský zákon) bol akýmsi súhrnom biblických
právnych nariadení, vypísaných hlavne z kníh Starého Zákona (napr. Deuteronómium, Leviticus, Exodus).613 Všetky tieto neoficiálne právne príručky
vznikli v období od konca 7. storočia do konca 8. storočia614 a spolu s Eklogou
tak tvorili korpus byzantského civilného práva615, a to až do rozsiahlej právnej
reformy, ktorú začal bezprostredný nástupca Michaela III. (842-867) a zároveň zakladateľ úspešnej Macedónskej dynastie Basileios I. (867-886).
Byzantská cirkev v polovici 9. storočia používala okrem všeobecne uznávaného a platného súboru corpus canonum obsahujúceho 770 kánonov z cirkevných koncilov aj dve veľké zbierky civilného (nomos) ako aj cirkevného
(kanon) práva, tzv. nomokánony. Prvým bol Nomokánon v 50-tich kapitolách616, a druhým, viacej používaným a rozšíreným, bol Nomokánon v 14-tich
kapitolách.617 Tieto nomokánony vznikli v priebehu 6. a 7. storočia a neskôr
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sa dočkali mnohých prepracovaní. Na okraj môžeme spomenúť, že posledná
aktualizácia Nomokánonu v 14-tich kapitolách sa udiala roku 883 za druhého
pôsobenia Fotia ako patriarchu v Konštantínopole (877-886) a Fotios sa na
nej zrejme aj priamo podieľal.618 Toto sa však odohralo až po misii bratov
Konštantína-Cyrila a Metoda na Veľkej Morave.
Pred chvíľou sme spomenuli výrazný vplyv cirkevného práva a kresťanskej morálky na byzantské právo. V čom konkrétne sa však prejavoval? V teoretickej rovine predovšetkým išlo o definíciu práva a jeho funkcie v živote
byzantskej spoločnosti. Právo bolo Byzantíncami vnímané v súlade s kresťanskou vieroukou ako Boží dar619, lepšie povedané samotná emanácia Boha620,
ktorá má človeku disponujúcemu právom slobodnej voľby pomáhať pri určovaní a sledovaní správnej a spravodlivej cesty.621 Cisár – zástupca Boha
na zemi a vládca nového Jeruzalema – bol podľa týchto predstáv pastierom
Božieho stáda, vyvoleného ľudu622, a ako taký aj vykonávateľom tohto abso
lútneho Božieho zákona a Božím nástrojom.623 Zároveň bol z tohto titulu aj
vrchným zákonodarcom pozemského práva624, ktoré na tomto svete predstavovalo odraz Božieho zákona.625 Dôležitosť a centrálne postavenie cisárovej
úlohy podčiarkuje aj názor Byzantíncov, že nesprávne používanie tejto moci
a nedodržiavanie práva mohlo mať za následok celkom konkrétny Boží trest,
a že jeho pôsobenie malo prispieť k príprave všetkých obyvateľov Byzantskej
ríše na príchod nebeského kráľovstva.626
Z praktického hľadiska bol teda byzantský cisár ak už nie zdrojom všetkého práva, resp. žijúcim zákonom (nomos empsychos) stojacim nad ním627, tak
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aspoň najvyšším zákonodarcom a zároveň vykonávateľom všetkého práva.628
Pri tomto výkone svojho úradu cisár musel, resp. mal byť nestranný a spravodlivý a uplatňovať princíp filantropie, tzn. neustálej „otcovskej“ starostlivosti o blaho – materiálne aj duchovné – svojich poddaných.629 Súčasťou tejto
koncepcie bol aj ďalší veľmi známy a často komentovaný byzantský princíp
tzv. oikonomie.630 Byzantské historické pramene z 8. a 9. storočia sa len veľmi
výnimočne zmieňujú o cisároch ako zákonodarcoch a vykonávateľoch práva,
a pokiaľ sa tak deje, väčšinou je ich legislatívna činnosť vnímaná nepriateľsky
a odsudzovaná.631 Napriek tomu sa zachovalo aj niekoľko dokladov o tom, že
cisári brali túto svoju úlohu s dostatočnou vážnosťou a zodpovednosťou.
Spomínaná cisárovná Irena ani v tejto oblasti nezaostala za svojimi mužskými náprotivkami a vydala počas svojej vlády dve novely, z ktorých jedna
upravuje dovtedy platnú podobu prísahy pri súdnych konaniach a druhá rieši
niektoré detaily sobášneho práva.632 Cisári Leon V., avšak najmä cisár Theofilos (829-842), sú v prameňoch opisovaní ako výnimočne spravodliví cisári633, hoci v ich prípade táto chvála nesúvisí bezprostredne so starostlivosťou
o správne fungovanie právneho aparátu ríše, ale skôr s priamym vykonávaním
spravodlivosti v prospech obetí jeho nedostatkov.634 O cisárovi Theofilovi sa
napríklad dochovalo, že keď sa každý týždeň chodieval pokloniť do chrámu
Bohorodičky v Blachernách, tak po ceste bol prístupný prosebníkom žiada
júcim o rozsúdenie sporov. Takýmto bezprostredným spôsobom vraj riešil právne záležitosti priamo z konského chrbta.635 Cisár Leon V. pravidelne
predsedal súdnym sporom v paláci Lausiakos.636 Cisár Nikéforos I. (802-811)
sa naopak venoval rozsiahlej reorganizácii právneho systému ríše a dokonca založil aj nový súdny dvor v paláci Magnaura637, čo by si z moderného
hľadiska zaslúžilo pravdepodobne väčšiu chválu ako občasné, nesystematické
a bezprostredné vykonávanie spravodlivosti. Je paradoxné, že cisár Nikeforos
I. si touto svojou zvýšenou aktivitou vyslúžil na rozdiel od oboch predchádza628
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júcich cisárov nepriateľský postoj zaznamenaný aj v Theofanovej Chronografii.638 Napokon je známe, že aj cisár Michael II. (820-829) nariadil potrestanie
tourmarcha Sicílie Eufémia, ktorý sa previnil tým, že uniesol mníšku z tamojšieho kláštora a vzal si ju za ženu.639
Byzantský cisár bol teda priamym vykonávateľom práva a v jeho rukách
sa nachádzala všetka právomoc.640 Svoju činnosť mohol pritom vykonávať bez
obmedzenia a priamo, kedykoľvek a kdekoľvek.641 Keďže sa nemohol nachádzať všade, svoju zvrchovanú právomoc delegoval na úradníkov rozvinutého právneho aparátu. Jeho zástupcom a zároveň najvyšším sudcom ríše bol
v 8. a 9. storočí quaestor (kvestor), ktorý tiež sídlil v Konštantínopole.642
Kvestorovi podliehal zbor nižších sudcov a notárov, ktorí potom vykonávali
každodennú právnu prax.643 Sudcovské právomoci mal aj eparchos – prefekt
mesta Konštantínopola. V provinciách, resp. v thémach riešili závažné právne
spory jednak stratégovia (stratégoi), t.j. vojenskí velitelia thém, a jednak sudcovia – nazývaní v písomných prameňoch kritaí, dikastai alebo praitores.644
Pri výkone spravodlivosti im pomáhali prísediaci – akroatai a menšie priestupky v rámci jednotlivých komunít spadali pod právomoc nižších sudcov,
označovaných pojmom ekdikoi.645 Nanešťastie sa žiadne záznamy zo súdnych
procesov z tohto obdobia nezachovali.646 Je však zrejmé, že štandardnému
súdnemu procesu predchádzalo podrobné vyšetrovanie daného trestného
činu, povolávali sa svedkovia, bola taktiež snaha určiť stupeň viny previnilca,
a nakoniec, ak to bolo možné, použiť v jeho prospech aj rôzne poľahčujúce
okolnosti.647
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V tomto bode sa znovu dostávame k otázke vplyvu kresťanskej morálky a cirkevných kánonov na byzantské civilné právo, konkrétne na zákony
obsiahnuté v Ekloge, ktorá platila v Byzancii ešte aj v dobe moravskej misie.
Je totiž známe, že v úvode tohto zákonníka je ako jeden zo základných princípov definovaná zásada úpravy vybraných ustanovení justiniánskeho práva
v duchu väčšej humánnosti.648 V odbornej literatúre sa pri tomto bode rozhorela vášnivá diskusia, či je možné nazvať zbierku zákonov, ktorá na mnohých
miestach ukladá ako trest za vykonaný zločin rôzne formy zmrzačenia (odrezanie nosa, odseknutie ruky, či vylúpnutie očí), humánnou a kresťanskou.649
Veľký znalec byzantského práva, profesor S. Troianos dokázal, že tresty zmrzačenia boli vlastné aj zákonom cisára Justiniána, a že dokonca časom došlo
k stupňovaniu ich používania. Taktiež justiniánske právo omnoho častejšie
uplatňovalo trest smrti, a to v celej škále rôznych brutálnych spôsobov (ako
napríklad ukrižovanie a iné) zdedených z klasického rímskeho práva. Toto
všetko sa s príchodom Eklogy zmenilo. Výrazne sa obmedzilo uplatňovanie
trestu smrti, ktorý sa predtým ukladal aj za majetkovú trestnú činnosť, a to
iba na spoločensky osobitne nebezpečné alebo zvlášť odpudzujúce skutky.650
Všetky nehumánne, staré spôsoby jeho vykonávania boli až na dve výnimky
zrušené a popravovalo sa už len sťatím mečom. Pri uplatňovaní trestov zmrzačením sa v Ekloge presne definujú trestné činy, za ktoré sa ukladajú jednotlivé druhy trestov, čo malo za cieľ obmedziť svojvôľu miestnych sudcov, ktorí
predtým svoju právomoc zneužívali a keďže neboli obmedzovaní znením zákona, často vyberali a ukladali príliš tvrdé tresty.651
Napokon je tu ešte jeden rozmer, ktorý sa takisto v úvode Eklogy spomína. Postuluje sa tu snaha, aby nový výber zákonov slúžil „k odstrašeniu
a náprave tých, ktorí majú sklon k páchaniu neprávosti“652. Inými slovami to
znamená, že relatívna tvrdosť trestov mala pôsobiť okrem iného aj ako preventívne opatrenie, a strach z trestu mal zabrániť zločincovi v realizácii jeho
zámeru a viesť k jeho náprave.653 Okrem toho z nariadení Eklogy vyplýva, že
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previnilec spravidla dostal menej prísny trest, ak zločin spáchal po prvýkrát,
trest však bol tvrdší v prípade opakovaného porušenia zákona.654 Cisárovi bol
ponechaný priestor na rozhodovanie o vykonaní alebo nevykonaní rozsudku,
čiže na uplatnenie známeho princípu oikonomie, ak bola nádej na nápravu
zločinca.655 Máme tu teda do činenia s duchom Nového Zákona, kde sa hovorí
o väčšej radosti a úžitku z obráteného hriešnika, ako z vykonania trestu, ktorý
mu podľa správnosti náleží.
Preto isto nie je náhodné, že knieža Rastislav (846-869/870) v žiadosti
cisárovi Michaelovi III. o vyslanie biskupa a kňazov na Moravu a ustanovenie
novej a samostatnej moravskej cirkevnej provincie hovorí podľa svedectva Života Konštantínovho o Byzantskej ríši ako o krajine, z ktorej „vždycky vychází do všech zemí dobrý zákon.“656 Domnievame sa, že moravské knieža malo
na mysli práve Eklogu, ktorá z dnešného pohľadu predstavuje prvú skutočne
v kresťanskom duchu vykonanú účelovú úpravu klasického rímskeho práva.
Nezanedbateľnú úlohu iste zohrali aj spomínaný malý rozsah, stručnosť a zrozumiteľnosť tejto právnej zbierky. Preto Konštantín-Cyril preložil do slovanského jazyka práve ľahko dostupnú a zrozumiteľnú Eklogu, čím umožnil jej
rozšírenie u nás už v jej slovanskej podobe, dnes známej pod menom Zakonъ
sudnyj ljudьmъ.657 Veľkým prínosom Konštantína-Cyrila bolo, že počas svojej prekladateľskej činnosti išiel nad rámec jednoduchého prekladu a tresty
zmrzačenia zavedené cisármi Izaurskej dynastie systematicky zmierňoval alebo nahrádzal úkonmi cirkevného pokánia, typickými tak pre západné, ako
aj východné kanonické právo658, čím prispel k ešte dôraznejšej humanizácii
trestného práva obsiahnutého v Ekloge. Moravské kniežatsvo tak dostalo v tejto podobe jednu z najmodernejších právnych príručiek vo vtedajšej Európe,
a práve z tohto dôvodu by sa aj preklad byzantských zákonníkov mal vnímať
ako jeden z naozaj významných prínosov misie bratov Konštantína-Cyrila
a Metoda na Veľkej Morave.
Summary: LAW SYSTEM IN BYZANTIUM IN THE 8TH AND 9TH CENTURIES.
The mission of the brothers Constantine-Cyril and Methodius in Great Moravia was
undoubtedly one of the most important events of our national history. It is commonly
accepted fact that among the texts translated into Slavonic language by those two re654
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markedly educated men were also included the translations of juridical texts; the Ecloge
and the Nomokanon of Fifty Titles. They are now known as Zakonъ sudnyj ljudьmъ and
Nomokanonъ.
The choice to translate those two specific law collections (civil and canon law) was surely
not coincidental. The duke of Moravia Rastislav (846-869/870) in his embassy sent to
the emperor Michael III (842-867) in 862 demanded also “a good law“. It means that he
wanted to introduce new law system, which would be based on the Christian principles.
Such law system would equally corroborate authority of the Moravian ruler in the eyes
of his subjects. Byzantine law book Ecloge, which in the 9th century represented the main
law collection in the entire Byzantine empire, did incorporate both of those required features. It was issued in 741 by the emperor Leo III (717-741) and his son Constantine V
(741-775). The text of the Ecloge clearly defines the crucial position of the emperor (or
any ruler). He is the representative of God and for this reason he is the only executor of
the divine law and supreme judge of his subjects. His role is to punish severely but justly,
but he has also the prerogative to apply or not to apply the concepts of philanthropia and
oikonomia, in order to achieve the rectification of the criminals. The scholars of the law
history did also stress strong influence of Christian religion. It is possible that Constantine
and Methodius chose the Ecloge and the Nomokanon of Fifty Titles not only because those law books were simply available or valid at the moment of their depart to Moravia, but
also because of their emphasis on philanthropia and their expressive Christian caracter.
This choice proved to be of a great significance, because in this way the Roman law in his
christianized form did become an important part of our cultural heritage.
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Cirkevno-právny systém v Byzancii
a misia Cyrila a Metoda
Terézia Horváthová
Eötvös Loránd Tudományegyetem – Irodalomtudományi Doktori Iskola
Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Kánonjogi Posztgraduális Intézet,
Budapešť, Maďarsko
V mojom príspevku sa venujem začiatkom cirkevného zákonodarsva
v Byzancii v spätosti s misiou solúnskych bratov.
V apoštolskom liste Egregiare ustanovil Svätý Otec Ján Pavol II. 31. 12.
1980, sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a v encyklike Slavórum
Apostoli z 2. 6. 1985, ktorá bola napísaná pri príležitosti 1100. výročia smrti
sv. Metoda, podčiarkujú význam účinkovania týchto svätcov pre slovanské národy, pre rozvoj kresťanstva a kultúry s ním spojenej, teda pre začlenenie týchto
národov do celoeurópskeho kontextu.
Tieto dokumenty vyvolali novú vlnu záujmu o metódy a prostriedky
evanjelizačnej činnosti solúnskych bratov. Najmä spomenutá encyklika zhodnocuje niektoré aspekty činnosti sv. Cyrila a Metoda.
Oblasť práva je jednou z tých sfér, v ktorých môžeme explicitne pozorovať napojenie spoločenstva slovanských národov na kultúrnu a sociálnu tradíciu predchádzajúcich storočí kresťanstva.
Zamerala som sa na oblasť cirkevného práva, a to predovšetkým na
právnicko-zákonodarnú činnosť moravsko-panónskeho arcibiskupa a pápežského legáta sv. Metoda. Nemôžem však vynechať ani oblasť civilného práva,
do ktorej Slovania oficiálne vstúpili práve prostredníctvom tejto misie. Byzantská misia totiž obe tieto zložky práva v ich aplikovaní na slovanské národy
jasne odvodila z predchádzajúcich právnych noriem kresťanského staroveku,
ale súčasne si ich osvojila a aplikovala osobitným spôsobom, vychádzajúc tak
v ústrety duchovným požiadavkám a spoločensko-historickým podmienkam
ich nového adresáta.
V tomto zmysle je pohľad na činnosť cyrilometodskej misie záležitosťou
nielen historického záujmu, alebo abstraktne chápanej kultúrnej politiky, ale
je prameňom trvalej inšpirácie pri uskutočňovaní tak očakávanej a žiadanej
novej evanjelizácie.
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Prv než začneme sledovať jednotlivé aspekty činnosti byzantskej misie
a najmä právnickú aktivitu sv. Metoda, ako hlavného reprezentanta jej druhej
fázy, je potrebné aspoň v skratke predstaviť stav cirkevného práva.
Základný prameň právnych noriem v tomto čase predstavovali rozhodnutia všeobecných cirkevných snemov, dekréty jednotlivých pápežov,
ustanovenia miestnych synod a cisárske predpisy, ktoré upravovali niektoré
otázky spojené s kánonickým právom. Okrem toho, predovšetkým na Východe, nadobudli rovnakú autoritu aj isté kánonické predpisy vybrané zo spisov
Cirkevných Otcov. Zbierky, ktoré vznikli usporiadaním právnych noriem vyňatých, alebo odvodených zo spomenutých prameňov, prispeli k upresneniu
stupňa právnej záväznosti jednotlivých kánonických predpisov. Ich skladba
a obsah nám pomáhajú zrekonštruovať stav cirkevného práva v jednotlivých
obdobiach jeho vývoja. Dôvodom vzniku podobných zbierok bola potreba
praktických príručiek na lepšie orientovanie sa v cirkevnom zákonodarstve
a na vytvorenie podmienok pre ich uvedenie do praxe. V podmienkach rýchleho rozvoja inštitucionálnej štruktúry cirkvi bolo treba ujasniť si aj hierarchiu právnej záväznosti jednotlivých predpisov, teda odlíšiť všeobecne platné
normy od predpisov a ustanovení platných v jednotlivých miestnych cirkvách. Práve z tohto dôvodu, najmä v neskorších storočiach, pri zostavovaní
podobných zbierok a príručiek zohrali svoju úlohu aj ideologicko-politické
vplyvy a tendencie jednotlivých miestnych cirkví, či jednotlivých cirkevnoprávnych prúdov.
Aj keď jednotlivé miestne cirkvi si aj po Milánskom edikte udržiavali
istú autonómiu v právnej oblasti, v priebehu času stále viac pociťovali rastúci
vplyv väčších a významnejších cirkví, ktoré sa následne stali sídlami biskupa
-“metropolitu“.
Jednotlivé aspekty cirkevno-právnej aktivity byzantskej misie a najmä
sv. Metoda.
Činnosť misionárov sv. Konštantína a Metoda bola podrobená dlhým dôkladným bádaniam a bola rôznymi spôsobmi podobne opísaná. Keďže dejiny
a činnosť jej hlavných predstaviteľov sú dnes už viac-menej všeobecne známe
a dostatočne spopularizované, obmedzím to len na spomenutie tých okolností, ktoré sú akýmsi spôsobom zviazané s právnickým aspektom misie.
Z histórie a hagiografie659 vieme, že starší z bratov, sv. Metod, začal svoju
kariéru ako guvernér balkánskej provincie v oblasti rieky Strumica, kde väčšinu obyvateľstva tvorili Slovania. Už tu mohol prvýkrát uplatniť svoje organizátorské a právnické schopnosti, potrebné na vykonávanie takéhoto úradu.
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Konštantín – Cyril zasa získal široké humanisticko-teologické vzdelanie, čo
ho priviedlo do kruhov, ktoré imperátor poveroval aktivitou na diplomaticko-náboženskom poli. Roku 862 po neúspešnom rokovaní v Ríme, prišla do
Konštantinopolu delegácia kniežaťa Rastislava, obracajúc sa na cisára Michala
III. s nasledujúcou prosbou: “Náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona a nemáme učiteľa, čo by nám v našej reči pravú vieru kresťanskú
vysvetlili, aby aj iné kraje, ked’ to uvidia, nás napodobnili. Pošli nám teda,
pane, takého biskupa a učiteľa. Lebo od vás vždy, do všetkých krajov, vychádza
dobrý zákon.”660
Pre vyššie spomenuté osobné kvality a predpoklady boli cisárom určení na túto novú a dôležitú misiu svätí bratia. Je zrejmé, že knieža Rastislav sa
obrátil na Konštantinopol žiadajúc biskupa, aby tak mohla vzniknúť nezávislá
veľkomoravská cirkevná hierarchia a z podobných politických dôvodov žiadal
aj dobrý civilný zákonník.
Európske kraje, ktoré kedysi patrili rímskej ríši, boli pridelené pod cirkevnú právomoc buď patriarchátu rímskemu, buď patriarchátu carihradskému. Rozumie sa, že až do tzv. byzantského rozkolu, aj nad Carihradom
najvyššiu cirkevnú právomoc vykonával rímsky pápež. Cyril a Metod, vyslaní z Carihradu, pripadali carihradskému patriarchátu. Svätí bratia nechceli
vzbudiť zmätok medzi nedávno získanými kresťanmi, a preto radšej sa sami
prispôsobili pomerom a prijali aj oni západný obrad, ale v slovanskej reči.661
Príchod Konštantína a Metoda znamenal definitívnu kristianizáciu ľudu
Veľkej Moravy, začiatok samostatnej kultúry a začlenenie sa medzi ostatné
kultúrne národy vtedajšej epochy.662
Pri príprave a v prvej fáze misie hlavnú úlohu zohrával mladší z bratov
Konštantín –Cyril, ktorý už bol kňazom a teda hlavným „učiteľom“. Vypracoval nový typ abecedy tzv. glagoliku, prispôsobenú fonetike slovanských jazykov. Okrem literárnej a teologickej aktivity (preklad liturgických kníh atd’.) už
v prvej fáze misie (teda pred r. 867) bol pre potreby moravského kniežatstva
napísaný civilný zákonník Zakon sudny ljudem.
Prvá časť misijnej aktivity na Veľkej Morave končí roku 867. Svätí bratia,
spolu so svojimi žiakmi, sa vybrali na cestu, smerom na juh. V Benátkach
ich zastihlo pozvanie pápeža Mikuláša I.. Už prv mala misia v pláne priviesť
nových kandidátov ku kňazskej vysviacke a aspoň niektorých aj ku biskupskej konsekrácii. Je pravdepodobné, že voľba Ríma, ako miesta vhodného na
uskutočnenie tohto plánu, bola ovplyvnená aj tou skutočnosťou, že teritórium
veľkomoravského kniežatstva patrilo do západného patriarchátu a už od ne660
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jakej doby sa nachádzalo v misijnej sfére biskupstiev franského cisárstva. Aj
z politických dôvodov bolo v záujme slovanského kniežatstva vymaniť sa spod
cirkevno-politického vplyvu franského impéria vytvorením vlastnej cirkevnej hierarchie. Podľa vačšiny autorov študujúcich túto otázku bolo vytvorenie
vlastnej cirkevnej organizácie prvým a základným cieľom misie a predpokladom úspešného rozvoja evanjelizačnej činnosti. Pobyt misie v Ríme má
mimoriadny význam aj z právnického hľadiska. V historicko-politickom kontexte totiž nastolenie tzv. “bulharskej otázky” a následne zhoršenie vzťahov
s konštantinopolským patriarchatom, prispeli k zmene názoru rímskych kuriálnych kruhov na možnosť a vhodnosť utvorenia, medzi novopokrstenými
slovanskými národmi, takej cirkevnej, štruktúry, ktorá by bola priamo závislá
na Rímskom Stolci.663
Na svoju dobu to bol krok zaiste revolučný, jeho najdôležitejšou charakteristikou bolo schválenie staroslovienčiny ako liturgického jazyka.
Po smrti Konštantína – Cyrila vo februári r. 869 sa na čelo misie dostáva Metod. Na žiadosť panónskeho kniežaťa Koceľa a ostatných slovanských
kniežat (moravského Rastislava a nitrianskeho Svätopluka), bol posvätený za
biskupa, s titulom arcibiskupa a pápežského legáta medzi slovanskými národmi. Metodovo jurisdikčné postavenie deklaruje známy pápežský list Hadriana
II, Gloria in excelsis Deo, ktorým bola vytvorená osobitná cirkevná provincia.
Pápež za týmto účelom obnovil starobylé panónske arcibiskupstvo s titulárnym sídlom v Sirmiu. To sa samozrejme nepáčilo franským biskupom, ktorí
obnovenie arcibiskupstva závislého na Ríme považovali za otvorený útok na
ich cirkevno-politické pozície.
Príchod franského kléru na Moravu, vynútený politickými okolnosťami spôsobenými Svätoplukom, novým kniežaťom Moravy, mal pre Metoda
nové negatívne následky. Knieža zvýhodňoval franské latinské duchovenstvo,
reprezentované, okrem iných, známym intrigánom Vichingom. Falošné obvinenia franského kléru proti sv. Metodovi sa dostali až do Ríma. Pápež, kedže
si chcel overiť ich pravdivosť, pozval sv. Metoda, aby ho vypočul o jeho učení.
Svätec prišiel do Ríma v roku 880 a presvedčil pápeža o svojej doktrinálnej vernosti a o dodržiavaní všetkých kánonických zákonov. Dokladom Metodovho
úspechu a pozitívneho výsledku celého veľkomoravského posolstva v Ríme
je pápežská bula „Industriae tuae“ z júna 880. V liste pápež: 1. potvrdzuje
jeho pravovernosť; 2. potvrdzuje jeho menovanie moravským arcibiskupom;
3. znovu potvrdzuje povolenie používania staroslovienčiny ako liturgického
jazyka.664
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Na žiadosť kniežaťa Svätopluka pápež vysvätil aj nového biskupa podriadeného Metodovi, bohužiaľ, novovysväteným biskupom bol Viching, tvrdošijný nepriateľ jeho misionárskej činnosti.665
Metod sa z Ríma vrátil ospravedlnený, práve teraz preň nastali najťažšie časy. Viching, nezastaviac sa ani pri falšovaním pápežských listov, narúšal
pokojný život v cirkevnej provincii tvrdo útočiac na metropolitu. Strpčoval
posledné roky sv. Metoda. Sv. Metod zomrel 6. apríla 885 a pred smrťou vybral a odporučil za svojho nástupcu svojho žiaka Gorazda, kňaza zo vznešenej slovanskej rodiny. Metod ako dobrý znalec práva nepochybne postupoval
pritom podľa platných cirkevných predpisov. Niektorí autori vyvodzujú z Gorazdovho nástupníctva i jeho biskupskú hodnosť. Podľa A. Miškoviča Gorazd
musel byť biskupom a pravdepodobne pochovával metropolitu Metoda. No
podľa iných autorov (R. Marsina, M. Lacko) Gorazd nebol vysväteným biskupom, lebo na biskupskú vysviacku za veľkomoravského arcibiskupa by musel
mať súhlas Svätej stolice a pápeža, pretože Veľká Morava bola cirkevne závislá
od Ríma.666 Gorazd sa stal po Metodovej smrti hlavným predstaviteľom slovienskej liturgie. Na jeho hlavu sa zniesli všetky starosti o zachovanie diela solúnskych bratov. Proti nemu smerovali všetky útoky latinského duchovenstva
na čele s Vichingom.667
Ďalšie osudy byzantskej misie a nezávislej slovanskej metropolie po smrti sv. Metoda sú smutne známe. Násilná latinizácia, útlak a prenasledovanie
všetkého slovanského, byzantského a východného, poznačili v nasledujúcich
storočiach cirkevný život v krajinách cyrilometodskej misie. Ťažisko jej duchovného dedičstva sa prenieslo do iných krajín, kde sa mu dostalo prijatia,
uznania a kde sa rýchlo rozvinulo.
Kánonické pramene veľkomoravského obdobia
Aj keď súčasná cyrilometodská bibliografia je značne rozsiahla, väčšina záujmu sa tradične venovala a venuje aspektom jazykovým, literárnym,
historicko-faktografickým a paleografickým, zatiaľ čo právnickému aspektu
sa nevenovala prílišná pozornosť.
Metodova Syntagma je príkladom prispôsobenia byzantských kánonických zbierok požiadavkám rodiacej sa slovanskej cirkvi a dôvody skrátení a zmien, ktoré vykonal Metod v Syntagme, sú predovšetkým pastoračné.
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Právnické dielo sv. Metoda malo vplyv aj v nasledujúcich storočiach, najmä
na kánonický rozvoj u iných slovanských národov, predovšetkým u Bulharov
a Rusov.668
Svätoemeránske glosy svedčia o osobitnej kultúrnej a cirkevnej situácii.
Ide totiž o starosloviensky citát, prevzatý z prekladu gréckeho originálu, prepísaný do latinčiny v západnej kánonickej zbierke, ktorú daroval pápež slovanskému kniežaťu prostredníctvom arcibiskupa byzantského pôvodu a súčasne aj pápežského legáta pre slovanské národy.
Metodovo Napomenutie vladárom môžeme pokladať za nepriame, ale
veľmi výrečné svedectvo spôsobu, akým bola spomínaná legislatíva uvedená
do života veľkomoravského spoločenstva. Arcibiskup Metod vystupuje proti laxnosti vladárov v manželských otázkach a žiada zachovanie cirkevných
manželských predpisov. Je to anonymná homília z Clozovho zborníka. Pri
hlbšom rozbore homílie možno rozoznať nielen hlavné zásady súdnictva, ale
aj prvopočiatky procesného práva na Veľkej Morave.669 Podľa názoru E. Paulinyho je „Napomenutie k vladárom“ veľmi dôležitou pamiatkou, pretože
svedčí o tom, že veľkomoravská staroslovenčina bola na Veľkej Morave nielen
liturgickým a náboženským jazykom, ale jazykom práva, súdnictva a administratívy. Teda zastáva širšiu funkciu domáceho spisovného jazyka.670
Metodov Nomokánon
Čo máme rozumieť pod slovom nomokánon? V onom čase existovali
pod názvom Nomokánon viaceré kánonické zbierky. Najpoužívanejší bol Nomokánon založený na Synagoge Jana Scholastika; skombinovaný so zbierkou
87 kapitol civilných zákonov.
Prvým, základným výsledkom výskumov bolo, na základe solídnych historických, filologických a paleografických dôkazov, dosiahnutie zhody medzi
bádateľmi v tom bode, že sv. Metod je autorom slovanského prekladu Synagogy 50 titulov Jana Scholastika.671 Sv. Metod preložil z právnických diel Jána
Scholastika iba ich cirkevnoprávnu časť, teda Syntagmu. Druhá, civilnoprávna časť Nomokánonu Jána Scholastika, teda zbierka 87 kapitol, sa nachádza
v rozličných slovanských rukopisoch. Druhá časť však nepatrí do veľkomoravskej literárnej školy a preklad nie je dielom sv. Metoda.
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- Sv. Metod chcel vytvoriť krátku príručku cirkevného práva a nekládol si
za ciel’ vydanie kompletnej kánonickej zbierky;
- vynechal všetky tie kánony, ktoré považoval za neužitočné, dlhé, nejasné, archaické, alebo jednoducho nepoužiteľné pre jemu zverenú cirkev.
V záverečnom hodnotení Žužek podčiarkuje skutočnosť, že Metodovo
takto prevedené dielo je znakom jeho inteligencie a ukážkou výbornej znalosti matérie. Sv. Metod, aj keď skrátil grécku zbierku, dokázal zachovať ducha
zákona a podstatné body cirkevnej disciplíny.672
Nomokánon, ktorého charakteristikou je práve vovedenie a spojenie
civilných predpisov s cirkevnými kánonmi. Nomokánon, skladajúc sa zo 14
titulov, chronologickej Syntagmy kánonov a z Collectio Tripartita, si získal
veľkú obľubu a značné rozšírenie.
Tento Nomokánon prešiel novou recenziou za patriarchu Focia v 9. storočí, ktorá sa ale v zásade obmedzila na doplnenie textov kánonov medzitým
konaných koncilov. Po tejto recenzii sa spomínaný Nomokánon začal veľmi
rýchlo šíriť práve pod menom spomínaného patriarchu. Táto zbierka bola na
Konštantinopolskej synode roku 920 promulgovaná a tak sa stala najuznávanejšou a najrozšírenejšou zbierkou byzantského cirkevného práva.673
Zákon sudnyj ljudem
Po Metodovej Syntagme nasleduje slovanská zbierka civilného práva,
známa pod menom Zákon sudnyj ljudem – súdny zákonník pre ľud. Civilný
zákonník nie je celkom samostatné dielo; je to preklad byzantského zákonníka Ekloga. Na mnohých miestach sú však odchýlky od gréckeho textu, niektoré časti sú dokonca ovplyvnené západným právom.
Podľa jednomyseľného súhlasu bádateľov, tento zákonník, tento malý
kódex je najstaršou slovanskou právnickou zbierkou. Nie je to však pôvodná slovanská zbierka, ale preklad z gréčtiny, doplnený a modifikovaný. Cyrilometodský a veľkomoravský pôvod je teraz jednoznačne priznávaný. Toto
tvrdenie však platí len pre tzv. “krátku redakciu”, teda starší variant Zákona
sudneho ljudem.674
Kódex mal za cieľ podať kňazom poučenie, ako posudzovať jednotlivé
delikty vo svetle gréckeho civilného zákonodarstva a vo svetle cirkevnej penitenciálnej praxe. Okrem toho mal byt’ akýmsi návrhom pre sudcov, voviesť
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do civilného zákonodarstva prvky kresťanského milosrdenstva. Civilný zákonník obsahuje prvky procesného práva a najmä otázka svedkov a ich vierohodnosť je tu podrobne regulovaná; najviac ustanovení má trestnoprávny
charakter, ale prísne tresty byzantskej Eklogy sú nahradené miernejšími trestami. Niektoré ustanovenia sa týkajú otázky otroctva a v nich sa prejavuje
vplyv rímskeho práva. Veľmi zaujímavé sú aj rodinnoprávne ustanovenia, ktoré z kresťanského hľadiska upravujú slovanské zvykové právo, platné na Veľkej Morave. Mnohé články obsahujú predpisy občianskeho práva, ba niektoré
príkazy majú administratívny charakter, najmä z vojenskej oblasti.675
Názory slavistov o slovanskom prekladateľovi sa rozchádzajú. Aj keď sa
najpravdepodobnejšie na preklade zúčastnili obaja bratia, jednako len právny poriadok na Veľkej Morave uvádzal do života arcibiskup Metod, pretože
Konštantín predčasne zomrel.676 Iniciátorom diela by takto mohol byt’ aj sv.
Metod. Ba, bol to možno práve on, kto pripojil dielo k Syntagme ako jej civilnoprávnu časť, vytvoriac tak skutočný Nomokánon.
Na záver by som chcela podotknúť, že začiatky cirkevnoprávneho zákonodarstva medzi slovanskými národmi sú nerozlučne spojené s účinkovaním
byzantskej misie na území Veľkej Moravy, najmä s dielom sv. Metoda, prvého
moravsko-panónskeho arcibiskupa.
Misijné metódy sv. Cyrila a Metoda spočívajú aj v rovnováhe medzi doktrinálnou výukou a prispievaním ku kultúrnemu a organizačnému rozvoju
evanjelizovaných národov.
Metodova Syntagma, ktorá spolu so Zákonom sudnym ljudem vytvárala
skutočný nomokánon, predstavuje jedinečnú ukážku Metodovej právnickej
metódy. Metodovo právnické dielo malo veľký vplyv na vývoj cirkevného práva medzi ostatnými slovanskými národmi, najmä Bulharmi a Rusmi.
Cyrilometodská tradícia, súčasť veľkomoravskej tradície, udržiavala sa
ako kultúrna tradícia, ako tradícia národnej vzdelanosti a kultúrneho napredovania, hoci v minulosti mala výrazne náboženský charakter.677
Sv. Cyril a Metod nám predložili posolstvo, ktoré sa ukazuje veľmi časové aj pre našu dobu, ktorá v dôsledku toľkých zložitých náboženských, kultúrnych, občianskych a medzinárodných otázok hľadá zdôvodnenú jednotu
v skutočnom spoločenstve rôznych zložiek. Možno povedať, že pre týchto
dvoch hlásateľov evanjelia bola príznačná ich láska k všeobecnému cirkevnému spoločenstvu na Východe i na Západe, v ktorom vyhradili miesto pre
novú cirkev, ktorá sa rodila v slovanských národoch. Od nich vychádza aj pre
675
676
677

A. Bagin, Apoštoli Slovanov, SSV, Bratislava, 1987, 138.
E. Pauliny, Slovesnosť a kultúrny jazyk, Bratislava, 1966, 152.
R. Marsina, Metodov boj, Bratislava 1985, 107.

240
dnešných kresťanov a ľudí našej doby výzva, aby budovali toto spoločenstvo
spoločnými silami...
Summary: CANONICAL SYSTEM IN BYZANTIUM AND MISSION OF CYRIL AND
METHODIUS. In my article I would like to represent the beginning of the system of the
canonical law compared to the mission of the Solun brothers. I focused on the field of law
system, especially his legal activity. I also present the source of canon law in the Great
Moravian Empire, e.g. Syntagma, Nomocanon, Zakon sudnuj ljudem etc.
The dawn of the canon law for the Slav nations is closely connected to the activity of the
Byzantine mission on the territory of the Great Moravian Empire. The activity of Cyril
and Method is poised between doctrinal tuition and cultural development at the evangelized nations. The love for church community was typical for Saint Cyril and Method on
east and west also, where they were arranging space for the new church which was born
at the Slav nations.
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Odkaz Konštantína – Cyrila a Metoda
v známkovej tvorbe
PhDr. Valentína Gálová – PaedDr. Jozef Gál
Návrat do obdobia života a práce solúnskych bratov je spojený s misiou
medzi našich predkov a odkazom pre ďalšie generácie. Pri hlbšom skúmaní
ich odkazu sa vynára jedna oblasť, ktorá je medzi súčasným obyvateľstvom
málo známa, ale svojimi výsledkami a dopadom na široké vrstvy obyvateľstva
si zasluhuje veľkú pozornosť, a tou je známková tvorba. Slovenská pošta a pošty ďalších slovanských i niektorých neslovanských krajín venovali v svojich
známkových emisiách priestor týmto dvom solúnskym bratom Konštantínovi
Cyrilovi a Metodovi a ich žiakom Gorazdovi, Naumovi, Klimentovi, Sávovi
a Angelárovi.
Takto sme vymenovali päť žiakov a najbližších spolupracovníkov Konštantína – Cyrila a Metoda. Spolu ich bolo sedem, podľa tohto počtu sa spoločne dostali do dejín ako „sedmopočetníci“. Máme aj takéto emisie, kde sú
všetci spoločne. Zatiaľ toto úžasné a jedinečné spoločenstvo vydala bulharská
a macedónska pošta.

Pozoruhodné a pre slovanský svet veľmi významné bolo zaradenie bulharskej pošty do emisného programu, pri príležitosti návštevy zosnulého pápeža Jána Pavla II., vydanie známky najvyššej hlavy rímsko – katolíckej cirkvi
v krajine, ktorá sa hlási k pravosláviu.
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Známková tvorba vytvára možnosti pre propagáciu aj kultúrneho odkazu, čím sa vytvárajú podmienky pre národné poštové správy s cieľom povznesenia významu odkazu Cyrila a Metoda.
Známka je najmenším umeleckým dielom, ale zároveň je aj ceninou, pri
poštovej prevádzke, pri odosielaní poštových zásielok všetkého druhu; nahrádza peniaze. Z nášho pohľadu je zaujímavé, že na známke sa vytvára priestor
pre umelca na vyjadrenie svojho názoru na danú tému. V tomto okamihu
sa dostávam k podstate nášho príspevku, a to, že stále viac krajín do svojho
programu známkovej tvorby zaraďuje témy, ktoré súvisia s misiou solúnských
bratov, ale aj odkazom ich práce až do dnešných dní. Dovolíme si zdôrazniť
jeden veľmi dôležitý moment; v známkovej tvorbe niektorých krajín môžeme nájsť aj pokračovanie ich práce v práci ich žiakov a spolupracovníkov.
Známková tvorba takýmto spôsobom nie je statická, ale má v sebe aj časový
posun, čiže poukazuje na aktuálnosť práce solúnských bratov. Najbližší žiaci
Konštantína – Cyrila sa už dajú spájať s konkrétnym priestorom, v ktorom žil
a dodnes žije ten-ktorý konkrétny slovanský národ. Keď sa na to pozrieme
z iného pohľadu, jednotlivé známkové tvorby konkrétnych slovanských krajín
sa hlásia k jednotlivým žiakom solúnských bratov.
Veľmi markantné je to pri Klimentovi a Naumovi, ku ktorým sa hlási
macedónska pošta niekoľkými emisiami na danú tému.

Slovenská pošta vydala motív Cyrila a Metoda v súvislosti s architektúrou starých kostolov a slovenskou prírodou. Takto vznikol pekný celok,
z ktorého je možné veľa sa dozvedieť. Slovenská pošta dala prísľub na vydanie
známky na tému Gorazd, zatiaľ však emisia ešte nebola vydaná. Veríme však,
že sa tak stane v dohľadnej dobe, možno k tomu bude príležitosť pri prechode
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slovenskej koruny na euro. Veď čo by mohlo viac reprezentovať Slovensko
ako najbližší spolupracovník Konštantína – Cyrila a Metoda, ktorý bol prvým
slovenským rektorom, literátom, politikom, básnikom, vedcom; mohli by sme
mu pridávať ďalšie prívlastky, ale slovami by sme nenaplnili jeho význam pre
slovenskú kultúru. Podľa niektorých predpokladov misijná činnosť Gorazda
je spájaná s východnými Slovanmi /Rusi, Ukrajinci, Bielorusi a Polesania/.

Ďalšiu osobnosť, Savu, môžeme spojiť so srbskou kultúrou, ale tu je potrebný hlbší odborný vedecký pohľad, pretože toto meno sa v srbských dejinách objavuje aj v iných rovinách.
Zostal Angelár, ktorý sa veľmi často objavuje na území Bulharska v názvoch dedín, to je tiež záležitosťou budúcnosti pri štúdiu daného obdobia.
Pošta ZSSR sa tiež okrajovo dotkla témy Cyril a Metod.

Bulharská pošta má najväčší záber vydávania známok k Cyrilovi a Metodovi, tento záber treba chápať z hľadiska časového aj obsahového.
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Ukrajinská pošta sa prihlásila k danej téme zaujímavým a originálnym
spôsobom, bojom za slobodu a počiatkom všetkého národného, národnej
identity. Na jednej zo známok je zakladateľ Cyrilometodskej spoločnosti
N. I. Kostomarov.
Vatikánska pošta už niekoľkokrát pristúpila k téme Konštantín a Metod
a vydala aj série známok.

Grécka pošta sériou troch známok pripomenula ich rodisko a Gréci ako
jediní sa pokúsili predstaviť ich aj z pohľadu ich detstva a získavania vedomostí.
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Za pozornosť stojí pripomenúť tvorbu dnes už nejestvujúcich pôšt
/ Československo a Juhoslávia /, ktoré tiež prispeli k téme, ktorou sa hlásili
k odkazu solúnskych bratov.

Česká pošta vydala známku Cyrila a Metoda ako spoločné vydanie so
slovenskou poštou.
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Poľská pošta vydala v rámci patrónov Európy aj Konštantína – Cyrila
a Metoda.
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Summary: CONSTANTINE-CYRIL AND METHODIUS’ MESSAGE IN STAMP
WORK. A period of life and work of two brothers from Thessaloniki and return to this
period is in connection with their mission to country of our ancestors with meanings for
next generations. One field, which is not very wellknown in population, but with his conclusions has very important meaning, is creation of post stamps. Slovak Post Office and
Post Offices of other Slavonic and some non Slavonic countries have devoted the space in
their editions of post stamps to two brothers from Thessaloniki Kirillos and Methodos and
to their disciples Gorazd, Naum, Kliment, Sava and Angelar.
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