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Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

Úvodné slovo
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri
Filozofickej fakulte UKF v Nitre v spolupráci s nitrianskym Rímskokatolíckym biskupským úradom a Slovenskou historickou spoločnosťou pri
SAV usporiadal dňa 2. júla 2008 na pôde UKF v Nitre medzinárodnú
vedeckú konferenciu Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda
pre Európu“, záštitu ktorej prevzal minister školstva Slovenskej republiky
Ján Mikolaj.
Pôsobenie byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave
patrí medzi najdôležitejšie udalosti v dejinách Nitry, Slovenska a Európy.
Poslanie solúnskych bratov malo nesmierny význam nielen v rovine
náboženskej, ale aj kultúrnej a politickej. Záujem o poznanie ich duchovno-kultúrnych aktivít, ako i práce učeníkov sv. Cyrila a Metoda,
prejavujú viaceré európske kultúrne národy, čo je z hľadiska dnešných
tendencií príkladné pre zjednocovanie Východu a Západu v kontexte
európskej kultúry. Zámerom konferencie bolo preto pokúsiť sa z rôznych
uhlov pohľadu vniknúť do interdisciplinárneho poznávania misie a jej
dôsledkov (predovšetkým v oblasti filologickej, historickej, archeologickej, cirkevno-teologickej a umenovednej), ktoré je a bude súčasťou
živého európskeho kultúrneho dedičstva.
Organizátorom vedeckého podujatia sa dostalo vzácnej pocty zahájiť
tohtoročné cyrilometodské slávnosti v Nitre. Zároveň toto vyznamenanie zaväzovalo intenzívne skoncentrovať energiu pri príprave akcie
z odbornej i organizačnej stránky. Pozvanie na ňu prijali renomovaní
odborníci zo špecializovaných vedeckých domácich i európskych pracovísk. Usporiadateľom sa podarilo osloviť i širšiu odbornú i laickú
verejnosť. Pre budúcnosť je nesmierne potešiteľný tiež záujem najmladšej
generácie bádateľov, ktorí v programe dostali široký priestor. Prednášajúci k nám zavítali z rôznych kútov Slovenska, z Čiech, Poľska,
Bulharska, Macedónska, Srbska, Maďarska a Rakúska. Plne obsadená Sieň
Konštantína Filozofa svedčí o tom, že sa organizátorom podarilo úspešne
nadviazať na minuloročné vedecké stretnutie.
Odborné prednášky, ktoré na nej zazneli, si záujemcovia môžu
podrobne preštudovať v predloženom zborníku. Kriticky pojednávajú
o rôznych aspektoch diela byzantskej misie a jej dôsledkoch, ktoré siahajú
do súčasnosti. Príspevky dokazujú, že svojim pôsobením si solúnski bratia
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zaslúžia stáť na významnom mieste pomyselného piedestálu uctievania
nielen na Slovensku.
Už v tejto publikácii sa začína odzrkadľovať užšia spolupráca nášho
ústavu s pracoviskami doma i v zahraničí, ktorá pramení najmä z rozvíjajúcej sa projektovej činnosti. Veríme, že publikovaná práca prispeje
k vnímaniu našej univerzity ako inštitúcie, ktorá si eminentne váži
duchovnú kvalitu vo svojej mnohostrannej činnosti.
Editori
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Vážené dámy, ctení páni,

dovoľte mi srdečne Vás privítať na pôde Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Univerzity, ktorá si eminentne váži duchovnú kvalitu
vo svojej mnohostrannej činnosti. Je pre nás neustálou výzvou aplikovať
duchovné hodnoty do procesov ako vzdelávanie, umenie, veda, osveta,
výchova. Veľkou oporou je nám slávne posolstvo solúnskych misionárov.
Ako iste viete, na našej univerzite začal aktívne pôsobiť ústav, ktorý sa
sústredí na výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.
Citát českého spisovateľa Pavla Kosorina „Kto nemyslí na svoj
duchovný prospech, nemôže prospievať druhým“ jasne vystihuje v tomto
smere aj náš postoj. Veď samotná práca sv. Cyrila a Metoda, ako aj ich
učeníkov, priniesla osoh mnohým spoločenstvám. Ich dedičstvo predstavuje významný príspevok k rozvoju európskej civilizácie a je uznávané
všetkými kultúrnymi národmi sveta. Je preto na mieste, aby si ich slávu
neustále oživovali i naše súčasné i budúce generácie.
Verím, že sa organizátorom dnešného podujatia podarí naplniť svoje
predsavzatia. Jedine neustále rozširovanie odborných kontaktov, medzinárodná spolupráca a kontinuitná výmena konkrétnych poznatkov
umožní plnohodnotne pochopiť hĺbku diela slovanských apoštolov. Preto
oceňujem prítomnosť viacerých špičkových domácich i zahraničných
bádateľov na našej univerzite.
Pri dnešnej dišpute želám všetkým prítomným príjemnú atmosféru.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
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Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia,

dovoľte mi privítať Vás na pôde mesta Nitra pri príležitosti medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu“.
Sv. Cyril a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam v dejinách
slovenského národa. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa
spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere a k ich odkazu sa dnes
hlásia mnohé národy bez rozdielu náboženskej či politickej príslušnosti.
Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe
vyzdvihol v roku 1980 svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za
spolupatrónov Európy. Títo solúnski bratia svojím príchodom na naše
územie priniesli Slovanom nielen ducha kresťanstva, ale i začiatky
vzdelanosti a písomníctva. Založili slovanské učilište, cirkevnú školu,
preložili knihy Biblie, breviár, spevníky, .... Konštantín taktiež napísal
slávny Proglas, veršovaný predslov k Svätému písmu. Ich liturgia sa
používa v takmer nezmenenej forme v mnohých krajinách.
Solúnski bratia, sv. Cyril a Metod mali v sebe pre apoštola veľmi
dôležitú cnosť. Vždy hovorili iba pravdu. Zverili nám hodnoty viery, ako
poklad, neoddeliteľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva.
Ich misia má pre zjednotenú Európu veľký význam, z ich dejinného
posolstva čerpáme dodnes. Veľkosť ich diela a jeho osobitosť sú pre nás
všetkých výzvou do budúcna. A s budúcnosťou sa spája aj oslava ich
1150. výročia príchodu na naše územie, ktoré si pripomenieme v roku
2013. Práve v tomto čase prebiehajú záverečné práce na predložení
projektu na titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Naše
historické a zároveň moderné mesto Nitra chce byť centrom európskej
kultúry v roku 2013. Zároveň sa chceme hrdo hlásiť k hodnotám
kultúrneho dedičstva, ktoré nám solúnski bratia zanechali.
Želám Vám všetkým príjemnú atmosféru pri rokovaniach.
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
primátor mesta Nitry
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Prívet

Každé jubileum nás vždy odkazuje k významovej a hodnotovej
podstate historickej udalosti alebo významnej osobnosti. Kresťanskú
misiu solúnskych bratov v 9. storočí považujeme za zakladajúcu udalosť
christianizačnú, národnú a štátnu. A pozdvihnutie ich osobnosti
pápežom Jánom Pavlom II. na rovnakú úroveň so sv. Benediktom, na
spolupatrónov Európy, výrazne zdôraznilo ich účinkovanie nielen vo
svojej dobe, ale najmä v našej zložitej súčasnosti. Hodní sú úcty, ale aj
obdivu, hodní sú neustáleho poznávania, ale aj nasledovania. Dobre
vieme, že kresťanská viera je zakladajúcim faktom aj našej kultúry.
A vieme zároveň, že poznanie ich misijnej a kultúrnej činnosti sa nikdy
neukončuje, ale sa inovuje, obohacuje, doplňuje, lebo pretvárací proces
evanjelia, ktoré hlásali, stále pokračuje a pôsobí aj ich pričinením.
Aj táto vedecká konferencia je výrazom túžby nielen poznávať, ale si
aj osvojovať pravdy historické, filologické, teologické, ale aj všeobecne
náboženské, kultúrno-sociálne, ekumenické, edukačné. Program vedeckej konferencie a jednotlivé referáty a príspevky hovoria, že cyrilometodské dedičstvo (ako dedičstvo kresťanskej Európy) sa stalo centrom
záujmu a pozornosti mnohých slovanských národov i národov strednej
Európy a že sa tieto národy – práve prostredníctvom vás mnohých –
k nemu hlásia a rozvíjajú ho. Táto aktualizácia cyrilometodského odkazu
organicky zapadá do úsilia Katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá sa
pripravuje na jubileum v roku 2013,! ktorá vždy v minulosti a aj
v prítomnosti spoznávala, rozvíjala, upevňovala a rozširovala hodnotový
prínos misie solúnskych bratov do tohto priestoru našich predkov. Takto
činíme aj teraz, osobitne úprimnejšie a širšie, ak si uvedomíme
narastajúce historické vedomie v našej regionálnej kultúre.
Osobne som rád, že spoluorganizátorom tejto vedeckej konferencie
je aj Biskupský úrad v Nitre, že aj on prispieva k sústavnému a kontinuitnému poznávaniu a šíreniu tohto jedinečného a pre nás osobitného
odkazu sv. Cyrila a Metoda.
Mons. ThDr. Marián Chovanec
nitriansky pomocný biskup
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Vážené dámy, milí páni,

kultúra ducha je neodmysliteľnou súčasťou civilizovanej spoločnosti.
Môžeme smelo povedať, že dielo sv. Cyrila a Metoda umožnilo mnohým
národom plnohodnotne vstúpiť do sveta ľudskej vzdelanosti. Práve preto
je potrebné ich prácu oslavovať i spoznávať. Nutnosť diskusií k cyrilometodskej problematike je samozrejmá. Aj dnes na stretnutí významných špecialistov z rôznych kútov Európy sa otvára jedinečná možnosť
pochopiť hĺbku dedičstva svätých bratov.
Dovoľte mi pozdraviť všetkých účastníkov konferencie, ktorí zavítali
do Nitry, centra Nitrianskeho kraja. Kraja, ktorý môže byť právom hrdý
na svoju bohatú históriu. Oblasť Nitry v sebe nosí slávu Nitrianskeho
kniežatstva i Veľkej Moravy dodnes. Verím, že tak, ako pomohli aktivity
byzantskej misie duchovne prepojiť Nitriansko s inými regiónmi vo
svete, pomôže i táto konferencia otvoriť brány Nitry čoraz väčšiemu
počtu milovníkov kultúry a histórie. I z týchto dôvodov sa poslanci
Zastu-piteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodli podporovať
aktivity ústavu, ktorého úlohou je zviditeľňovať prácu byzantskej misie.
Všetkým prítomným prajem dobrú atmosféru, dúfajúc, že ušľachtilé
idey solúnskych bratov aj ich nasledovníkov sa spredmetnia vo výsledkoch duševnej práce a pri rozvoji celej našej spoločnosti.
PhDr. Ján Vančo, PhD.
podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
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K ZAČIATKOM KRISTIANIZÁCIE PRI STREDNOM DUNAJI
Richard Marsina
Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Nejde o novú tému. Bola v posledných desaťročiach viac ráz spracovaná
viacerými významnými historikmi a archeológmi. Je pravda, že aspekty
jej spracovania neboli rovnaké, nevychádzali z rovnakých daností, no
vždy sa pripomínalo, že ide o časy pred príchodom byzantskej misie
k nám. Z posledných významných odborníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberali, by som spomenul len Petra Ratkoša1 a Bohuslava
Chropovského; 2 treba však zdôrazniť, že celkovo k tejto problematike
zaujal stanovisko vo svojej syntetickej práci o kresťanstve na Slovensku,
historikmi neprávom zanedbávanej a opomínanej, Ján Chryzostom
kardinál Korec. 3
Niekoľko stručných poznámok k predcyrilometodskému kresťanstvu u nás.
Je všeobecne známe, že jestvuje dosť hodnoverných pramenných údajov k rozširovaniu kresťanstva u nás pred rokom 863,
no nie vždy sú v zhode s publikovanými vyjadreniami a deklarovanými názormi. Možno povedať, že v širokom slova zmysle sa takéto
doklady alebo indície zachovali od druhej polovice 2. storočia. Pri
interpretovaní ich výpovednej hodnoty je nutné rozlišovať, čoho sú
vlastne dokladom. Ak hovoríme o druhej polovici 2. storočia, treba si
uvedomiť, kto bol skutočným prijímateľom či nositeľom kresťanstva
u nás v príslušnom čase; či to bolo tunajšie domáce obyvateľstvo alebo
ľudia zdržujúci sa na našom území len dočasne, hoci ani v takomto
prípade sa nedá úplne vylúčiť možnosť istého ovplyvnenia domáceho
prostredia. Pri uvažovaní o najskorších prejavoch kresťanstva u nás
1

RATKOŠ, Peter: Kristianizácia Veľkej Moravy pred misiou Cyrila a Metoda.
Historický časopis (HČ) XIX. 1971, 72 a nasl.
2
CHROPOVSKÝ, Bohuslav: Počiatky kresťanstva na Slovensku. Historický zborník
Matice slovenskej (HZb) 13/1-2, 2003, 13 - 34.
3
KOREC, Ján Chryzostom: Tisíc rokov Slovenska s cirkvou. Lúč Bratislava 2004,
najmä s. 21 - 27.
15

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

treba mat na pamäti, či išlo o obyvateľstvo kontinuitne aj naďalej tu
bývajúce, hoci ani pri výmene obyvateľského substrátu nemožno
mechanicky vylučovať možnosť vzájomného odovzdávania, preberania.
Nie všetky úvahy spojené s prerokovávaním nadhodenej problematiky
vychádzajú z rovnakých základných predstáv.
Striktne rozlišujeme medzi kresťanstvom domáceho tunajšieho
obyvateľstva a vyznávaním kresťanstva ľuďmi, ktorí sa na našom území
zdržiavali dočasne. Rovnako sa bude rozlišovať medzi etnikami následne
obývajúcimi naše dnešné územie, pretože v prítomnosti sa za vedecky
platné pokladajú názory o prisťahovaní sa našich predkov na toto územie
najskôr od prelomu 5.- 6. storočia. Nevylučuje sa, že tu mohli ostať
zvyšky odchádzajúceho etnika, ktoré mohli byt azda prostredníkom aj
v skúmanej sfére.
Územie dnešného Slovenska bolo priamym severným susedom
vojenskej hranice Rímskej ríše. V druhej polovici 2. storočia na dnešnom
území Slovenska prebiehali významné boje vojsk Rímskej ríše s tunajším
germánskym obyvateľstvom, pri čom sa rímske vojská dlhšie zdržiavali
na tomto území.4 Všeobecne známym je, že v druhej polovici 2. storočia
už aj medzi rímskymi legionármi boli kresťania. Je oprávnené predpokladať, že v tom čase aj na našom území sa istý čas zdržiavali kresťania,
ba potvrdené je to udalosťou tzv. zázračného dažďa, vymodleného
kresťanmi z radov rímskych legionárov, čo sa malo stať. Išlo len
o dočasnú prítomnosť kresťanov na našom území, či a ako vplývali na
vtedajšie germánske obyvateľstvo, o tom nemáme doklady ani indície.
Ak sa máme pohybovať len v konkrétnejších polohách, podporovaných aspoň indíciami, tak sa musíme presunúť do konca 4. storočia,
kedy sa s Nitrou spája germánska kráľovná Fritigil, ktorá žiadala pre svoje
územie od vtedajšieho milánskeho biskupa (svätého) Ambróza kresťanských učiteľov,5 či až biskupa. Muselo sa to stať pred 4. marcom 397,
kedy tento milánsky biskup Ambróz zomrel. O hodnovernosti tejto
správy sa nepochybuje, veď sa spomína v Živote svätého Ambróza od

4

Por. KOLNÍK, Titus: Kontakty raného kresťanstva s územiami strednej Európy vo
svetle archeologických a historických prameňov. Studia archaelogica III-IV., Bratislava
2000-2001, 51-92.
5
Možno pokladať za neuveriteľné, ale je to tak, že v poslednej 400-stranovej monografii
Dejín Nitry (Nitra 1998. Zostavili Gabriel Fusek a Marián R. Zemene) v príslušnej
chronologickej časti na s. 67-79 sa o Fritigil vôbec nehovorí (autorkou textov je
J. Hečková). K Fritigil por. cit. št. B. Chropovského, s. 19.
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jeho žiaka Paulína.6 Je to isto hodnoverný údaj, no nie je celkom zrejmé,
z čoho vychádza predpoklad, že Fritigil bola kráľovnou so sídlom v Nitre,
o čom bola presvedčená baroková historiografia. Ak aj však Fritigil bola
kráľovnou Germánov na susednej Morave, aj to môže naznačovať, že
v tom čase bolo kresťanstvo známe a žiadané aj v týchto končinách, na
sever od rímskej vojenskej hranice. O akých kresťanských misionárov
a aké kresťanstvo tu išlo nevieme, lebo žiadosť Fritigil má svojím
spôsobom podobný podtext ako o niekoľko storočí neskôr žiadosť
kniežaťa Rastislava. Vieme, že Ambróz bol kresťanom uznávajúcim
primát Rímskej stolice, no medzi Germánmi, ktorí ešte vtedy bývali aj
u nás, bolo rozšírené tzv. ariánske kresťanstvo. Je to námet na
uvažovanie. Na základe doteraz stručne načrtnutého nemožno dôjsť
k takým záverom, aké formuloval B. Chropovský (2003), odvolávajúc sa
pritom aj na archeologické doklady, ktorými sa tu podrobnejšie
nezaoberáme, a to: že „definitívne korene zapustilo (kresťanstvo) až po
vydaní Milánskeho ediktu roku 313, keď aj na našom teritóriu začali
vznikať kresťanské komunity“.7 Takúto formuláciu treba pokladať za
odvážnu, nedostatočne doloženú hodnovernými (ani len) indíciami.
Po 4. storočí došlo na našom (dnešnom) území k výmene obyvateľstva, osídlili ho naši predkovia. Zaujímavé je, že konkrétne indície
na kristianizačnú činnosť sú až o skoro dve storočia neskôr,
v 7. storočí v súvislosti s kristianizačnou činnosťou mnícha Amanda,
neskoršieho biskupa z Maastrichtu; bolo to práve v časoch tzv. Samovej
ríše (asi 629)8 Jeho pôsobiskom bolo územie na sever od stredného
Dunaja, možno aj Zadunajsko. Išlo o krátkodobé pôsobenie, možno aj
medzi našimi predkami. Nijako však nemožno pokladať, za dokázané
názory P. Ratkoša, prevzaté aj B. Chropovským, že ani panstvo hunských
družín neznamenalo koniec kresťanskej ideológie na Slovensku, ba
základy rímskeho kresťanstva sa udržali až do rozhrania 6.-7. storočia, keď
nastal istý útlm príchodom Avarov, ale nemožno predpokladať, že by sa
starousadlé obyvateľstvo (bolo) stalo (opäť) pohanské9 Treba zdôrazniť, že
pre takéto vyjadrenia nejestvujú hodnoverné doklady ani indície!
Citovaná formulácia predpokladá kresťanskosť tunajšieho obyvateľstva už
6

Paulinus bol tajomníkom milánskeho biskupa (sv.) Ambróza a po jeho smrti napísal
jeho životopis; tamže, 18.
7
CHROPOVSKÝ, B.: cit. štúdia, 31.
8
Por. RATKOŠ, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied Bratislava 1968, 56-60.
9
CHROPOVSKÝ, B.: cit. štúdia, 19 a pozn. 36a.
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v 5.- 6. storočí, hoci naše územie nebolo rímskou provinciou a zväčša sa
predpokladá, že prisťahované románske obyvateľstvo sa z dožívajúcich
provincií spravidla odsťahovalo. V tejto súvislosti – hoc aj išlo práve
o obdobie výmeny obyvateľstva – zaujímavými by boli konkrétne
zistenia – ak by sa pre to našla opora – o rozšírení ariánstva medzi
germánskym obyvateľstvom dnešného Slovenska pred príchodom
Slovanov a jeho prípadnom kontinuovaní (ariánskymi vierozvestami?),
či potom neskôr tzv. nevzdelanými klerikmi, spomínanými koncom
8. storočia.
Všetci tí, čo predpokladajú priskoré zavedenie a pretrvávanie kresťanstva u nás, akoby neprerušene od čias Rímskej ríše, mali by si
uvedomiť, že k prerušeniu kresťanstva došlo aj v riadnych okrajových
provinciách Rímskej ríše, v ktorých bola už vyvinutá kresťanská
organizácia, pre čo najlepším príkladom je južné Nemecko, vrátane
Rakúska.10 Došlo tam potom k novej kristianizácii v 7. – 8. storočí a boli
to oblasti mimo bezprostredného vplyvu Avarskej ríše. Tu sa uplatňovala
tzv. iroškótska misia, ktorá možno sporadicky sa v druhej polovici
8. storočia dotkla aj oblastí na sever od stredného Dunaja. Otázne je, či
s tým súvisia tzv. „clerici illiterati" spomínaní v roku 797.11
Nepochybne intenzívne sa na našom území začala kristianizácia až
po veľkých porážkach Avarov a vyvrátení ich ríše vojskami vtedy
franského kráľa Karola v poslednom desaťročí 8. storočia. Toto už nie sú
dohady ani predpoklady, ale realita, ktorá je dôsledkom rozhodnutí
synody na brehoch Dunaja, uskutočnenej po víťazstve nad Avarmi,
o potrebnosti sústavnej kristianizácie oblastí, vymanených spod nadvlády
Avarov.12 Konkrétnym dokladom uskutočňovania tejto intenzívnej
kristianizácie už v prvej tretine 9. storočia je nielen Pribinov kostol
v Nitre,13 ale aj kostol v Modré u Velehradu,14 ktorý je približne z tých

10

Por. k tomu WOLFRAM, Herwig: Die Geburt Mittelauropas. Geschichte
Ósterreichs vor seiner Entstehung 378-907. Kremayr et Scherriau (1987), najmä s. 109126.
11
Je otázne, či títo „clerici illiterati“ sú dokladom pretrvávania kresťanskej tradície od
neskororímskych čias, ako to predpokladá B. Chropovský v cit. štúdii, 19; možno ich
azda pokladať aj za Ľudových nástupcov (zo začiatku možno vedome dočasných)
sporadickej kristianizácie spred 9. storočia po odchode jej šíriteľov -misionárov.
12
Dejiny Slovenska a Slovákov II. Slovensko očami cudzincov. R. Marsina a kol.
Literárne informačné centrum. Bratislava 1999, 25-26.
13
Prvý raz obšírnejšie od viacerých autorov por. Ríša velkomoravská. Zost. Ján
Stanislav. Praha 1933.
18

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

istých čias. Obidva tieto murované kostoly na sever od stredného Dunaja
dokazujú, že tu išlo v tretom desaťročí 9. storočia už o pokročilejšiu fázu
kristianizácie. Ak sa veci takto mali (čo je iste nepochybné), neprimerané
je predpokladať, že napr. Pribinov kostolík v Nitre bol postavený pre
franskú kupeckú komunitu alebo pre Pribinovu manželku a jej sprievod.
Správnejšie je pokladať ho za ústredný kostol kristianizačnej misie
v Pribinovom kniežatstve. Pokročilosť: kristianizácie v tejto oblasti
jednoznačne podporujú aj doterajšie hodnotenia nálezov z Bojnej,15 ktorými aj archeológovia akoby vzali na vedomie, historikmi už aj predtým
pripúšťaná skutočnosť, že kristianizácia má u nás staršie korene.
Napokon, veď hlavným dokladom intenzívnej kristianizácie už pred
príchodom byzantskej misie je znenie listu, ktorým sa knieža Rastislav
obracal na byzantského cisára Michala III. asi v rokoch 861/862.16 Jasne
z neho vyplýva, že našich predkov vtedy navštevovali kresťanskí
misionári z Byzantska, z Akvilejskej oblasti, ale najviac asi z juhozápadu,
teda z južného Nemecka, ktoré bolo vtedy najvýchodnejšou častou
Franskej ríše a po roku 843 sa tu sformovalo Východofranské kráľovstvo
na čele s kráľom Ľudovítom Nemcom, synom cisára Ľudovíta
Pobožného.17
Nazdávam sa, že z doteraz povedaného jednoznačne vyplýva, že
prítomnosť kresťanov a kresťanstva na našom území je veľmi stará. No
treba pritom rozlišovať chronologické obdobie pred prelomom 8. – 9.
storočia, dokedy nešlo ešte o sústavnú a intenzívnu kristianizáciu
domáceho obyvateľstva, ale len o prevažne sporadickú prítomnosť
kresťanov na našom území alebo aj ojedinelé, svojimi dôsledkami
nesústavné pokusy o kristianizáciu domáceho obyvateľstva. Na základe
toho, čo o tejto fáze vieme, nemožno z toho vyvodzovať ani
pokresťančenie domáceho obyvateľstva, ani kontinuovanie kresťanstva
14

CIBUĽKA, Josef: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu. Počátky kŕestanství
na Morave. Nakladatelství Československé akadémie véd. Praha 1958. - Na s. 247-257
sa tu rieši aj otázka presnejšieho datovania vysvätenia Pribinovho kostola v Nitre.
15
PIETA, Karol - RUTTKAY, Alexander - RUTTKAY, Matej (edd.): Bojná.
Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und
politisches Zentrum des Fúrstentums Nitra. Nitra 2006. - 0 Bojnej sa už pred vyše
polstoročím v odborných kruhoch vedelo, že je bohatou archeologickou lokalitou. Aj
podľa citovanej publikácie, ktorá je zrejme správou o prvej fáze výskumu je zrejmé, že
ide o prvú tretinu 9. storočia, časy kniežatá Pribinu, kedy táto lokalita bola iste už
kristianizovaná.
16
Slovenský preklad por. RATKOŠ, P.: Pramene, c. d., 160 a 239-240.
17
Por. WOLFRAM, H.: c. d., 275 a nasled.
19

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

u nás. Na druhej strane treba pokladať za jednoznačné, že intenzívna
sústavná a ustavične pokračujúca kristianizácia nášho územia začala od
prelomu 8./9. storočia a už v tretom desaťročí 9. storočia dospela do
štádia vytvárania vlastných organizačných štruktúr vyvíjajúcich už azda
aj úsilie o výchovu kňazov z radov domáceho kristianizovaného
obyvateľstva. Na toto všetko jestvujú buď hodnoverné doklady alebo
aspoň dôveryhodné indície. V čase príchodu byzantskej misie na naše
územie prebiehala na ňom už okolo trištvrte storočia sústavná intenzívna
kristianizácia, prevažne z východofranskej, čiže juhonemeckej oblasti.
Čo znamená príchod byzantskej misie a jej činnosť u nás? Znamená
jednoznačne prehĺbenie kresťanstva u nás, zavádzanie aj kresťanského
právneho poriadku a postupné vytvorenie samostatnej cirkevnej
organizácie, ale nie pod ochranou Byzantskej ríše a Konštantínopolského
patriarchátu, ktorí byzantskú misiu k nám vyslali, všetko to vznikalo pod
ochranou rímskeho pápežského stolca. Z tohto hľadiska ani nemožno
pokladať za veľmi prekvapujúce, že do praxe uvádzané používanie
slovanského jazyka v liturgii sa nestalo trvalo pokračujúcim, čoho
príčinou nebol len nitriansky biskup Wiching a jeho prívrženci, ale
hlavne naši vtedajší najvyšší svetskí predstavitelia, ktorí uprednostňovali
vysluhovanie liturgie v latinskom jazyku.18 Odchodom či vyhnaním časti
žiakov byzantskej misie nezaniklo u nás kresťanstvo, lebo vieme, že
cirkevná hierarchia bola na žiadosť našich vládcov obnovená pomocou
rímskeho pápeža.19 Treba zdôrazniť, že kresťanstvo u nás nezaniklo naraz
ani obsadením Nitry starými Maďarmi, ako napísal neuvážene jeden
historický spisovateľ. Kresťanská viera bola vtedy u nás nepochybne už
aj vnútorným presvedčením mnohých ľudí po viac generácií, to sa
nemôže zmeniť zo dňa na deň. Nepochybne prestali slobodne jestvovať
vyššie organizačné štruktúry kresťanstva na približne trištvrte storočia, čo
najmä v tých časoch bola krátka doba na všeobecnú úplnú zmenu
vnútorného presvedčenia prinajmenej časti dovtedajších kresťanov.

18

V tomto zmysle možno interpretovať vyjadrenie v bule Industrie tue o tom, že
ak Svätopluk a jeho poprední uprednostňujú latinské omše, má sa im vyhovieť:
MARSINA, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae (CDSl) I. Bratislavae
MCMLXXI, 24, v č. 30.
19
Tamže, 32, č. 39.
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Summary: ON THE BEGINNINGS OF CHRISTIANIZATION IN THE
MIDDLE COURSE OF THE DANUBE RIVER. Sporadic
Christianization attempts in the middle course of the Danube River took
place as early as in the 8th century. Analyzing the historical sources, we
can assume that the territory inhabited by our ancestors was believed to
be Christianized intensively from the beginning of the 9th century.
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K VLIVU VELKOMORAVSKÉHO PRÁVA NA RANĚ
STŘEDOVĚKÉ ČESKÉ PRÁVO
Lubomíra Havlíková
Slovanský ústav AV ČR, Praha, Česká republika

K nejstaršímu zákonodárnému dílu, které vzniklo na území Čech,1 patří
zákoník označovaný jako „Břetislavova statuta“ nebo „Břetislavova
dekreta“ (Decreta Bretislai),2 někdy též jako „Hnězdenská statuta“ (dále
Statuta). Jejich vznik se datuje do období vlády českého kníže Břetislava
I. (1035-1055), i když v písemné verzi byla zachycena až později. Veřejně
byla tato zákonná ustanovení ústně vyhlášena údajně během Břetislavova tažení do Polska, v chrámu Panny Marie v katedrále v Hnězdně
nad hrobem sv. Vojtěcha, jehož ostatky pak dobyvatelé s mnoha drahocennostmi odvezli a přenesli 1. září 1039 do Prahy.3 Vyhlásil je prý sám
panovník a sankcionoval je biskup Severus-Šebíř, který ho na cestě do
Polska doprovázel a který s každým ustanovením souhlasil a podpořil
jeho význam klatbou. Přísahou stvrdili Statuta také šlechtici, kteří vládce
doprovázeli, a jeho vojsko.
Statuta obsahují několik nařízení, podle kterých by se měli chovat
a kterými by se měli řídit křesťané. Tato nařízení nejsou klasickým
zákoníkem, jaké známe z období 9. století ze západoevropského a byzantského prostředí, ani ze srovnatelného prostředí velkomoravského.
Nebyla vydána samostatně a nestala se součástí středověkého rukopisu,
ale byla zakomponována do kronikářova letopisného vyprávění, byla
součástí análů. Úplné znění Břetislavových dekretů písemně zachytil

1

Nikoliv „v českých zemích“, jak uvádějí Velké dějiny zemí Koruny české I (Praha 1999,
s. 386), poněvadž nejstaršími zákoníky „v českých zemích“ byly zákoníky, které vznikly
v 9. století na Moravě, v období velkomoravské říše.
2
Latinský termín použil H. Jireček, Historické zprávy kronisty Kosmy pro dějiny země
uherské, in: id., Spisy zábavné a rozpravné, II. Spisy rozpravné, Praha 1878, s. 460-497,
zde s. 463; ve formě Decreta Brecislai I. v H. Jireček, Právnický život v Čechách a na
Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století, Praha – Brno 1903, s. 8-9.
3
Tato svévole a demonstrace české politické moci byla příčinou církevního soudu
v Římě, namířenému jak proti knížeti, tak proti biskupovi a čin sám byl papežským
soudem kvalifikován jako sacrilegium a nad viníky bylo vyhlášeno anathema. Viz H.
Jireček, Slovanské právo v v Čechách a na Moravě, I-III, Praha 1863-1872, s. 507.
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v Chronicon Boemorum4 pražský kronikář Kosmas (1045-1125), který
psal své dílo již v pokročilém věku na počátku 12. století.
Podle obsahu nebyla Statuta určena české a moravské aristokracii,
ale týkala se širokých, obyčejných vrstev obyvatelstva. Jak vypovídá
jejich text, předpokládala totiž, že šlechta, která měla Statuta „přísahou
na svou víru potvrdit“,5 byla již christianizována a nepáchala tedy skutky
neslučitelné s morálním kodexem křesťana, i když praxe každodenního
života i v nejvyšších aristokratických kruzích byla často jiná. Prohřešků
proti křesťanským zvykům a mravům se však podle Statut dopouštěla
nižší vrstva obyvatelstva, mezi níž mnohde přežívala stará pohanská
rezidua, která ani v první polovině 11. století v době Břetislavově, do
které se vznik Statut hlásí, ani ve 12. století, ve kterém byla Statuta
poprvé písemně zaznamenána, nebyla ještě zdaleka vymýcena. Podobná
situace byla na Moravě v 9. století, kdy zde vznikly a platily známé
zákoníky Zakonъ sudnyi ljudьmъ a Nomokanonъ, reflektující tehdejší
situaci v raně křesťanské moravské společnosti a nově christianizovaném
velkomoravském státě.
Čím se vlastně Břetislavova Statuta zabývají? Můžeme v nich rozlišit
pět6 hlavních zákonných tematicky členěných ustanovení (decretum),
týkajících se: 1. otázky vztahu mezi ženou a mužem (uzavírání a rozlučitelnost manželství a zákaz mnohoženství);7 2. otázky trestání hrdelních
4

Cosmae chronicon Boemorum, in: Fontes rerum Bohemicarum (dále FRB) II, ed. V. V.
Tomek, Pragae 1874, s. 72-75, II, 4 (k citaci použito toto vydání); Die Chronik der
Böhmen des Cosmas von Prag, in: MGH, Scriptores, nova series II, ed. B. Bretholz unter
Mitarbeit v. W. Weinberger, Berolini 1923, 19552, s. 86-88, II, 4 (česky: Kosmova
Kronika česká, přel. K. Hrdina, Praha 1950, s. 80-83, II, 4).
5
Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 73, II, 4: fratres…vestrae fidei sacramento
confirmetis.
6
H. Jireček, Právnický život v Čechách a na Moravě, s. 8-9 rozlišuje 12 „dekretů“
v Kosmově letopise: 1-4 o manželství, 5-6 o vraždách, 7-9 o pijanství, 10-11 o slavení
nedělí a svátků, 12 o pochovávání mrtvých, které v podstatě odpovídají větným celkům
výše uvedených pěti tematických okruhů.
7
Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 73, II, 4: Ergo hoc meum maximum et
primum sit decretum, ut vestra connubia, quae actenus habuistis ut lupanaria et ceu
brutis animalibus communia, amodo iuxta canonum scita sint legitima, sint privata,
sint insolubilia, ita duntaxat ut una vir coniuge et coniunx viro uno contenti vivant.
Si autem coniunx virum aut vir coniugem spreverit, et rixa inter eos usque ad discidium
efferbuerit, qui ex eis in priorem copulam legitime celebratam redire noluerit, nolo, ut
secundum ritum nostrae terrae huius rei violator in servitutem redigatur, sed potius
nostri inmutabilis decreti per angariam, qualiscunque sit persona, redigatur in
Ungariam, et nequaquam liceat, ut pretio se redimat aut in hanc terram redeat, ne unius
contagio oviculae totum Christi serpat per ovile…Eadem sententia sint plectendae
23
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zločinů (vraždy, bratrovraždy, otcovraždy);8 3. otázky alkoholismu
a provozování krčem (zákaz provozování hospod);9 4. otázky svěcení
nedělí a svátků (zákaz konání trhů a fyzické práce);10 5. otázky pohanských reziduí (zákaz pohřbívat mrtvé mimo hřbitovy).11
První nařízení Statut bylo věnováno otázce manželství a mnohoženství,12 kterou reflektovaly již starší hagiografické prameny

virgines et viduae et adulterae, quae nomen bonum amisisse et pudorem corrupisse ac per
scortum concepisse dinoscuntur. Nam cum liberum nubendi habeant arbitrium, cur
committunt adulterium et conceptus suos abortivant, quod est pessimum scelus
scelerum…Si vero mulier proclamaverit pari vice non amari, sed inclementer a viro suo
affligi et profligari, detur inter eos iudicium dei, et qui inventus fuerit reus, solvat poenas
rei.
8
Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 73-74, II, 4: Similiter et de his, qui
homicidiis infamantur, archipresbiter comiti illius civitatis nomina eorum ascribat, et
comes eos conveniat; et si sunt rebelles, in carcerem redigat, donec aut poenitentiam
dignam agant, aut si negant, ignito ferro sive adiurata aqua, utrum culpabiles sint,
examinentur; fratricidas autem et parricidas sive sacerdotum interfectores et huismodi
capitalibus criminibus irretitos, archipresbiter assignet eos comiti vel duci, sive per
manus et ventrem ferratos de regno eiciat, ut ad instar Cain vagi et profugi circueant
terram, Severus episcopus dixit: Ista ducis deliberatio iusta sit anathemate firma. Nam
ad hoc vobis ducibus mucro pendet in femore, ut manus vestras saepius lavetis peccatoris
in sanguine.
9
Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 74, II, 4: Iterum dux: Tabernam, inquit,
quae est radix omnium malorum, unde prodeunt furta, homicidia, adulteria et cetera
mala, et qui parat et qui paratam comparat, Severus episcopus dixit: Anathema sit. Et
dux: Qui, inquit, comprehensus fuerit huius violator decreti tabernarius, in medio foro
ad palum suspensus, et usque ad fastidium praeconis caesus depiletur; res tamen eius non
infiscentur, sed potus tantum in terram proiiciatur, ne quis execrabili haustu polluatur.
Potatores autem, si deprehensi fuerint, non proius de carcere exeant, quam in fiscum
ducis unusquisque 300 nummos componat. Severus episcopus dixit: Quae dux iudicat,
nostra auctoritas firmat.
10
Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 74, II, 4: Adhuc dux prosequitur dicens:
Fora autem dominicis diebus omnino ne fiant, interdicimus, quae ideo maxime in his
celebrant regionibus, ut ceteris diebus suis vacent operibus. Si quis autem quam
dominicis tam festis diebus publice ad ecclesiam feriari indictis in aliquo servili opere
inventus fuerit, ipsum opus et quod in opere est inventum, archipresbiter tollat
iumentum, et 300 ducis in fiscam solvat nummos.
11
Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 74-75, II, 4: Similiter et qui in agris sive
in silvis suos sepeliunt mortuos, huius rei praesumptores archidiacono bovem et 300 in
fiscum ducis solvant nummos: mortuum tamen in poliandro fidelium humi condant
denuo.
12
H. Jireček, Historické zprávy, s. 463: „Vyhrožuje totiž manželům, kteří by svazek
manželský svévolně roztrhli a k společnému manželskému životu vrátiti se nechtěli, že
24
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vztahující se k českému prostředí, dvě svatovojtěšské legendy: legenda
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior13 (dále Vita prior),
pocházející z konce roku 999 z pera Johanna Canaparia, opata
aventinského kláštera,14 a časově mladší památka, která chronologicky
spadá mezi Vita prior a Břetislavova Statuta, a to S. Adalberti Pragensis
episcopi et martyris Vita altera15 (dále Vita altera) z roku 1004, kterou
napsal Bruno Querfurtský 16 z sasského šlechtického rodu, odchovanec
katedrální školy v Magdeburku a kaplan císaře Oty III. Bruno působil
podobně jako Johannes Canaparius a sv. Vojtěch,17 který je označován za
ideového původce níže uvedených právních nařízení, jako mnich na
Aventinu v Římě.
Jak ukazuje následující schéma, obsahovaly obě hagiografické práce
tato právní nařízení a zákazy (v pořadí, jak je uvádějí autoři legend),
které byly namířeny:
I.
Vita prior:
1. proti mnohoženství
2. proti manželství kleriků
3. proti prodeji křesťanských otroků židům
II.
Vita altera:
1. proti mnohoženství
2. proti prodeji křesťanských otroků židům
3. proti neslavení neděle a svátečních dnů
4. proti manželství kleriků
budou vypověděni do Uher a že jim nebude dovoleno vkoupiti se zase nazpátek do
země, z které byli vypověděni.“ (Latinský originál textu viz pozn. 7.)
13
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, in: Monumenta Poloniae
historica, series nova IV/1, ed. H. Karwasińska, Warszawa 1962, kap. XII, s. 17-19, zde
s. 18: Prima et uelet principalis causa propter plures uxores unius uir; secunda propter
detestanda coniugia clericorum; tertia propter captiuos et mancipia christianorum, quos
mercatos Iudeus infelici auro emerat emptosque tot episcopus redimere non potuit.
14
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, s. V-VIII. V římském klášteře na
Aventinu pobýval také sv. Vojtěch († 23. 5. 997).
15
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera auctore Brunone Querfurtensi,
in: Monumenta Poloniae historica, series nova IV/1, ed. H. Karwasińska, Warszawa
1969, kap. XI, s. 10-13, zde s. 12-13: Populus autem durę ceruicis, seruus libidinum
factus, miscebantur cum cognatis et sine lege cum uxoribus multis. Mancipia christiana
perfidis Iudeis uendebant; dies festos confusa religione obseruant, dies uero ieiuniorum
uoluptatibus uacantes omnino non curant. Ipsi clerici palam uxores ducant,
contradicentem episcopum iniquo odio oderunt et sub quorum tutela quique fuerunt,
contra ipsum maiores terrę concitauerunt.
16
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera, s. V-VII.
17
Biskup Vojtěch († 997) pobýval v Římě na Aventinu, v klášteře sv. Alexia a Bonifáce,
dvakrát, v letech 988-992 a 994-996 a v roce 990 se zde stal mnichem.
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Srovnání inkriminovaných pasáží obou vojtěšských legend
a Břetislavových Statut ukazuje, že některé „paragrafy“ se shodují,
některé Břetislavova Statuta ignorují, jiné jsou zde nové. Shodné jsou ve
všech třech památkách „paragrafy“ o mnohoženství (Vita prior, Vita
altera, Statuta), „paragraf“ o držení a slavení svátečních dnů je shodný
ve dvou památkách (Vita altera, Břetislavova Statuta), naopak dva
„paragrafy“ o zákazu manželství kleriků (Vita prior, Vita altera)
a o zákazu prodeje křesťanských otroků židům (Vita prior, Vita altera)
Břetislavova Statuta neobsahují.
Text pasáže z Břetislavových Statut (…ut una vir coniuge et coniunx
viro uno contenti vivant…),18 věnovaný otázce mnohoženství a připomínající, že jeden muž má být ženatý s jednou ženou, má mít pouze
jednu manželku, měl svůj předobraz, archetyp ve dvou hagiografických
památkách (Vita prior: …propter plures uxores unius uir…; Vita
altera:…sine lege cum uxoribus multis…).19 Ze srovnání všech tří textů
vyplývá, že Kosmas s největší pravděpodobností právní pasáže
o manželství ze svatovojtěšských legend znal a mohl je použít při psaní
právních pasáží, tj. Břetislavových Statut ve svém analistickém díle,
Kronice. Všechny texty, zejména však Statuta ve své podstatě nařizují
a zachovávají zásady římského manželského práva o zákonitosti
(legitima), výhradnosti (privata) a nerozlučitelnosti (insolubilis) manželství.
Podobně patrně Kosmas znal také pasáž, týkající se nedržení
a neslavení neděle a svátečních dnů z Vita altera (…dies festos confusa
religione obseruant, dies uero ieiuniorum uoluptatibus uacantes omnino
non curant…),20 kterou ve Statutech doplnil o zákaz konání nedělních
trhů a peněžitou sankci (…Fora autem dominicis diebus omnino ne fiant,
interdicimus,…. Si quis autem quam dominicis tam festis diebus publice
ad ecclesiam feriari…300 ducis in fiscam solvat nummos.21). Poněvadž
oba dva výše uvedené texty Statut vykazují shody s Vita altera (Vita
prior nemá pasáž o příkazu svěcení nedělí a svátků), můžeme se
domnívat, že Kosmas znal a použil jako jeden z potencionálních základů
pro text Statut informace z Vita altera Bruna Querfurtského, jehož vznik
spadá časově do období vlády knížete Břetislava I. a chronologicky
18

Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 73, II, 4.
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, kap. XII, s. 18; S. Adalberti
Pragensis episcopi et martyris Vita altera, kap. XI, s. 12-13.
20
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera, kap. XI, s. 12-13.
21
Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 74, II, 4 (celý text viz pozn. 7).
19
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i geograficky byl Kosmovi bližší a dostupnější než informačně chudší
Vita prior.
Mnohoženství bylo v tehdejších, oficiálně již christianizovaných
Čechách, jak svědčí obě legendy, Vita prior a Vita altera, i Břetislavova
Statuta, velkým a rozšířeným problémem. Stejným problémem bylo
však již dříve, v 9. století ve velkomoravské říši,22 jak nám to zachycují
právní památky z tohoto časového období, které vznikly na území
prvního státního útvaru starých Moravanů. Moravské zákoníky (Nom,
ZSO, ZSL, VZ)23 zachycují podobně jako Statuta nejen problematiku
mnohoženství, ale šířeji celou problematiku vzniku a uzavření manželství
a jeho zásady, zabývají se také otázkou cizoložství a dalšími právními
přečiny reflektovanými ve Statutech.
Půjdeme-li ve svých úvahách ještě dále, je docela možné, že Kosmas
i autoři Vita prior a Vita altera, tj. Johannes Canaparius a Bruno
Querfurtský, znali ještě nějaký/é starší, původní pramen/y, archetyp/y.
Jejich pobyt – podobně jako sv. Vojtěcha – v byzantsko-řeckém prostředí
kláštera sv. Alexia a Bonifáce24 na římském Aventinu by tomu
nasvědčoval a této možnosti nahrával.
Detektivní pátrání nás zavede do 9. století, jednak do oblasti Velké
Moravy, kde v té době vznikla řada právních památek, jednak do
západoevropského prostředí, kde vznikl tzv. Merseburský penitenciál
(dále Mers).25 Vzory pro právní formulace ve Statutech, Vita prior a Vita
22

A nejen tam, jak dokládá jiná právní památka 9. století, určená pro bulharské
prostředí – Responsa Nicolai papae I. ad consulta Bulgarorum, která ústy papeže
Mikuláše I. odpovídala na dotazy bulharského cara Borise I.-Michaela ohledně
správného chování křesťanského panovníka a jeho poddaných.
23
Nomokanonъ (dále Nom), in: Magnae Moraviae fontes historici (dále MMFH), IV.
Leges – Textus iuridici – Supplementa. Operi edendo praefuit L. Havlík, Brno 1971,
s. 205-363 (řecká předloha: Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum ceteraque eiusdem
opera iuridica, ed. V. Beneševič, in: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung, Neue Folge, Heft 14, München
1937). – Zapovědi svętyichъ otьcь (dále ZSO), in: MMFH, IV, s. 137-146. – Zakonъ
sudnyi ljudьmъ (dále ZSL), in: MMFH, IV, s. 178-198. – Vladykam zemlę božie slovo
velitъ (dále VZ), in: MMFH, IV, s. 199-204.
24
Podobné zasvěcení (sv. Benediktovi, Alexiovi a Bonifácovi) měl kostel prvního
mužského kláštera v Čechách, na pražském Břevnově, jehož založení v roce 993 je
spojováno s Vojtěchovým jménem.
25
K tzv. Merseburskému penitenciálu – Poenitentiale Merseburgense viz podrobněji
MMFH, IV, s. 137-138. Text citován podle W. Vondrák, Zachodnio-europejskie
postanowienia pokutne w języku cerkiewnosłowiańskim, Kraków 1904, s. 57-67
(Dodatek).
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altera, nehledě na to, že mnohé obsahují zásady biblického Desatera,
můžeme najít právě v různých velkomoravských právních památkách
(ZSO, Nom, ZSL, VZ) a v Mers, jak ukazuje následující přehled:26
1.
problematikou manželství (connubium), zákazem mnohoženství, cizoložství (adulterium), smilství a potratu (conceptus
suos abortivant) se podobně jako ve Statutech27 a Vita prior28
i Vita altera29 zabývají a podrobně ji specifikují staromoravské
právní památky ZSO, čl. 3, čl. 4, čl. 7, čl. 8, čl. 9, čl. 11, čl.
12, čl. 13, čl. 25, čl. 26, čl. 33;30 ZSL čl. 4, čl. 5, čl. 6, čl. 8, čl.
9, čl. 10, čl. 11, čl. 13, čl. 30a31; Nom čl. XLI, čl. XLII, čl. XLIII,
XLIV32 a VZ, 201-20233 a západoevropské Mers čl. 4, čl. 8, čl.
11, čl. 12, čl. 13, čl. 33, čl. 35, čl. 46;34 (= 6. přikázání:
Nesesmilníš a 9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního
svého).

26

Pro posouzení podobnosti právních památek jsou uvedeny v textu latinské termíny
ze Statut, v poznámkách pak lat. termíny z Mers a pro srovnání stsl. termíny ze ZSO.
U ostatních stsl. právních památek nejsou termíny explicitně uvedeny, vypsány jsou
pouze „paragrafy“, v nichž je o dané problematice pojednáváno a které mají věcné
konotace nejen s řeckým, byzantským, ale také s latinským prostředím.
27
Viz Statuta v Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 73, II, 4; S. Adalberti
Pragensis episcopi et martyris Vita prior, kap. XII, s. 18; S. Adalberti Pragensis episcopi et
martyris Vita altera, kap. XI, s. 12.
28
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita prior, kap. XII, s. 18.
29
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera, kap. XI, s. 12.
30
ZSO, in: MMFH, IV, s. 139, čl. 3 (sodomъski blôdъ sъtvorit), čl. 4 (blôd sъtvorit), čl. 7
(blôd sъtvorit), čl. 8 (= stejné), čl. 9 (= stejné), s. 140, čl. 11 (blôd sъtvorit), čl. 12
(ostavlь ženô), čl. 13 (blôdъ sъtvorit), s. 142, čl. 25 (izvrъžetъ otroča), čl. 26 (blôdъ
sъtvoritъ), s. 143, čl. 33 (žena blôdъ sъtvorъši. toli prokazitъ otročę v sebě).
31
ZSL, in: MMFH, IV, s. 181, čl. 4 (= Ecloga XVII. 24), s. 182, čl. 5 (= Ecloga XVII. 22),
čl. 6 (= Ecloga XVII. 23), s. 185, čl. 8 (= Ecloga XVII. 29), čl. 9 (= Ecloga XVII. 30),
s. 186, čl. 10 (= Ecloga XVII. 34), čl. 11 (= Ecloga XVII. 32), čl. 13 (= Ecloga XVII. 35),
s. 195-197, čl. 30a (= Ecloga II. 12-13).
32
Nom, in: MMFH, IV, s. s. 337-340, čl. XLI (= Synagoge XLI), s. 340-342, čl. XLII
(= Synagoge XLII), s. 342-344, čl. XLIII (= Synagoge XLIII), s. 344-347, čl. XLIV
(= Synagoge XLIV).
33
VZ, in: MMFH, IV, s. 201-202.
34
Mers, in: W. Wondrák, s. 58, čl. 4 (sodomite fecerit), čl. 8 (quis fornicaverit cum
uxorem alterius, aut sponsam vel virginem corruperit), s. 59, čl. 11 (quis laicus habens
uxorem suam, et cum alterius uxore vel virginem fornicatus fuerit), čl. 12 (qui uxorem
habuit… se adulterium commississe), čl. 13 (quis fornicaberit), s. 62, čl. 33 (aborsum
fecerit), čl. 35 (raptus fuerit), s. 63, čl. 46 (de mulieribus, que fornicantur, occiderit, quod
nascitur aut avorcium vite sue facere festinat).
28
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2.

3.

4.

problematice trestání hrdelních zločinů, jako byla vražda
(homicidium), bratrovražda (fratricidas), nebo otcovražda
(parricidas) se vedle Statut35 věnují také velkomoravské právní
památky ZSO, čl. 1, čl. 2, čl. 1036; Nom čl. XL37 a Mers, čl. 1, čl.
2, čl. 9;38 (= 5. přikázání: Nezabiješ).
o problematice alkoholismu, opilství (inebriatio), pijáctví
(potus) a pijácích (potatores), o provozování krčem (tabernae)
a krčmářích (tabernarius) se kromě Statut39 hovoří rovněž ve
staromoravských právních památkách ZSO, čl. 36, čl. 37, čl.
5040; Nom, čl. XXX41 a v Mers čl. 52, čl. 53.42
problematika svěcení nedělí a svátků (zákaz konání trhů
a fyzické práce) je vedle Statut 43 a Vita altera44 zkoumána
velkomoravským právním kodexem Nom, čl. XXXI, čl.
XXXII, čl. XLVII45 a Mers 0; (= 3. přikázání: Pomni, abys den
sváteční světil).

35

Viz Statuta v Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 73-74, II, 4; S. Adalberti
Pragensis episcopi et martyris Vita prior, kap. XII, s. 18; S. Adalberti Pragensis episcopi et
martyris Vita altera, kap. XI, s. 12.
36
ZSO, in: MMFH, IV, s. 138, čl. 1 (razboi stvoritъ; roždenicě svoego ubietъ), čl. 2
(razboi sъtvoritъ), s. 140, čl. 10 (otrovenině radi pogubit člověka).
37
Nom, in: MMFH, IV, s. 334-337, čl. XL (= Synagoge XL).
38
Mers, in: W. Wondrák, s. 57-58, čl. 1 (homicidium), s. 58, čl. 2 (humicidium), s. 59, čl.
9 (veneficio aliquem perdederit). Lat. termínu homicidium odpovídá stsl. ubiistvo (viz
Slovník jazyka staroslověnského – Lexicon linguae palaeoslovenicae, IV, ed. Z. Hauptová,
Praha 1997, s. 574) a ve slovanských jazycích termíny ubijstvo, ubojstvo, uboj (viz H.
Jireček, Prove. Historický slovar slovanského práva, Praha – Brno 1904, s. 374).
39
Viz Statuta v Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 74, II, 4; S. Adalberti
Pragensis episcopi et martyris Vita prior, kap. XII, s. 18; S. Adalberti Pragensis episcopi et
martyris Vita altera, kap. XI, s. 12.
40
ZSO, in: MMFH, IV, s. 144, čl. 36 (upietъ sę), čl. 37 (upoitъ), s. 145, čl. 50 (upivъ sę).
41
Nom, in: MMFH, IV, s. 307-309, čl. XXX (= Synagoge XXX).
42
Mers, in: W. Wondrák, s. 64, čl. 52, čl. 53 (inebrio).
43
Viz Statuta v Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 74, II, 4; S. Adalberti
Pragensis episcopi et martyris Vita prior, kap. XII, s. 18; S. Adalberti Pragensis episcopi et
martyris Vita altera, kap. XI, s. 12.
44
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita altera, kap. XI, s. 12.
45
Nom, in: MMFH, IV, s. 309-310, čl. XXXI (= Synagoge XXXI), s. 311-312, čl. XXXII
(= Synagoge XXXII), s. 352-354, čl. XLVII (= Synagoge XLVII).
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5.

problematiku pohanských reziduí (ve Statutech jde o zákaz
pohřbívat mrtvé mimo hřbitovy)46 v širším pohledu
a kontextu reflektují staré moravské právní památky ZSO
čl. 44, čl. 50, čl. 51;47 Nom, čl. XXXIX48; VZ, 20149 a latinské
Mers čl. 34, čl. 74.50
V předcházejícím přehledu jsme se pokusili nastínit zdroje právního
informačního potenciálu, myšlenkové vazby a vzájemné konotace mezi
Břetislavovými Statuty, velkomoravskými právními památkami (ZSO,
Nom, ZSL, VZ) a Mers. Je třeba připomenout, že dva z velkomoravských
zákoníků (ZSO, Nom), ač vznikly na Velké Moravě, mají svůj vzor
v byzantském, řeckém prostředí (Ekloga, Synagoge), jedna památka,
rovněž moravského původu, měla model v západoevropském, latinském
prostředí (ZSO) a jedna památka (VZ) je ryze domácího původu, věcně
a ideově svázaná se ZSL, a nebyla u ní dosud zjištěna žádná předloha
z byzantského či západoevropského prostředí. Nicméně je nutné v této
souvislosti připomenout, že všechny zákoníky, ať již byly západoevropské
nebo východoevropské provenience, vycházely z římského práva (právo
manželské a rodinné, trestní, kanonické). Legendy Vita prior a Vita
altera a také Břetislavova Statuta jsou sice spojeny s českou svatovojtěšskou tradicí, ale právní prvky, které obsahují, měly patrně
návaznost nejen na právní zvyklosti západoevropského prostředí (Mers),
ale také na právní normy prostředí velkomoravského, obsažené ve
starých moravských výše zmiňovaných právních památkách.
Je potřeba zdůraznit, že ne vždy šlo o přesné citace a přejímání
právního textu, spíše se setkáváme s jeho parafrázemi, i když i zde jako
vždy výjimka potvrzuje pravidlo: Statuta a Mers použila stejnou větnou
frázi, stejný citát o po světě bloudícím bratrovrahu Kainovi.51 Jedno je ale
podstatné, že duch, myšlenková náplň, ideový charakter sledovaných
46

Viz Statuta v Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 74-75, II, 4; S. Adalberti
Pragensis episcopi et martyris Vita prior, kap. XII, s. 18; S. Adalberti Pragensis episcopi et
martyris Vita altera, kap. XI, s. 12.
47
ZSO, in: MMFH, IV, s. 145, čl. 44 (kto udavleninę li krъvь skotię, ne vědy ěko umrъlo
estъ), čl. 50, s. 146, čl. 51 (kto klętъ bôdetъ).
48
Nom, in: MMFH, IV, s. 331-334, čl. XXXIX (= Synagoge XXXIX).
49
VZ, in: MMFH, IV, s. 201.
50
Mers, in: W. Wondrák, s. 62, čl. 34 (quis mathematicis fuerit), s. 65, čl. 74 (quis
sanguinem animalium manducaberit nesciens, aut morticinum aut idolis immolatum).
51
Viz Statuta v Cosmae chronicon Boemorum, in: FRB II, s. 4, II, 4: Cain vagi et profugi
circuerant terram; viz Mers, in: W. Wondrák, s. 57-58, čl. 1: Cain vagus et profucus sit
super terram.
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textů je týž, křesťanský. Všechny sledované právní texty, ať již se
nazývají decretum, dobryi zakonъ či vьsjakaja pravьda, byly vytvořeny
k podpoře a upevnění křesťanství, namířeny proti reziduím pohanství
a aplikují křesťanské, starozákonní biblické zásady známé jako deset
přikázání – Desatero (řec. Dekalogos),52 které kromě zásad vztahu člověka
a Boha zahrnuje zejména základní, obecně platné normy lidského
chování, které by měl člověk v životě respektovat a dodržovat.
Přestože podle Kosmy byla Statuta vyhlášena světským knížetem,
mají více církevní charakter než světský a je tedy otázkou, zda mohl být
Břetislav skutečným zákonodárcem, autentickým autorem podobných
nařízení a zda mohl podobný právní akt vzniknout tedy v jeho době,
nebo zda jejich autorem nebyl někdo jiný, více spjatý s církevním
prostředím jako Kosmas, který je na základě různých pramenů a zdrojů
sestavil a Břetislavovi, kterého si zvolil jako garanta světské moci, je
pouze „vložil do úst“.
Zůstává také ne zcela zodpovězena otázka, jaký byl právní základ
a rámec Statut, jinými slovy, odkud čerpal kronikář Kosmas materiál, své
právní znalosti vtělené do těchto Statut, jaké starší právní příručky,
zákoníky a literární památky měl v té době v Čechách ke kompilaci
k dispozici, aby vše pak přetvořil do té literární podoby, v jaké Statuta
nacházíme dnes v jeho Kronice.
Na základě předchozích rozborů a úvah se zdá, že pramenem
Břetislavových Statut mohly být vedle Vita altera jak velkomoravské
staroslověnské právní památky (ZSO, Nom, ZSL, VZ), tak latinský Mers
západoevropské provenience, který byl navíc pro ZSO vzorem. Týká se
to nejen oblasti manželského života, právních otázek spjatých
s manželstvím, které byly reflektovány jak v moravském cyrilometodějském zákonodárství, tak v české svatovojtěšské hagiografické tradici, ale
též problematiky trestní (vraždy), reziduí pohanství, pijáctví. Zůstává
otázkou, zda český, latinsky píšící kronikář Kosmas mohl mít tehdy
k dispozici ještě dochované velkomoravské právní památky (případně
jejich opisy) kolující v českém prostředí a zda znal natolik církevní
slovanštinu, aby z nich mohl čerpat právní materiál pro Statuta či zda
vůbec měl o těchto památkách alespoň povědomí, nebo zda čerpal
(kromě Vita altera) materiál přímo z latinského Mers, protože latina mu
nečinila potíže a byla mu vlastním, téměř mateřským jazykem, i když si

52

Srov. Desátir (arabský pl. perského slova destúr = pravidlo, norma života), název
staroperské sbírky životních a náboženských předpisů z pera 15 staroperských mudrců.
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člověk nemůže dělat iluze o vzdělanosti středověkého kněze, byť by
absolvoval vzdělávání v zahraničí, v Lutychu.
Vzhledem k tomu, že některé velkomoravské památky, právní
památky nevyjímaje, byly zachovány v řadě pozdějších opisů v českém,
bulharském, srbském a ruském prostředí, kam až se mohly dostat po
vyvrácení velkomoravské říše, buď přes Čechy a Polsko nebo přes Balkán,
je víc než pravděpodobné a hypoteticky jistě možné, že se někde
v prostředí pražského panovnického dvora53 nebo vyšehradské kapituly,
případně v jiných církevních kruzích, nějaké opisy či snad originál
starých moravských právních předpisů z 9. století ve 12. století ještě
zachovaly. Ostatně idea „přenesení království“ (translatio regni) se
netýkala jen kontinuity, přenesení politické moci z Moravy do Čech
a kontinuity moravského státu a jeho státotvorných prvků v českém (ale
také v polském a uherském) prostředí, ale také kontinuity dalších prvků
každodenního života společnosti, včetně prvků právních.

Résumé : À PROPOS DE L´INFLUENCE DU DROIT PROVENANT DE
LA GRANDE MORAVIE SUR LE DROIT MÉDIÉVALE TCHÈQUE.
Dans son article l´auteur examine l´influence de l´ancien droit morave sur
le droit médiéval tchèque en comparant les oeuvres legales provenant de
la Grande Moravie (comme par ex. ZSL, Nom, ZSO) avec l´acte législatif
nommé « Decreta » (« Statuta ») du duc tchèque Břetislav.

53

Bořivoj byl ostatně pokřtěn jedním ze spolutvůrců velkomoravského práva Metodějem a Břetislav měl osobní vztah k Moravě, kam utekl s unesenou Jitkou (Juditou)
před jurisdikcí římské říše, pod níž Morava tehdy nespadala.
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VYHNANIE METODOVYCH UČENÍKOV Z VEĽKEJ MORAVY
Andrej Škoviera
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave

Vyhnanie Metodových učeníkov z Veľkej Moravy krátko po jeho
smrti je jednou z najtragickejších udalostí našej dávnej minulosti. Ako
a najmä prečo k nemu prišlo, nie je dodnes úplne objasnené, hoci sa nám
zachovalo viacero dokumentov, ktoré sa k udalosti vzťahujú a môžu ju
pomôcť osvetliť.
V slovenskej historiografii sa jej dosiaľ venovalo dosť málo pozornosti. Rímskokatolícky historik Anton Bagin túto udalosť vo svojom
diele venovanom životu svätého Gorazda spomína len veľmi stručne.1
Problému sa venuje aj pravoslávny historik Ján Šafin vo svojej monografii Spor o dedičstvo,2 avšak so značnou tendenciou vidieť udalosť iba
v dogmatickej a obradovej rovine, a to dosť radikálne, neberúc pritom do
úvahy mocensko-politický aspekt celej záležitosti. V celej otázke hrajú
veľkú úlohu emócie a konfesionálna príslušnosť bádateľov, a tak je vôbec
otázne, či možno dospieť k objektívnemu záveru.
1. Situácia vo vzťahoch Východ – Západ v 9. storočí
Na to, aby sme pochopili udalosti, ktoré sa na Veľkej Morave
odohrali v roku 885 a 886, je potrebné, aby sme sa bližšie prizreli situácii
v byzantskej i latinskej cirkvi v 9. storočí. Misia vedená sv. Cyrilom
a neskôr jeho bratom sv. Metodom bola byzantskou cisárskou misiou.
A tak sa na ňu podľa všetkého pozeralo aj v Ríme, aj vo Franskej ríši.
V niektorých aspektoch vzťahov týchto cirkví bolo práve 9. storočie
zlomovým obdobím.
1

Anton BAGIN: Život Gorazda. Martin: Matica slovenská, 1992, s. 13-15. A. Bagin
vôbec nespomína rozsiahlu dišputu cyrilo-metodských učeníkov s Frankami o Filioque,
ani prísahu pred Svätoplukom, hoci práve pri týchto udalostiach sa Gorazd
v prameňoch najčastejšie spomína.
2
Ján ŠAFIN: Spor o dedičstvo. Sv. Gorazd I. medzi Východom a Západom. Prešov:
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 1999.
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Zápasy o cirkevnú i svetskú jurisdikciu rôznych území – Illýrika,3
Sicílie, Kalábrie,4 Bulharska a neskôr aj Veľkej Moravy. Osobitnú úlohu tu
zohral spor o Bulharsko (časť Východného Illýrika), ako uvidíme nižšie.
Územia Illýrika, Sicílie a Kalábrie vyňal ikonoklastický cisár Leon (Lev)
III. dekrétom z r. 732 spod právomoci Rímskeho patriarchátu a včlenil
ich do cirkevnej jurisdikcie Konštantínopolského patriarchátu. Rímski
pápeži legitimitu tohto dekrétu nikdy neuznali. Naopak, konštantínopolskí patriarchovia ich považovali za platné.
S tým súvisela aj snaha o podriadenie východných cirkví rímskemu
pápežovi. V západnej cirkvi možno v 9. storočí pozorovať výrazný nárast
pápežského centralizmu a snahu o nové teologické vnímanie usporiadania cirkvi a hierarchickej moci, ktorých najvýznamnejším presadzovateľom bol rímsky pápež Mikuláš I. (858-867). Až do 9. storočia
existovala aj na Západe v cirkvi rozsiahla autonómia, postupne si ale
rímski pápeži začali nárokovať právo zasahovať do akýchkoľvek záležitostí
v celom západnom patriarcháte.5
Ešte väčšiu búrku odporu však podnietila snaha rímskych pápežov
takto chápaný primát vnútiť východným cirkvám, najmä gréckej cirkvi.
Východ tieto snahy vnímal ako despotické a uzurpátorské. Prvotné
usporiadanie cirkvi po jej legalizácii v Rímskej ríši a zvlášť po vyhlásení
kresťanstva za štátne náboženstvo na konci 4. storočia bolo silno
previazané s územným usporiadaním ríše, de facto ho kopírovalo. Preto

3

V 4. storočí rímska prefektúra zahŕňajúca západnú časť Balkánskeho poloostrova,
Dalmáciu, Panóniu a provincie Raetium, Noricum a Dacia. Hlavným mestom bolo
Syrmium (dnes Sriemska Mitrovica v Srbsku). Po rozdelení Rímskej ríše bola rozdelená
na Západné a Východné Illýrikum. Tu ide o Východné Illýrikum – územie dnešného
Srbska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Albánska, väčšiny Grécka a západnej časti
Bulharska. Hlavným mestom Východného Illýrika bol Solún. Петър КОЛЕДАРОВ:
Илирик. In: Кирило-методиевска енциклопедия. Том II (И-О). София:
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, s. 106-109. Illyricum.
In: Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Band 9. Ed.
Wilhelm Kroll. Stuttgart: J.B. Metzlersche Buchhandlung, 1916, col. 1085-1088.
4
Wilhelm de VRIES: Orthodoxie und Katholizismus. Gegensatz oder Ergänzung?
Freiburg im Breisgau: Herder, 1965, s. 47. Hans-Dieter DÖPMANN: Zum Streit zwischen
Rom und Byzanz um die Christianisierung Bulgariens. In: Palaeobulgarica –
Старобългаристика, 5, 1981, č. 1, s. 62-63.
5
Wilhelm de VRIES: Orthodoxie und Katholizismus. Gegensatz oder Ergänzung?,
s. 48-49.
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sa v byzantskom ponímaní zmeny v organizácii štátu považovali za
záväzné, resp. automaticky zasahujúce aj cirkevné štruktúry.6
Snahy Ríma o podriadenie východných cirkví prirodzene narazili na
odpor na byzantskej strane. Tento odpor sa osobitne viaže s vynikajúcou
osobnosťou 9. storočia – konštantínopolským patriarchom Fótiom. Bude
prospešné sa jeho osobe venovať podrobnejšie, nielen preto, že bol
dobrým priateľom a učiteľom svätého Konštantína-Cyrila (a možno
„spolužiakom” svätého Metoda),7 ale aj preto, lebo práve Fótios spolu
s cisárom Michalom III. vybral na veľkomoravskú misiu týchto dvoch
bratov. A v r. 881, keď bol Metod na návšteve v Konštantínopole
a zanechal tam dvoch svojich učeníkov aj s knihami, sedel na patriarchálnom stolci opäť Fótios.
2. Patriarcha Fótios
Tento vynikajúci teológ, filológ, poeta, diplomat a právnik označovaný mnohými za najvzdelanejšieho človeka 9. storočia, je dnes
v pravoslávnej cirkvi uctievaný ako svätec. Na patriarchálny stolec sa
dostal v politicky ťažkej dobe. Byzancia sa len krátko predtým
definitívne vysporiadala s ikonoklazmom a názory, aký postoj zaujať
k bludárom popierajúcim úctu svätých ikon, sa rôznili. Radikálna strana
vedená mníchmi konštantínopolského monastiera Studion bola za tvrdé
potrestanie, kým umiernená strana zaujímala podstatne milosrdnejší
postoj. Napätie medzi týmito dvoma prúdmi v byzantskej cirkvi bolo
veľmi citeľné.8
Po zmene politických pomerov v r. 858 musel odstúpiť zo svojho
postu patriarcha Ignatios, ktorý patril k radikálnemu prúdu. Na jeho
6

To vidno aj na Fótiovej diplomatickej odpovedi Mikulášovi I., že otázka jurisdikcie
daných nezávisí od neho ale od cisára. Cisár sa totiž považoval za Bohom vyvoleného
správcu rodiny kresťanských národov (Božieho vikára na zemi – Vicarius Dei) a vládcu
celej kresťanskej οἰκουμένη. Hoci v 9. storočí už bola situácia iná ako v 4. či 6. storočí,
ideál jedinej jednotnej kresťanskej ríše, resp. Kristovej ríše na zemi na čele s cisárom –
Božím zástupcom na zemi – stále existoval, najmä v byzantskom prostredí. Titul cisár,
resp. rímsky cisár (βασιλέυς) sa vnímal ako exkluzívny.
7
Porovnaj formuláciu Anastasia Bibliotekára v Predhovore k 8. všeobecného snemu
v Konštantínopole, kde sa sv. Cyril označuje ako „fortissimus amicus“ Fótia. Franciscus
GRIVEC – Franciscus TOMŠIČ: Constantinus et Methodius Thessalonicenses. Fontes.
(Radovi Staroslavenskog instituta. Knjiga 4.) Zagreb: Staroslavenski institut, 1960, s. 88.
8
K tomu pozri Francis DVORNIK: The Photian Schism. History and Legend.
Cambridge: Cambridge University Press, 1948, s. 1-38.
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miesto bol zvolený Fótios, dovtedy len laik, ktorý v krátkom čase prijal
všetky svätenia. Proti tomu neskôr namietal rímsky pápež s tvrdením, že
to odporuje 13. kánonu Sardickej synody z r. 342-343. Kánony tejto
synody sa však na byzantskú cirkev nevzťahovali. Fótios patril
k umiernenému prúdu a bol pri voľbe akýmsi kompromisným kandidátom. Biskupské svätenie ale prijal Fótios z rúk biskupa Gregora
Asbesta, ktorého Ignatios predtým zosadil z jeho úradu (a ktorý nebol
obľúbený ani u rímskeho pápeža Mikuláša I.), čo vyvolalo vášnivé spory
vo vnútri byzantskej cirkvi. Mikuláš vyslal z Ríma Rodoalda z Porta
a Zachariáša z Anagni ako svojich legátov, aby situáciu preverili a podali
mu správu. Zároveň mali doriešiť otázku cirkevnej jurisdikcie Sicílie,
Kalábrie a Illýrika.9 Legáti na zvolanej synode, na ktorej bol prítomný aj
Ignatios, potvrdili Fótia vo funkcii, i keď otázka cirkevnej jurisdikcie
spomínaných území sa nedoriešila. Hoci legáti konali nad rámec
inštrukcií, Mikuláš I. proti ich postupu nenamietal.10 Vo svojom liste
z 18. marca 862 (odpoveď na Fótiovo vyznanie viery z r. 860) uznal
Fótiovu úplnú pravovernosť, čo znamenalo pozitívny postoj k jeho
zvoleniu za patriarchu.11 V otázke jurisdikcie spomínaných území totiž
Fótios šikovne diplomaticky odpovedal, že on by aj bol ochotný územia
vrátiť, ale celá vec nezávisí od neho, ale od cisára.12 Problémom nebolo
vtedy ani to, že Fótios bol do patriarchálneho úradu povýšený priamo
z laického stavu, ani to, že ho vysvätil Gregor Asbestas. Už v lete 863 je
situácia celkom iná, Mikuláš zvolal v Ríme synodu, ktorá vyhlásila Fótia
za zbaveného všetkých cirkevných hodností a takisto aj ním rukopoložený klérus. Gregor Asbestas bol zosadený a exkomunikovaný.
Patriarchálna hodnosť bola veľkolepo priznaná Ignatiovi.13 Čo bolo
príčinou tak náhlych zmien v postoji rímskeho pápeža?
Prispeli k tomu prívrženci zosadeného patriarchu Ignatia, vedení
igumenom Theognostom, ktorí prišli do Ríma a snažili sa rímskeho
9

Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992, s. 142; Asterios GEROSTERGIOS: St. Photios
the Great. Belmont: The Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1988, s. 48.
10
To je zrejmé z toho, že jedného z nich poveril ešte r. 862 čestnou úlohou. Neskôr však
pre svoje konanie v Konštantínopole upadli u rímskeho pápeža do nemilosti. Wilhelm
de VRIES: Orthodoxie und Katholizismus. Gegensatz oder Ergänzung?, s. 51.
11
Francis DVORNIK: The Photian Schism. History and Legend, s. 122. Wilhelm de
VRIES: Orthodoxie und Katholizismus. Gegensatz oder Ergänzung?, s. 26.
12
Patrologiae cursus completus. Patrologiae graecae. Tomus 102. Ed. J.-P. Migne. Paris
1860, col. 613.
13
O synode nás informuje list Mikuláša I. východným patriarchom z 13. novembra 863.
Francis DVORNIK: The Photian Schism. History and Legend, s. 97-98.
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pápeža strhnúť na svoju stranu. „Nikto z nich nemal odporúčacie listiny
od konštantínopolského patriarchu, ale Mikuláš vítal všetkých takýchto
utečencov a ich sťažnosti. Theognostos sa tváril ako Ignatiov hovorca,
hoci Ignatios sa neodvolal k rímskemu pápežovi a nikoho nepoveril
konať v jeho mene. Theognostos sa ‚poveril sám’.”14 Ignatiovi prívrženci
zrejme Mikulášovi naznačili, že Igantios v prípade rehabilitácie vyjde
v ústrety územným nárokom rímskeho patriarchátu.15 Ako dokazuje list
rímskeho pápeža Jána VIII. bulharskému panovníkovi Borisovi z r. 874875, Ignatios bol rehabilitovaný pod podmienkou, že uzná nároky
rímskeho patriarchátu na Illýrikum.16 Fótios sa očividne nemienil
podriadiť Mikulášovým predstavám o cirkevnej jurisdikcii ani uznať
územné nároky rímskeho patriarchátu. Ako odpoveď na Mikulášovu
exkomunikáciu nechal zvolať v lete r. 867 snem, ktorý exkomunikoval
Mikuláša I. O pár mesiacov na to, po štátnom prevrate, bol novým
cisárom Basileiom I. poslaný do vyhnanstva a na patriarchálny stolec sa
opäť dostal Ignatios. Roku 875 sa mohol vrátiť do Konštantínopola a po
smrti Ignatia (877) sa stal opäť patriarchom. Na koncile v Konštatínopole
(879/880) bol za súhlasu pápežských legátov plne rehabilitovaný. Po
smrti Basileia I. a nástupe jeho syna Leva VI. Múdreho na trón v roku
886 bol Fótios opäť zosadený a poslaný do vyhnanstva, kde aj zomrel
medzi rokmi 891-897. Fótios bol na patriarchálnom stolci v čase, keď
prišlo do Konštantínopola Rastislavovo posolstvo (a nepochybne to bol
on, kto navrhol sv. Cyrila do čela veľkomoravskej misie), a tiež v čase,
keď sv. Metod pred svojou smrťou navštívil hlavné mesto a zanechal
cisárovi dvoch svojich učeníkov s knihami. Napriek ostrému konfliktu
s pápežom Mikulášom I., ktorý viedol až k vzájomnej exkomunikácii
a niekoľkoročnej schizme medzi byzantskou a latinskou cirkvou, treba
povedať, že Fótios nenapadol primát ako taký.17 Dokonca bol jedným
14

Francis DVORNIK: The Photian Schism. History and Legend, s. 96.
Hans-Dieter DÖPMANN: Zum Streit zwischen Rom und Byzanz um die
Christianisierung Bulgariens, s. 63. Francis DVORNIK: The Photian Schism. History and
Legend, s. 101.
16
Извори за българската история. Том VII. Латински извори за българската
история. Том II. София: Издателство на Българската академия на науките, 1960,
s. 144-145.
17
V latinskom katolicizme existoval voči jeho osobe veľký odpor, neprávom bol na
Západe považovaný za „otca“ cirkevnej schizmy. Prekonaniu týchto predsudkov a
historiografických dezinterpretácií venoval František DVORNÍK rozsiahle dielo The
Photian Schism. History and Legend. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.
Píše: „Mali by sme už byť slobodní uznať vo Fótiovi veľkého muža Cirkvi, vzdelaného
humanistu a skutočného kresťana, veľkodušného odpustiť svojim nepriateľom a urobiť
15
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z konštantínopolských patriarchov s najsilnejšou úctou k rímskym biskupom a ich primátu.18
3. Spor o Bulharsko
Hlavným bodom sváru medzi „starým“ a „novým“ Rímom v druhej
polovici 9. storočia bolo Bulharsko. V krajine už dlhšiu dobu pôsobili
grécki i franskí, resp. západní misionári, ale knieža Boris (852-889) sa
dlho prijatiu kresťanstva bránil, určite aj preto, lebo sa obával, že dôsledkom prijatia kresťanstva bude aj politické podrobenie krajiny. Cirkev bola
v tej dobe príliš silno naviazaná na svetskú moc, tak v Byzancii, kde sa
cisár považoval za hlavu „jedinej pozemskej Kristovej ríše”, ako aj na
Západe, kde sa rímski pápeži cítili nadradení svetskej moci a dožadovali sa
poslušnosti zo strany svetských panovníkov. Konkurenčné pôsobenie
vyvolávalo prirodzene určité konflikty, ktoré súviseli aj s rozličnou
tradíciou a zvykmi byzantského a latinského obradu.
Bulharsko bolo vzhľadom na svoju polohu vystavené výraznému
kultúrnemu i politickému tlaku Byzancie. Aby sa tento tlak neznásobil
ešte aj cirkevnými väzbami na Konštantínopol, uvažoval Boris nad
možnosťou prijať kresťanstvo zo Západu, od Frankov alebo z Ríma.
Ďalším dôvodom, prečo sa Boris obrátil k Frankom, bolo spojenectvo
Veľkej Moravy a Byzancie, ktoré znamenalo pre Bulharsko nemalú
prvý krok k zmiereniu.“ (s. 432) Polemický spis K tým, ktorí tvrdia, že Rím je prvou
katedrou, ktorý sa nesprávne pripisoval Fótiovi, je najskôr z 12. storočia. John
MEYENDORFF: Apoštol Petr a jeho nástupnictví v byzantské theologii. In: Orthodox
revue 2. Praha: Orthodoxia – vzdělávací centrum, 1998, s. 140. Francis DVORNIK: The
Photian Schism. History and Legend, s. 125-127. K Fótiovmu postoju k otázke primátu
pozri aj John MEYENDORFF: Apoštol Petr a jeho nástupnictví v byzantské theologii,
s. 136. Najnovšie sa zdá, že ani katolícka cirkev nemá problém uznať ho za svätého.
Porovnaj Ferdinand R. GAHBAUER: Photios – Heiliger und Feind Roms? In: Der
Christliche Osten, roč. 53, 1998, č. 3-4, s. 184-188. F. R. Gahbauer nazýva Fótia
dokonca ekumenistom. Fótiove životopisné dáta sú veľmi nejasné, narodil sa okolo
rokov 810 alebo 820. Zomrel medzi rokmi 891-897 v monastieri Hiereia (v spoločenstve
s rímskou cirkvou), 6. februára, kedy pravoslávna cirkev oslavuje aj jeho sviatok. Pre
pohľad z pravoslávnej strany porovnaj napr. Asterios GEROSTERGIOS: St. Photios the
Great. Belmont: The Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1988.
18
Dôkazom toho je fakt, že na synode r. 861, ktorej predsedal Fótios v prítomnosti
pápežských legátov, bolo uznané právo odvolať sa do Ríma, a to aj v disciplinárnych
otázkach. Porov. Ferdinand R. GAHBAUER: Photios - Heiliger und Feind Roms?, s. 188.
John MEYENDORFF: Apoštol Petr a jeho nástupnictví v byzantské theologii, s. 140.
Francis DVORNIK: The Photian Schism. History and Legend, s. 125-127.
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hrozbu. K uzavretiu spojenectva medzi Veľkou Moravou a Byzantskou
ríšou došlo r. 862, keď Rastislav vyslal do Konštantínopolu posolstvo,
ktorého súčasťou bola aj prosba o učiteľov-misionárov. Veľká Morava sa
týmto spojenectvom preventívne chcela chrániť proti možnému útoku
Bulharov „od chrbta“ v prípade vojny s Franskou ríšou. Môžeme
predpokladať, že podmienkou uzavretia fransko-bulharského spojenectva
bolo tiež to, že sa Boris nechá pokrstiť franskými misionármi.19
V roku 86420 však byzantská armáda nečakane zaútočila na
Bulharsko, podporovaná zo severozápadu svojím spojencom – Veľkou
Moravou.21 Podľa údajov kroník v tom roku panoval v Bulharsku hlad.
Boris videl beznádejnosť situácie a aby sa vyhol zbytočnému krviprelievaniu, kapituloval a sľúbil dať sa pokrstiť v byzantskom obrade. To
sa aj stalo asi v septembri 865,22 jeho krstným otcom bol sám cisár Michal
III., po ktorom aj prijal meno Michal. Prirodzeným dôsledkom bolo, že
latinskí misionári boli nútení opustiť bulharské územie. Treba ale
upozorniť, že Mikuláš I. vystúpil proti Fótiovi ešte skôr, než sa odohrali
tieto udalosti. Reakciou na vypudenie latinských misionárov z Bulharska
bol mimoriadne ostro formulovaný list rímskeho pápeža z 28. septembra
865.
Boris, podobne ako Rastislav, sa prirodzene dožadoval určitej
cirkevnej nezávislosti, ktorú by mu zaručilo ustanovenie samostatnej
bulharskej metropolie. Keď sa ho však nedočkal z gréckej strany, ktorá sa
snažila mladú bulharskú cirkev naviazať čo najviac na Konštantínopol,
19

Hans-Dieter DÖPMANN: Zum Streit zwischen Rom und Byzanz um die
Christianisierung Bulgariens, s. 65.
20
Ivan DUJČEV: Vztahy mezi Čechy, Slováky a Bulhary ve středověku. In:
Československo-bulharské
vztahy
v zrcadle
staletí.
Praha:
Nakladatelství
Československé akademie věd, 1963, s. 25. Васил Н. ЗЛАТАРСКИ: История на
Българската държава през средните векове. Том I. Част 2. София: Наука
и изкуство, 1971, s. 45-48.
21
Nemáme nijaké priame dôkazy, či s celou udalosťou nejako súvisela misia, ktorú
viedli Konštantín-Cyril a Metod a ktorá došla z Byzancie na Veľkú Moravu v ten istý
rok, je to však dosť pravdepodobné. Zdá sa, že misia poslaná na Veľkú Moravu mala
podobné zloženie ako misia k Chazarom r. 860, ktorá mala Byzancii zabezpečiť
spojenectvo Chazarov v boji proti Rusom.
22
Bádatelia nie sú v otázke dátumu Borisovho krstu jednotní, niektorí uvádzajú ako rok
pokrstenia 864, iní túto udalosť posúvajú až na apríl-máj 866. Ivan DUJČEV: Vztahy
mezi Čechy, Slováky a Bulhary ve středověku, s. 25-26. Тодор СЪБЕВ: Самостойна
народностна църква в средневековна България. София: Синодално издателство,
1987, s. 144-154. František DVORNÍK: Byzantské misie u Slovanů. Praha: Vyšehrad,
1970, s. 140-141.
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rozhodol sa r. 866 obrátiť na rímskeho pápeža. Mikuláš I. hneď poslal
legátov biskupov Formosa z Porta a Pavla z Populonie s dlhým listom,
v ktorom odpovedá na rozličné otázky Bulharov a poučuje Borisa
o pravej hierarchickej štruktúre cirkvi.23 Ani Rím však Borisovej žiadosti
o samostatnú metropoliu (cirkevnú provinciu) nevyhovel.
Takýto postup sa Grékov, prirodzene, veľmi dotkol a ich reakcia bola
srdnatá. Vojenský zásah v tej dobe neprichádzal do úvahy, keďže ríša
mala „plné ruky práce” s Arabmi. Preto prišla reakcia na rovine cirkevnej
– najprv Fótiova encyklika z r. 867 adresovaná východným patriarchom,
v ktorej napadol latinskú cirkev pre rozličné obradové zvyky, ale najmä
pre vsunutie Filioque do vyznania viery.24 V lete 867 sa v Konštantínopole zišiel snem s veľkým množstvom účastníkov, ktorý mal odsúdiť
falošnú doktrínu západniarov, prejednať problém Mikuláša I. a slávnostne uznať II. nikejský snem za ekumenický.25 Rímsky pápež Mikuláš
I. bol odsúdený a exkomunikovaný. Exkomunikácia sa vzťahovala aj na
všetkých, ktorí s ním ostanú v cirkevnom spoločenstve. Toto opatrenie
malo za cieľ zapôsobiť na Bulharov, aby sa opäť priklonili k byzantskej
cirkvi. Snem odsúdil tiež viaceré zvyky latinských misionárov, najmä
zavedenie Filioque do vyznania viery.26 Okrem toho franského
panovníka Ľudovíta II. slávnostne pozdravil ako cisára, a to
v prítomnosti Michala III., čo bolo dovtedy pre byzantíncov niečo
nepredstaviteľné. Cieľom bolo získať si Ľudovíta za spojenca s nádejou, že
23

Responsa Nicolai I. papae ad consulta Bulgarorum. Извори за българската история.
Том VII. Латински извори за българската история. Том II., s. 65-125. (Tiež Magnae
Moraviae fontes historici IV. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1971, s. 38-107.) List
s otázkami Bulharov sa žiaľ nezachoval. Podobnosť s udalosťami na Veľkej Morave
v r. 885, kam rímsky pápež Štefan V. poslal s legátmi Dominikom, Jánom a Štefanom
list Svätoplukovi a commonitorium, je zaujímavá. W. de Vries: Orthodoxie und
Katholizismus, s. 51.
24
Φώτιος, πατριάρχης Κονσταντινουπόλεως: Ἐγκύκλιος ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τῆς
Ἀνατολῆς ἀρχιερατικοὺς θρόνους, Ἀλεξανδρείας φημὶ, καὶ τῶν λοιπῶν, ἐν ᾗ περὶ
κεφαλαίων τινῶν διάλυσιν πραγματεύεται καὶ ὡς οὐ χρὴ λέγειν, ἐκ τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ
Υἱοῦ, τὸ Πνεῦμα προέρχεσθαι, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Πατρὸς μόνον. In: Patrologiae cursus
completus. Patrologiae graecae. Tomus 102, col. 721-742.
25
Francis DVORNIK: The Photian Schism. History and Legend, s. 120-125. Žiaľ,
dokumenty snemu sa nezachovali, správy o sneme sú len z protifótiovských prameňov,
čo viedlo v minulosti k dezinterpretáciám.
26
Hans-Dieter Döpmann sa domnieva, že snem o obradových rozdieloch nerokoval,
resp. bol v tejto oblasti zdržanlivý, aby nedošlo k narušeniu cirkevnej jednoty. HansDieter DÖPMANN: Zum Streit zwischen Rom und Byzanz um die Christianisierung
Bulgariens, s. 71. Faktom však je, že k schizme (aspoň z právneho hľadiska) došlo aj
z gréckej strany.
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Ľudovít rozhodnutie koncilu o zosadení Mikuláša uvedie do praxe.
Hlavným cieľom snemu však asi bolo vyvíjať tlak na Borisa, aby vypudil
latinských misionárov a priklonil sa opäť k byzantskej cirkvi. To bolo
nepochybne aj cieľom odsúdenia rozličných latinských zvykov a cirkevných predpisov. Cieľom nebolo odsúdiť celú latinskú cirkev, ale len
latinských misionárov pôsobiacich v Bulharsku. Treba podotknúť, že
v tom čase v Bulharsku nepôsobili franskí misionári – odišli na jar 867,
keďže tam už pôsobili misionári vyslaní z Ríma. V čase konania snemu
teda v Bulharsku boli iba misionári z Ríma. Západnú cirkev sa totiž snem
snažil získať na svoju stranu proti Mikulášovi, čo vidno najmä v uznaní
„barbara” Ľudovíta za cisára.
Latinskí misionári sa z Bulharska v r. 868 skutočne stiahli, hoci sa tak
stalo zrejme nie na zásah Fótia a snemu r. 867, ale preto, že rímsky pápež
rovnako ako konštantínopolský patriarcha Borisovej žiadosti nevyhovel
a nezriadil v Bulharsku samostatnú metropoliu. Rovnako ako Gréci aj
rímsky pápež sa snažil mladú bulharskú cirkev naviazať čo najviac na
seba. Sklamaný Boris teda latinských misionárov vypudil a opätovne sa
obrátil k Byzancii, ktorá tentokrát bola ochotná urobiť určité ústupky.
Ďalším dôvodom, prečo sa Boris priklonil k Byzancii, bola možnosť
používať slovanský jazyk ako bohoslužobný. I keď v Bulharsku sa tomu
grécki misionári bránili a používali zrejme výhradne gréčtinu, na Veľkej
Morave sa slovanský jazyk uplatnil ako bohoslužobný, kultúrny
a administratívny jazyk práve vďaka byzantskej misii, a tak mohol Boris
dúfať, že by sa tak mohlo stať aj v Bulharsku. Na synode v Konštantínopole r. 869/870 bolo stanovené, že Bulharská cirkev patrí do
Konštantínopolského patriarchátu.27 Mikuláš I. zomrel 13. novembra 867
a na jeho mieste v tom čase už bol Hadrián II. (867-872). Aj v Byzancii
medzitým došlo k zmene situácie – v septembri 867 sa cisárskeho trónu
zmocnil Basileios, Fótios musel čoskoro odísť do vyhnanstva
a patriarchom sa stal opäť Ignatios.28 Nový cisár Basileios I. (867-886) sa
27

Otázka bola riešená na osobitnom zasadaní po skončení samého koncilu a bola
prerokovávaná na priamu žiadosť Bulharov. Tri východné patriarcháty zohrali úlohu
rozhodcov v súlade s koncepciou pentarchie. Hans-Dieter DÖPMANN: Zum Streit
zwischen Rom und Byzanz um die Christianisierung Bulgariens, s. 72-73.
28
Bolo to práve v dobe, keď Cyril a Metod so svojimi učeníkmi išli z Panónie dať svätiť
svojich učeníkov. Väčšina slovenských bádateľov sa domnieva, že už pôvodne smerovali
do Ríma. (Pozri napr. Michal LACKO: Svätý Cyril a Metod. 6. vydanie. Rím: Slovenský
ústav sv. Cyrila a Metoda, 1992, s. 105-107.) Je však dosť dobre možné, že plánovali ísť
z Benátok loďou do Konštantínopolu. Nechceli ísť po súši – cez Bulharsko, ktoré sa
v tomto období priklonilo k Rímu, a teda malo napäté vzťahy s Byzanciou. Pre zmenu
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snažil o dobré vzťahy s Rímom, ktoré sa ako-tak udržiavali až do roku
878, keď do Konštantínopolu prišli z Ríma legáti, ktorí mali súdiť
a prípadne aj zosadiť a exkomunikovať Ignatia. Príčinou bolo opäť
Bulharsko, ktoré Ignatios rovnako ako Fótios odmietol odovzdať do
jurisdikcie Rímskeho patriarchátu.29 Ignatios však 23. októbra 877 zomrel
a na jeho miesto bol povolaný opäť Fótios.30 Rímsky pápež Ján VIII.
(872-882) uznal Fótia za patriarchu, hoci ako podmienky si stanovil, že
musí vyjadriť ľútosť nad minulosťou a vzdať sa Bulharska. Fótios nesplnil
ani jedno ani druhé, no i napriek tomu Ján proti nemu nijako nezakročil
a jeho legáti súhlasili s uzávermi synody v zime r. 879/880, ktorá Fótia
rehabilitovala. Nepochybne sa tak stalo aj preto, že Rím naliehavo

politickej situácie a na pozvanie Mikuláša I. sa rozhodli ísť nakoniec do Ríma. Do
Benátok došli nepochybne niekedy na jeseň, čo dosvedčuje aj fakt, že pozvanie dostali
od Mikuláša I., ale kým prišli do Ríma, na rímskom stolci už sedel Hadrián II.
(ustanovený 14. decembra 867). Z Benátok do Ríma je niečo vyše päťsto kilometrov,
teda Mikuláš poslal svoje pozvanie asi dosť tesne pred svojou smrťou (13. novembra
867). Prevrat v Konštantínopole sa uskutočnil 23. - 24. septembra, Fótios musel odísť
do vyhnanstva hneď na druhý deň. (Dějiny Byzance, s. 146.) Je len otázne, či sa
v Benátkach mohlo o prevrate vedieť už tak skoro. Pre Konštantínopol však hovorí aj
zmienka v 5. kapitole Života Metodovho: „A keď prešli tri roky, potom čo vyučili
učeníkov, vrátili sa z Moravy.” Pri opisovaní možno prišlo k omylu, a správne by tam
malo byť vracali sa, chceli sa vrátiť. Tiež je zaujímavé, že sa spomína pápežovo pozvanie,
ktoré ich zastihlo v Benátkách, a to aj v Živote Metoda (VI) aj v Živote KonštantínaCyrila (XVII); možno zohralo významnú úlohu v ich životoch tým, že zmenilo pôvodný
cieľ ich cesty. Napokon je zaujímavé si všimnúť, že Metod sa dožadoval, aby Cyrilovo
telo bolo prenesené do rodnej vlasti a už bol na cestu do vlasti aj pripravený: „Metod
však, jeho brat, prosil Apoštolika a hovoril: »Matka nás zaprisahala, aby toho z nás, ktorý
sa ako prvý odoberie na večnosť, druhý brat priniesol do svojho vlastného monastiera a
tam ho pochoval.« Pápež ho teda kázal vložiť do rakvy a zabiť železnými klincami. A tak
ho držal ešte sedem dní, pripravujúc ho na cestu.” (ŽK XVIII) Zástancom mienky, že sv.
Cyril a Metod s učeníkmi smerovali z Benátok do Konštantínopolu, je aj F. Dvorník,
ktorý pre svoje tvrdenie prináša aj rozsiahlu argumentačnú bázu. František DVORNÍK:
Byzantské misie u Slovanů, s. 145-150. Otázku považujem stále za otvorenú, pozri k nej
aj Magnae Moraviae Fontes Historici II. Universita J. E. Purkyně, Brno 1967, s. 145-146
(pozn. 15).
29
Porov. list Jána VIII. patriarchovi Ignatiovi a tiež list gréckym biskupom pôsobiacim
v Bulharsku, obidva z apríla 878. Извори за българската история. Том VII. Латински
извори за българската история. Том II., s. 152-154, 156-157.
30
Zaujímavá je tu poznámka F. Gahbauera, ktorý tvrdí, že Fótios prakticky viedol
cirkev už od r. 869 alebo 870. Ferdinand R. GAHBAUER: Photios - Heiliger und Feind
Roms?, s. 186.
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potreboval byzantskú pomoc proti hroziacim Arabom.31 Fótios zastával
úrad patriarchu až do 29. septembra roku 886, kedy bol donútený
k abdikácii a poslaný do vyhnanstva cisárom Leonom (Levom) VI., ktorý
nastúpil na trón po smrti svojho otca Basileia. Okrem tlaku na konštantínopolských patriarchov sa rímski pápeži snažili získať Bulharsko do
svojej jurisdikcie listami adresovanými Borisovi a bulharskej aristokracii.32
Fakt, že Metod bol r. 870 ustanovený za arcibiskupa na stolec sv.
Andronika – čiže do Syrmia, tiež nie je bez vzťahu k bulharskej otázke.
Syrmium bolo totiž hlavným mestom niekdajšieho Illýrika a sídlom
biskupa, čím si chcel rímsky pápež poistiť svoj vplyv v západnom Illýriku
a asi aj naznačiť, že celé Illýrikum považuje za svoje územie. Samotné
Syrmium a jeho okolie sa v rokoch 873-879 stalo súčasťou Bulharského
štátu.33 Všestranné úsilie rímskych pápežov však neprinieslo túžený
výsledok a Bulharsko už definitívne ostalo v cirkevnej jurisdikcii Nového
Ríma.
4. Teologické a obradové rozdiely a spory
Okrem mocenských zápasov sa v tomto období vyostrili aj niektoré
teologické a liturgické spory medzi byzantskou a latinskou cirkvou.
Hlavnými zbraňami mocenských zápasov 9. storočia v Európe, ktoré sa
odohrávali medzi Byzanciou, Rímom a Franskou ríšou neboli „meče
a kopije”, ale diplomacia, teológia a cirkevno-disciplinárne opatrenia.
Podobné, aj keď menej vyostrené a menej významné spory sa odohrávali

31

Wilhelm de VRIES: Orthodoxie und Katholizismus. Gegensatz oder Ergänzung?,
s. 52-53. Dějiny Byzance, s. 147.
32
Ján VIII. poslal za 10 rokov svojho pontifikátu 12 listov adresovaných Borisovi
alebo bulharským veľmožom, v ktorých ich vyzýva, aby sa vrátili do jurisdikcie
Rímskeho patriarchátu, neprijímali grécky klérus pôsobiaci v krajine a varovali sa
heretického spoločenstva s Grékmi. Извори за българската история. Том VII.
Латински извори за българската история. Том II., s. 136-181.
33
Lubomír E. HAVLÍK: Bulgaria and Moravia between Byzantium, the Franks and
Rome. In: Palaeobulgarica – Старобългаристика, roč. 13, 1989, č. 1, s. 12-13. Ivan
DUJČEV: Vztahy mezi Čechy, Slováky a Bulhary ve středověku, s. 27. Syrmium a jeho
okolie však územne nepatrili do novovytvorenej cirkevnej provincie, išlo len o titul.
Hadrián II. týmto bránil aj územné nároky Ríma voči rozpínajúcej sa franskej cirkvi,
ktorá časť územia zaniknutého biskupstva v Syrmiu pokladala za svoje. Syrmium ako
cirkevné centrum zaniklo po sformovaní avarského kaganátu, ktorý mal ku kresťanstvu
výrazne nepriateľský postoj.
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aj v Dalmácii,34 Sicílii, Kalábrii a na Veľkej Morave. Každý z týchto
zápasov mal svoje špecifikum, ale mnohé prvky sú spoločné.
Spomeniem ich len krátko:
1. Vsuvka Filioque do vyznania viery.
2. Primát rímskeho biskupa.
3. Používanie ľudového jazyka v bohoslužbách.
4. Pôst v sobotu a otázka pôstnej disciplíny (zdržanlivosť od mlieka,
masla a vajec).
5. Kvasený a nekvasený chlieb pri eucharistii.
6. Udeľovanie myropomazania/birmovania kňazmi.
7. Ženaté kňazstvo a iné.
Viaceré z týchto sporov sa prejavili aj na Veľkej Morave – osobitne
spor o používanie ľudového jazyka v bohoslužbách, ale prejavil sa tu i spor
o dodatok Filioque a primát rímskeho biskupa a snáď aj spor o pôst
v sobotu.35
V spore o Bulharsko sa ukazuje ako kľúčová najmä otázka primátu
rímskeho biskupa, jeho teologického chápania i jeho vykonávania.
Rímsky pápež sa začal dožadovať uznania svojej absolútnej moci a práva
zasahovať kdekoľvek a akýkoľvek spor riešiť ako definitívna a najvyššia
inštancia. Toto nóvum byzantínci neboli ochotní prijať a bránili svoje
právo na jurisdikciu v Bulharsku, „ktorého teritórium skutočne sčasti
nikdy nepatrilo do Rímskeho patriarchátu.”36
5. Priebeh udalostí na Veľkej Morave
Ako spomína Život Metoda i Život Klimenta, Metod krátko pred
svojou smrťou určil za svojho nástupcu v arcibiskupskej službe
sv. Gorazda, ktorý bol z vyššej vrstvy a pôvodom z Veľkej Moravy.
Veľmi zaujímavá aj z hľadiska priebehu udalostí je otázka, či bol
sv. Gorazd pri Metodovej smrti už biskupom alebo nie. Text
Commonitoria by nasvedčoval tomu, že Gorazd už bol biskupom:
„Nástupcovi, ktorého sa Metod opovážil určiť po sebe napriek
34

Dějiny Byzance, s. 149-150.
Podrobne k jednotlivým sporom, ich historickému pôvodu a teologickému aspektu
ako aj aktuálnosti na našom území pozri štúdiu 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.
36
Wilhelm de VRIES: Orthodoxie und Katholizismus. Gegensatz oder Ergänzung?, s. 55.
35
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ustanoveniam všetkých svätých otcov, z našej apoštolskej moci zakážte
vykonávať úrad, kým nepríde k nám osobne a svoju vec živým slovom
nevysvetlí.” (kap. XIV.) Z toho by sa zdalo, že Gorazd mohol vykonávať
tento úrad, a teda bol biskupom. Nasvedčovali by tomu aj viaceré ďalšie
formulácie v Živote Klimenta: „A pozbavili ho biskupskej moci …“
(ŽKlim VII, 24) „Tých však, ktorí dosiahli učiteľský úrad, ako onoho
Gorazda, … Metodova cnosť obdarila arcibiskupským prestolom…“
(ŽKlim XII, 35) Najzávažnejším argumentom v prospech Gorazdovho
biskupského svätenia je úryvok, kde sa hovorí, že Metod pred svojou
smrťou vyhlásil Gorazda za arcibiskupa: „Prvé miesto medzi nimi zaujímal
Gorazd, ktorého už aj prv naše rozprávanie spomenulo medzi najbližšími
Metodovými učeníkmi a ktorý bol aj samým svätcom na konci jeho života
vyhlásený za moravského arcibiskupa.” (ŽKlim VI, 23) V origináli je tu
tvar ἀνεκηρύττετο, čo znamená „bol vyhlasovaný, oznamovaný”, teda
bol uvedený do úradu, čo však bolo možné len vtedy, ak mal biskupské
svätenie. Zoznam bulharských arcibiskupov z polovice 12. storočia
uvádza Gorazda ako tretieho bulharského biskupa.37 V zozname je
uvedený hneď za Metodom, ešte pred Klimentom Ochridským. Metod
a asi ani Gorazd však nikdy nevykonávali svoju biskupskú službu na
bulharskom území, zoznam zrejme zachytáva aj biskupov, ktorí slúžili
v slovanskom jazyku a pritom nepôsobili priamo v Bulharsku.
Tento prameň nám ale dáva aj iné svedectvo: „Prečo sa
… nepripájate k živému arcibiskupovi (t.j. Vichingovi) a nevyznávate, že
Syn sa zrodil z Otca a že Duch vychodí zo Syna?“ (ŽKlim VIII, 25) Z tejto
formulácie by sa zdalo, že jediným biskupom na Veľkej Morave v tej
dobe bol Viching.
Podľa P. Tkáča Metod usporiadal voľbu svojho nástupcu ešte pred
svojou smrťou a pri voľbe odporúčal Gorazda.38 Nemožno ani úplne
vylúčiť, že Metod jednoducho vymenoval svojho nástupcu na základe

37

Zoznam, katalóg či súpis bulharských arcibiskupov, Du Cangeov súpis alebo tiež
Notitiae archiepiscopi Ioannis Comneni. (Spísaný po grécky v 12. storočí, zachovaný
rukopis je z 13. storočia, uložený v Paríži v Národnej knižnici pod číslom gr. 880).
Spomína sa: Metod (druhý), Gorazd (tretí), Kliment (štvrtý biskup). Йордан ИВАНОВ:
Български старини из Македония. 2. doplnené vydanie. София: Държавна
печатница, 1931 (faksimilné vydanie 1970), s. 564-569.
38
Pavel TKÁČ: K pamiatke sv. Gorazda. In: Odkaz sv. Cyrila a Metoda – Заповiт св.
Кирила и Мефодiя, roč. 44, 1998, č. 7, s. 1-3.
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nejakého privilégia. Podobnú prax poznáme z neskoršieho obdobia,
napríklad v Mukačevskej eparchii.39
Vyhnaniu učeníkov sv. Metoda po jeho smrti predchádzali viaceré
udalosti: 1. pohreb sv. Metoda, 2. zásah rímskeho pápeža Štefana V.,
ktorý azda prispel k tomu, že vedenia veľkomoravskej cirkvi sa zmocnil
Viching, 3. teologická dišputa cyrilo-metodskej stránky s vichingovcami, 4. spor pred Svätoplukom, ktorý vyvrcholil prísahou vichingovskej
strany, 5. uväznenie, perzekúcie a napokon vyhnanie či predanie do
otroctva (aspoň časti) učeníkov.
Metodov pohreb
O Metodovom pohrebe máme informácie len v závere jeho života:
„A na rukách kňazov dokonal šiesteho dňa mesiaca apríla, v tretej
indikcii, roku 6393 od stvorenia sveta. A len čo ho jeho učeníci opatrili
a vzdali mu dôstojné pocty, vykonali cirkevnú službu po latinsky, grécky
a po sloviensky a uložili ho v katedrálnom chráme. ... Ľudia však,
nesčíselný národ, čo sa zhromaždil, odprevádzali ho so sviecami,
oplakávajúc dobrého učiteľa a pastiera: muži i ženy, malí i veľkí, bohatí
i chudobní, slobodní i nevoľní, vdovy i siroty, cudzinci i tuzemci, neduživí
i zdraví; všetci, lebo všetkým sa stal všetko, aby získal všetkých.“ (ŽM
XVIII) Opis pôsobí veľmi pokojným dojmom, zdá sa, že na pohrebe sa
zúčastnili všetci klerici, ktorí v tom čase boli na Veľkej Morave, čomu
nasvedčuje použitie troch jazykov pri obradoch.
39

Túto zaujímavú správu podávajú napríklad P. Žeňuch a C. Vasiľ: „Nevieme presne
určiť, odkiaľ pochádzali prví mukačevskí biskupi a ako boli zvolení, resp. menovaní.
Prvá správa, ktorá sa týka voľby biskupa, nachádza sa v liste Jána II. z 25. januára 1561,
ktorým udeľuje biskupovi Hilarionovi právo vybrať pred svojou smrťou vhodného
kandidáta na biskupstvo, ktorý by po ňom nastúpil v úrade. V tomto liste zaväzuje
všetkých veriacich a klérus, tak svetský ako aj rehoľný, aby považovali za skutočného
a legitímneho biskupa – nástupcu osobu vybranú Hilarionom. Ako pripomína Lučkaj,
toto právo bolo aj praktizované, pretože biskup Hilarion po zrelej úvahe nielen, že určil,
ale aj osobne konsekroval svojho nástupcu v osobe baziliánskeho mnícha Euthymia.
Pôvod tohto zvyku, ktorý sa pokladá za súčasť zvykového práva, ktoré dovoľovalo
biskupovi menovať si nástupcu, sa zdá byť v kráľovskom privilégiu – aspoň tak to
v roku 1569 tvrdia mukačevskí mnísi v liste cisárovi Maximiliánovi II.“ Peter ŽEŇUCH –
Cyril VASIĽ, SJ: Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics:
Defining Factors and Historical Milieau. Cyrilské rukopisy z východného Slovenska.
Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina
Slovaciae. Roma – Bratislava – Košice: Pontificio Istituto Orientale – Slavistický kabinet
SAV – Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, 2003, s. 251-252.
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Zásah Štefana V.
Rímsky pápež Štefan V. poslal r. 885 na Veľkú Moravu dva listy –
prvý bol adresovaný Svätoplukovi40 a druhý (commonitorium) bol
sprievodným listom pre biskupa Dominika a kňazov Jána a Štefana,
pápežských legátov. Obsahom týchto dvoch spisov je zákaz bohoslužieb
v slovanskom jazyku, zákaz vykonávania arcibiskupskej služby sv.
Gorazdovi a jeho predvolanie do Ríma, obvinenie Metoda z herézy
a krivej prísahy, poučenie (Svätoplukovi) o Filioque a ustanovenie
Vichinga za správcu veľkomoravskej cirkvi. List Svätoplukovi obsahuje aj
poučenie o primáte rímskeho biskupa a pôste v sobotu. Najmä polemike
o Filioque venuje veľa miesta. Zákaz slovanského bohoslužobného jazyka
je veľmi ostrý.
Mnohí v tejto súvislosti obhajujú Štefana V., že mu Viching podal
nepravdivé informácie a že Štefan V. nemohol poznať situáciu ani vedieť
o schválení slovanských bohoslužobných kníh. Lenže Štefan V. bol
Riman,41 a teda vedel o cyrilo-metodskej misii a schválení slovanského
bohoslužobného jazyka. Veď neprešlo ani dvadsať rokov od udalosti,
ktorú možno pokladať za veľmi významnú v dejinách rímskej cirkvi.
A navyše, notári pápeža Jána VIII. Gregor, Anastáz a Benedikt ostali na
svojich postoch aj za Štefana V., teda informácie sa dali ľahko overiť.42
Tiež treba poznamenať, že Viching Štefana V. až tak veľmi neklamal.
V otázke Filioque hovoril Viching pravdu – Metod ho odmietal vložiť do
symbolu viery a na Veľkej Morave sa nepoužívalo. (Nepoužívalo sa v tom
čase ani v Ríme; zdá sa, že Štefan V. predstavuje v tomto smere zvláštny
prípad.)
Teologická dišputa
Zrejme vďaka zásahu rímskeho pápeža a nepochybne aj vďaka priazni
Svätopluka sa Viching ujal vedenia veľkomoravskej cirkvi. V snahe získať
si či podriadiť si členov byzantskej misie sa odohrala teologická dišputa,
resp. séria dišpút (pravdepodobne nešlo len o jednorazovú záležitosť).
Podľa Života Klimenta sa diskutovalo o pôvode Svätého Ducha,
40

Peter RATKOŠ: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 2. opravené a rozšírené vydanie.
Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968, s. 181-185.
41
Michal LACKO: Svätý Cyril a Metod, s. 195.
42
Б. Н ФЛОРЯ – А. А. ТУРИЛОВ – С. А. ИВАНОВ: Судьбы Кирилло-Мефодиевской
традиции после Кирилла и Мефодия. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000, s. 310.
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Teofylakt venuje tomuto sporu nezanedbateľnú časť spisu (kap. VIII
a IX). Spor učeníkov sv. Metoda s vichingovcami nepochybne nebol len
o Filioque, ale určite aj o slovanskom bohoslužobnom jazyku. Tento bod
sporu už Teofylakt nespomína, keďže nebol veľkým obdivovateľom
staroslovančiny (považoval ju za hrubý jazyk, ktorý používali nekultúrni
a nevzdelaní Slovania). Sporných otázok bolo zrejme ešte viac, možno
predpokladať, že najmä v cirkevnoprávnej oblasti. Ťažko posúdiť aj
význam a závažnosť jednotlivých problémov. Teofylakt si vybral
Filioque, lebo mu vyhovovalo v polemike s latiníkmi a je pravdepodobné,
že niektoré argumentácie sú jeho vlastné, resp. z jeho obdobia. Stále však
zostáva otázne, čo bolo príčinou a čo len zádrapkou v tomto spore.
Väčšina podobných sporov v dejinách cirkvi mala totiž ako skutočnú
príčinu túžbu po moci (a majetku) a nie rozdielne teologické mienky.
Zaujímavá je tu otázka, či pri dišpute boli prítomní aj pápežskí legáti a či
sa na nej prípadne aj podieľali. Žiaľ, nemáme žiadne správy o ich
aktivitách na Veľkej Morave.
Prísaha pred Svätoplukom
Keďže dišputa nepriniesla žiadny výsledok, ani jedna strana sa nevzdala svojich názorov a Metodovi učeníci sa odmietli podriadiť Vichingovi, celý spor sa na popud vichingovcov presunul pred Svätopluka,
ktorý mal vyniesť konečné rozhodnutie. Opätovne sa uskutočnila teologická dišputa, po ktorej Svätopluk ostáva akoby zmätený, a preto sa
rozhodol pre zvláštne riešenie: „Dozaista aj o tejto dogme vynesiem
takéto riešenie, aké vynášam aj o iných veciach: kto prvý predstúpi
a odprisahá, že verí správne a pravoverne, ten sa podľa môjho súdu
v ničom neprehrešuje proti správnosti vo viere, tomu aj cirkev odovzdám
a pridelím, ako sa patrí, kňazský úrad v cirkvi.” (ŽKlim X, 32) Podľa
tohto textu by sa zdalo, že išlo len o to, kto prvý povie „Prisahám,” čo
však vyzerá úplne naivne, ako nejaká detská hra. I keď v stredoveku bolo
zvykom riešiť spory prísahou, pričom žalobca mal prednosť pred
žalovaným,43 ťažko predpokladať takýto postup v našom prípade.
Svätopluk bol síce negramotný, hrubý a možno aj povrchný človek, ale
v nijakom prípade nie naivný. Ako vladár bol dosť šikovný a úspešný,
43

Franz GRIVEC: Konstantin und Method. Lehrer der Slaven. Wiesbaden: Otto
Harrasowitz, 1960, s. 150. Grivec sa domnieva, že vec bola dávno rozhodnutá a osud
Metodových učeníkov spečatený; prísaha bola už len formalitou. Viching v tom čase už
spravoval veľkomoravskú cirkev.
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preto takúto naivitu u neho sotva možno predpokladať. Prečo teda
vichingovci prisahali a Metodovi učeníci nie? Akiste tu nešlo o rýchlosť
prísahy, ale o jej obsah. Čo mali Svätoplukovi odprisahať? Túto otázku
považujem za veľmi dôležitú, možno kľúčovú z hľadiska ďalšieho vývoja
našej histórie. Pár riadkov pred samou udalosťou čítame zaujímavé slová:
„Napokon sa však rozbehli (Vichingovi prívrženci) a obrátili sa na svoje
posledné útočište, na podlého Svätopluka, a ohovárajúc pravoverných, že
si vymýšľajú novoty a mohli by povstať proti jeho vláde, ak sa s vladárom
nezhodujú v učení viery, lebo opačné zmýšľanie je aj odbojom” (ŽKlim IX,
29).44 Tu vichingovci vlastne podsúvajú Svätoplukovi, že on je normou
pravovernosti („ak sa s vladárom nezhodujú v učení viery”), že on môže
určovať obsah viery. Obsahom prísahy teda asi bolo uznať Svätopluka za
hlavu, autoritu nad sebou aj v cirkevných a vieroučných otázkach. Tomu
by nasvedčovali aj Svätoplukove slová: „Dozaista aj o tejto dogme
vynesiem takéto riešenie, aké vynášam aj o iných veciach: ... tomu aj
cirkev odovzdám a pridelím, ako sa patrí, kňazský úrad v cirkvi.” (ŽKlim
X, 32) Teda Svätopluk sa tu sám považuje za rozhodcu aj v cirkevných
záležitostiach. Alebo išlo o prísahu lojality za akýchkoľvek okolností či
nejakú formu vazalskej prísahy. V každom prípade možno predpokladať,
že Svätopluk si chcel prísahou tých, čo odprisahajú, nejako zaviazať,
podriadiť, a to buď v nejakej neprijateľnej veci alebo v neúnosnej miere.
Tiež nie je úplne vylúčené, že prísahou mali prisahajúci odobriť
Svätoplukov nemorálny život, ktorý, ako čítame v Živote Klimentovom,
bol „otrokom ženských rozkoší a váľal sa v bahne odporných stykov“
(ŽKlim V, 18; por. aj X, 31) O franských kňazoch sa pritom píše, že mu
„otvárali všetky dvere k náruživostiam“ a dovoľovali mu nerestný život
(ŽKlim V, 18), možno teda nemali s podobnou prísahou problémy.
Niektorí bádatelia sa tiež domnievajú, že vichingovci obžalovali
Metodových žiakov z prípravy povstania, čo by mohlo mať určitú oporu
vo vyššie citovanom texte („mohli by povstať proti jeho vláde“). Faktom
je, že Metodovi učeníci boli u ľudu i veľkomoravskej šľachty obľúbení
a mali v spoločnosti značný vplyv, Svätopluk sa ich mohol obávať. Je
teda pravdepodobné, že riešenie „prísahou“ je reakciou práve na vyššie
citované slová vichingovcov Svätoplukovi. Tomu by nasvedčovalo aj
44

Citujem podľa Petra RATKOŠA: Veľkomoravské legendy a povesti. 1. vydanie.
Bratislava: Tatran, 1977, s. 128. Ján Stanislav prekladá: „…a že ak nebudú súhlasiť
s kniežaťom v učení, ľahko by mohli povstať proti jeho vláde, lebo protimienka je schopná
odboja.” Ján STANISLAV: Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Živote Klimentovom.
Bratislava: Tatran, 1950, s. 87.
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samotné usporiadanie textu – hneď po citovaných slovách si Svätopluk
predvolal obidve strany, nasledovala krátka rozprava o problematike
Filioque a hneď na to prísaha. Teofylakt nepochybne sled udalostí i ich
opis (aspoň v hrubých črtách) prebral zo staršieho slovanského prameňa,
resp. prameňov.
Väznenie a zemetrasenie
Po „prísahe” pred Svätoplukom dostávajú vichingovci právo ľubovoľne nakladať s Metodovými prívržencami a aj ho naplno využívajú.
Podľa údajov svätopisca Svätopluk v tom čase nebol prítomný, asi preto,
aby sa zbavil zodpovednosti pred ľudom. Začalo sa kruté prenasledovanie,
niektorých mladších Metodových učeníkov predali do otroctva.45
Gorazda, Klimenta, Nauma, Vavrinca46 a Angelára spolu s ďalšími uväznili. Život Klimenta, z ktorého sa dozvedáme o týchto udalostiach,
hovorí o trojnásobnom zázračnom vyslobodení z okov. Historickosť tejto
udalosti potvrdzuje aj rozprávanie II. a III. Života Nauma i Dlhý grécky
život Nauma.47 Keď sa uväznení učeníci modlili spoločne tretí čas (tretiu
hodinku), na konci zaspievali tropár „Pane, ty si o tretej hodine zoslal
svojim apoštolom svojho presvätého Ducha…”48 Vtedy podľa údajov
45

Správa o tom sa nachádza v I. Živote Nauma (slovanskom) a aj v Živote Klimenta (XI,
34).
46
Na tomto mieste v Živote Klimenta Ochridského je medzi najvýznamnejšími
učeníkmi a spolupracovníkmi sv. Cyrila a Metoda vymenúvaný Vavrinec (Λαυρέντιος),
chýba meno sv. Sávu.
47
III. slovanský život Nauma je veľmi blízky Krátkemu gréckemu životu Nauma
z moschopolských vydaní, ale vykazuje určité rozdiely. Okrem toho existuje Dlhý
grécky život Nauma. Aj keď autor II. Života Nauma čerpal z Života Klimentovho od
Teofylakta Ochridského, autor III. Života Nauma tento prameň zjavne nepoznal
a informácie o udalosti čerpal z iného zdroja. Najmä tento text (Tretí slovanský život
Nauma + Dlhý grécky život Nauma), napriek legendistickému obsahu s mnohými
faktografickými chybami, dosvedčuje, že udalosť nie je Teofylaktovým výmyslom, ale
historickým faktom, i keď jej priebeh mohol vyzerať dosť odlišne od toho, ako ho dané
pramene popisujú.
48
„Oni však, hoci spútaní železnou reťazou, ani tak nezanedbávali modlitbu, lež
prespevujúc piesne tretej hodinky, vyspievali potom ešte dodatok k žalmom, v ktorom
vzývame presvätého Ducha, zoslaného v tretiu hodinu apoštolom, aby nás obnovil. Boh
však, zhliadnuc na zem, dopustil, aby sa triasla, i nastalo veľké zemetrasenie, podobné,
ako keď sa kedysi Pavol v žalári modlil, a akoby z neho zaznel hukot a putá sa uvoľnili
a ktorí boli dovtedy okovaní, stali sa voľnými, súc nerozlučne spútaní iba túžbou po
Kristovi.“ ŽKlim XII. (36).
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spomínaných prameňov nastalo zemetrasenie a veľký hukot a uväzneným spadli okovy. Celá udalosť sa opakovala tri razy. Opisy v prameňoch sú značne ovplyvnené podobnými biblickými udalosťami.49 Keďže
hrozilo, že užasnutý ľud, ktorý i tak bol na strane byzantsko-slovanskej
misie, by mohol povstať proti Frankom, rozhodli sa títo vyhnať
Klimenta, Nauma, Angelára i ďalších učeníkov z Veľkej Moravy.
Klimenta s Naumom a Angelárom a ďalších nemeckí vojaci odviedli až
k Dunaju – hranici Veľkej Moravy a tam ich prepustili. Vyhnaní učeníci
sa podelili na malé skupinky a väčšina sa pobrala do Bulharska. O osude
sv. Gorazda nevieme nič presnejšie.
6. Dátum vyhnania Metodovych učeníkov
Pre stanovenie dátumu vyhnania cyrilo-metodských učeníkov
z Veľkej Moravy je významným prameňom Tretí slovanský Život
Nauma. Určujúca je v ňom zmienka o modlitbe tropára tretieho času
(hodinky)50 na poludnie. Tropár sa spomína aj v Živote Klimenta od
arcibiskupa Teofylakta Ochridského, nespomína sa tam však, že sa ho
modlili na poludnie. Život Klimenta je tiež dôkazom, že tropár nie je
neskorou vsuvkou, ktorá by mala za cieľ polemiku v otázke epiklézy.51
49

Výrazná je tu analógia s dvoma biblickými udalosťami. Prvou je zostúpenie Svätého
Ducha na Päťdesiatnicu (Sk 2, 1-2) a druhou zázračné vyslobodenie Pavla a Sílasa
z väzenia (Sk 16, 25-26). Podrobnejšie o tom bude reč v kapitole o Treťom slovanskom
živote Nauma.
50
„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.” Cirkevnoslovanský text viď v Петр Алексеевич ЛАВРОВ: Житія св. Наума
Охридскаго и служба ему. In: Извэстія Отдэленія русскаго языка и словесности
Императорской академии наук 1907, т. ХII, кн. 4, 1908, s. 23-26. Петр Алексеевич
ЛАВРОВ: Материалы по истории возникновения древнейшей славянской
письменности. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1930, s. 184-187.
Slovenský preklad s poznámkami k textu: Andrej ŠKOVIERA: Tretí slovanský život
Nauma Ochridského a dátum vyhnania Metodových učeníkov. In: Slavica Slovaca, roč.
42, 2007, č. 2, s. 111-123.
51
Život Klimenta bol totiž napísaný koncom 11. alebo začiatkom 12. storočia, keď táto
polemika ešte neexistovala. Epikléza (vzývanie Svätého Ducha) v užšom slova zmysle je
časť eucharistickej liturgie, v štruktúre byzantskej liturgie nasleduje spravidla až po
slovách ustanovenia. V druhej polovici 14. storočia sa rozvinula polemika medzi
51
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Tento tropár je aj dnes v byzantskom časoslove (horologione) súčasťou
3. času (3. hodinky), avšak len v období Veľkého štyridsaťdňového pôstu,
resp. vo všetkých štyroch pôstnych obdobiach – v závislosti od
používaného typikonu. To by mohlo pomôcť určiť obdobie, kedy boli
učeníci zatvorení vo väzení. Tretí čas pripadá na 9. hodinu ráno
dnešného počítania času. Často sa zvykne (najmä v monastieroch) čítať
ešte skôr ráno, pred začiatkom eucharistickej liturgie.
V 9. storočí však v byzantskom obrade existovali paralelne popri sebe
dve rozdielne bohoslužobné formy – mníšska a ᾀσµατικὴ ἀκολουθία
(песненное последование, piesňový poriadok). Mníšska forma vychádzala z obradu monastiera 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. Štruktúra
jednotlivých denných bohoslužieb sa podobala na dnešnú štruktúru.
Asmatiki akoluthia sa uplatnila v mestských chrámoch (preto sa tiež
niekedy označuje ako katedrálny či farský typ bohoslužieb). Asmatiki
akoluthia mala iné usporiadanie denných bohoslužieb a aj sama štruktúra
jednotlivých bohoslužieb bola úplne rozdielna od mníšskej formy. Jej
presná podoba a historický vývoj je stále predmetom skúmania
liturgistov.52
Najnovšie výskumy naznačujú, že denný okruh bohoslužieb
asmatiki akoluthia všedného obdobia („cez rok“) pozostával 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 vopredposvätených darov). Τριτοέκτη sa slávila vo Veľkom pôste od pondelka
do piatku po utierni medzi 9. a 12. hodinou dňa (nášho počítania).
Zmienka o modlitbe na poludnie s citáciou tropára tretieho času
poukazuje na to, že učeníci sa vo väzení modlili τριτοέκτη podľa asmatiki
akoluthia. Ak by sa modlili tretí čas podľa mníšskeho poriadku, autor by
nenapísal, že sa tak stalo na poludnie. A ak by sa modlili šiesty čas,
byzantskými a latinskými teológmi o momente prepodstatnenia eucharistických darov.
V tomto období sa tento tropár dostal aj do textu epiklézy v byzantskej liturgii.
52
Podrobnejšie o tom Andrej ŠKOVIERA: Liturgia cyrilo-metodskej misie na Veľkej
Morave. In: Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilo-metodskej misie pred jej
príchodom na Veľkú Moravu. Monografia príspevkov z medzinárodného vedeckého
sympózia Nitra, 2. júl 2007. Red. Jozef Michalov, Peter Ivanič, Martin Hetényi, Zvonko
Taneski. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, s. 104-130.
52
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citovaný by bol tropár šiesteho času. Treťošiesty čas (τριτοέκτη) sa slúžil
len v čase Veľkej štyridsiatnice, z toho teda vyplýva, že udalosť sa stala
v období Veľkého pôstu. Citácia samotného tropára je možno len
„vylepšením“ autora či niektorého redaktora; namiesto zmienky
o treťošiestom čase, ktorý už autor či redaktor ako bohoslužbu nepoznal
a považoval ho jednoducho za tretí čas, dosadil tropár charakteristický pre
túto modlitbu. Niet nijakého dôvodu považovať zmienku o modlitbe
tejto bohoslužby na poludnie za „vylepšenie“ autora či redaktora. Každý
gramotný človek z cirkevného prostredia (a takým autor nepochybne
bol) v dobe vzniku textu Tretieho slovanského života Nauma vedel, že
tretí čas sa správne modlí o deviatej ráno.
Existuje aj iné vysvetlenie – učeníci sa vo väzení modlili treťošiesty
čas podľa asmatiki akoluthia a doňho primiešali, resp. za ním pridali53
tropár z mníšskeho časoslova. Podobné javy mimochodom v tomto
období nie sú zriedkavé.
K uväzneniu a k vyhnaniu Metodových učeníkov z Veľkej Moravy
teda prišlo v období Veľkého štyridsaťdňového pôstu r. 886.54 Začiatok
Veľkého pôstu r. 886 pripadol na 7. februára, Pascha na 27. marca, koniec
Štyridsiatnice teda pripadol na 18. marca. Zo Života Klimenta Ochridského vieme, že udalosť zemetrasenia sa udiala tri razy, druhý raz tri dni
po prvom zemetrasení a tretí raz s odstupom desiatich dní.55 K vyhnaniu
teda mohlo dôjsť najskôr 20. februára a najneskôr koncom marca roku
886.56 Ten istý prameň potvrdzuje, že k vyhnaniu prišlo v chladnom
období, pretože učeníci trpeli okrem násilia a potupy (vyhnali ich
nahých) aj „od mrazivého vetra, ktorý neustále duje v podunajských
krajoch.“57

53

Tak by to vyplývalo zo ŽKlim XII (36): „…prespevujúc piesne tretej hodinky,
vyspievali potom ešte dodatok k žalmom, v ktorom vzývame presvätého Ducha, zoslaného
v tretiu hodinu apoštolom, aby nás obnovil.“
54
Podrobná argumentácia k stanoveniu dátumu vyhnania Metodových učeníkov je
v štúdii: Andrej ŠKOVIERA: Tretí slovanský život Nauma Ochridského a dátum
vyhnania Metodových učeníkov. In: Slavica Slovaca, roč. 42, 2007, č. 2, s. 111-123.
55
ŽKlim XII, 36-39.
56
Medzi udalosťou tretieho zemetrasenia a vyhnaním mohlo snáď uplynúť ešte
niekoľko dní: „Keď potom uplynulo desať dní, znova, po tretí raz boli bojovníci osvietení
Vychádzajúcim z výsosti, a bezcitní bludári zotrvávali v tej istej zatvrdilosti... Keď potom
dosiahli od kniežaťa povolenie konať podľa svojho rozumu, vyvádzajúc ich zo žalára,
týrajú takrečeno neľudskými údermi…“ (ŽKlim XII, 39).
57
ŽKlim XIII, 41.
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7. Po vyhnaní z Veľkej Moravy
Život Klimenta spomína ďalej už len spoločné osudy Klimenta,
Nauma a Angelára, ktorí sa od Dunaja pobrali smerom na juhovýchod.
Zastavili sa v nejakej osade, kde ich podľa rozprávania Života Klimentovho (XV, 43-46) prijal istý zbožný človek. Hneď potom, ako ich prijal
do svojho domu, mu však zomrel jeho jediný syn. Kliment s Naumom
a Angelárom sa nad mŕtvym mladíkom pomodlili a ten ožil. Aj pri tejto
udalosti možno vidieť niekoľko biblických paralel, najvýraznejšia je
paralela so vzkriesením syna vdovy v Sarepte na príhovor proroka Eliáša
(3 Kr 17, 7-24).
To, že sa Metodovi učeníci vybrali práve do Bulharska, nebola
náhoda. Jednak vedeli, že aj bulharský panovník Boris mal podobné ciele
ako Rastislav – zriadiť nezávislú Bulharskú cirkev; národnú cirkev, ktorá
by zároveň napomáhala budovaniu mladého štátu a rozvoju vlastnej
kultúry a nie asimilovala Bulharov na Grékov. Je dosť možné, že Veľká
Morava tu bola pre Borisa akýmsi vzorom. Táto Borisova túžba bola
známa, o čom svedčí aj úsek z Života Klimentovho, keď Kliment, Naum
a Angelár došli do Belehradu. Tam ich prijal boritakan (podľa všetkého
náčelník pevnosti) a miestne knieža Radislav.58 Boritakan ich poslal
k Borisovi, „keďže vedel, že Boris oddávna túži po takých mužoch. Nechal
ich oddýchnuť po dlhom putovaní a potom ich poslal ku kniežaťu ako
drahocenný dar a oznámil mu, že títo muži sú presne takí, akých s veľkou
túžbou hľadal.” (ŽKlim XVI, 47).
Druhým dôvodom, prečo pre Metodových učeníkov bolo Bulharsko
veľmi vhodným útočiskom, je fakt, že do Bulharska sa už skôr dostalo
„ovocie“ cyrilo-metodskej misie. Pravdepodobne sa tak stalo najneskôr
vtedy, keď si patriarcha Fótios pri Metodovej návšteve v Konštantínopole
okolo r. 881 „podržal z jeho učeníkov kňaza i diakona s knihami.“ (ŽM
XIII) Je pravdepodobné, že tieto knihy, ba aj títo dvaja učeníci sa dostali
do Bulharska. Považujeme za dosť pravdepodobné, že ešte skôr sa
slovanské knihy dostali z nášho územia k južným Slovanom.59 Celkom
58

Nie je úplne vylúčené, že ide o jednu osobu, meno kniežaťa Radislava sa nám
zachovalo v II. Živote Nauma. Ten zase nespomína boritakana. V. N. Zlatarski považuje
meno Radislava za chybu, resp. fikciu autora. Васил Н. ЗЛАТАРСКИ: Словэнско житие
на св. Наума от XVI. вэкъ. София: Печатница П. Глушковъ, 1925, s. 9.
59
Medzi Bulharskom a Veľkou Moravou totiž existovali obchodné styky, z Bulharska sa
k nám dodávala napríklad soľ. Иван БОЖИЛОВ: Владимир. In: Кирило-Методиевска
енциклопедия. Том I (А-З). София: Издателство на Българската академия на
науките, 1985, s. 449-450. Popri obchodnej výmene iste existovala aj nejaká kultúrna
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určite ich nedoniesli učeníci pri úteku z Veľkej Moravy, pretože boli
vyhnaní bez akýchkoľvek prostriedkov, skoro nahí, knihy so sebou vo
väzení určite nemali. Život Klimenta Ochridského hovorí, že učeníci sa
vybrali do Bulharska, lebo „dúfali, že Bulharsko im dožičí odpočinok.“
(ŽKlim XIV, 42)
Z Belehradu sa Kliment, Naum a Angelár pobrali do Plisky k bulharskému kniežaťu Borisovi. Život Klimenta spomína, že ich prijal
s radosťou, postaral sa o nich a každý deň sa túžil s nimi stretávať
a zhovárať. Neľudské zaobchádzanie vichingovcov na Veľkej Morave
a namáhavá cesta do Bulharska pravdepodobne podlomili Angelárovo
zdravie, ktorý čoskoro po príchode do Bulharska zomrel.
O osudoch Sávu a Vavrinca nemáme nijaké zmienky v prameňoch.
Po vyhnaní učeníkov z Veľkej Moravy už takisto neexistuje žiadna
zmienka o Gorazdovi, až v neskorých prameňoch, ktorých spoľahlivosť je
dosť otázna. Je isté, že Gorazd nešiel spolu s Klimentom, Naumom
a Angelárom na juh, lebo to by Život Klimenta celkom určite spomenul
– Gorazdovi venuje dosť veľa miesta. Mienky bádateľov o jeho osude sa
dosť rozchádzajú, ale všetky zostávajú len hypotézami bez dostatočných
dôkazov.
Osudy predaných učeníkov
O osude učeníkov, ktorých predali Židom ako otrokov, sa dozvedáme z Prvého Života Nauma, že sa dostali na trh v Benátkach –
vtedajšom centre obchodu s otrokmi. Tu ich vykúpil na slobodu cisárov
vyslanec a vzal so sebou do Konštantínopolu, kde im boli priznané
všetky hodnosti, ktoré zastávali na Veľkej Morave. Z tejto zmienky
vidno, že boli akceptovaní ako plnohodnotní členovia konštantínopolskej cirkvi. Väčšina z nich sa zrejme potom dostala do Bulharska,
čomu nasvedčuje mohutný rozkvet písomníctva v tejto krajine na konci
9. a začiatku 10. storočia. Je možné, že niektorí pôsobili aj medzi
Slovanmi v Rímskej (byzantskej) ríši alebo medzi Srbmi, ktorých sa
výmena. Po tom, čo sa bulharský panovník Boris r. 864 vzdal spojenectva s Frankami
a sľúbil nenapádať Rímsku ríšu a dať sa pokrstiť byzantíncami, Bulharsko prestalo byť
nepriateľom Veľkej Moravy. I keď nemáme žiadne priame doklady, môžeme
v nasledujúcich rokoch predpokladať dobré kultúrne vzťahy medzi týmito susednými
štátmi. Ivan DUJČEV: Vztahy mezi Čechy, Slováky a Bulhary ve středověku, s. 26.
Predpokladáme, že prvé slovanské knihy sa do Bulharska dostali niekedy v tomto
období.
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Konštantínopol v tom čase snažil pokresťančiť.60 Možno nie všetci
učeníci vykúpení v Benátkach išli do Konštantínopolu, niektorí asi odišli
aj do Dalmácie a Chorvátska a tam ďalej šírili cyrilometodské dielo.61
8. Časový sled udalostí
Časový sled udalostí okolo vyhnania cyrilo-metodských učeníkov
bol asi takýto: Metodov pohreb – v prvej polovici apríla 885. Po jeho
smrti asi Viching hneď odišiel do Ríma, aby si získal post arcibiskupa.
(Nie je vylúčené, že tam odišiel aj skôr, ešte pred Metodovou smrťou.)
Príchod legátov rímskeho pápeža Štefana V. – na jeseň r. 885, najskôr
v októbri. (Štefan V. sa stal rímskym pápežom až v septembri 885.)
Viching po návrate z Ríma postupne prevzal moc. Dišputa neskôr, keď sa
ukázalo, že Metodovi učeníci sa nechcú pripojiť k Vichingovi – asi
koncom jesene. Dišputa asi nebola jednorazová záležitosť, ale pravdepodobne išlo o viac stretnutí. Prísaha pred Svätoplukom pravdepodobne
niekedy začiatkom zimy, krátko na to uväznenie (január – február 886),
potom zemetrasenie a medzi 20. februárom a koncom marca 886
vyhnanie.
9. Záver
Metodovi učeníci boli pokračovateľmi byzantskej misie, ktorá
mala zrejme nielen náboženský (a s tým zviazaný kultúrny) aspekt, ale aj
určitý diplomatický rozmer. Bola súčasťou politiky Rímskej (byzantskej)
ríše v strednej a južnej Európe, preto aj Metodovi učeníci boli vnímaní
ako exponenti Rímskej ríše a asi ešte viac ako exponenti byzantskej
cirkvi. V cirkevnej sfére sa to prejavilo v nezhodách v otázke používania
ľudového jazyka ako bohoslužobného, v otázke dopĺňania Filioque do
vyznania viery a v ďalších otázkach. Za hlavnú príčinu vyhnania cyrilometodských učeníkov považujeme mocenské zápasy o cirkevnú i svetskú
jurisdikciu a vplyv na Veľkej Morave. Zápas o mocenský vplyv na Veľkej
Morave a jej politickú orientáciu treba vnímať v širšom kontexte
zápasov, ktoré sa odohrávali v 9. storočí medzi Byzanciou, Frankami
60

Porov. Michal LACKO: Svätý Cyril a Metod, s. 186. František DVORNÍK: Byzantské
misie u Slovanů, s. 182-184.
61
Franz GRIVEC: Konstantin und Method. Lehrer der Slaven, s. 153; Н. Л. ТУНИЦКИЙ:
Св. Климент, епископ словенскій. Сергіев Посадъ, 1913, s. 142.
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a rímskymi pápežmi. Žiaľ, ich dôsledkom bola aj likvidácia misie
započatej sv. Cyrilom a Metodom.

Summary: THE EXPULSION OF ST. METHODIUS’ DISCIPLES
FROM GREAT MORAVIA. The delivered paper deals with the historical
events of the years 885-886 when the disciples of Sts. Cyril and Methodius
were banished from Great Moravia. These events are studied in
connection with the struggles for ecclesiastical and secular control or
influence between Byzantium, the Franks and Rome. A special importance
had the struggle for ecclesiastical jurisdiction in Bulgaria. These struggles
are connected with a great personage of the 9th century – the patriarch
Photios. The course of the events after the death of St. Methodius is
analysed chronologically. The arrival of the legates of the Roman pope
Stephen V. is dated to autumn 885. Afterwards there were several
disputes between the Cyrillo-Methodian disciples and Vichings party (end
of autumn 885). The oath in the face of Svätopluk at the beginning of
winter was followed by imprisonment of the disciples in January –
February 886. The expulsion is dated between February 20th and the end
of March 886. While considering several controversies between Byzantine
and Latin Church in that period that played a certain role in the course of
events too, the main reason for the expulsion and dissolution of the
Cyrillo-Methodian mission were the ecclesiastical and secular struggles
between Constantinople, the Franks and Rome.

57

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

ŚWIĘCI CYRYL I METODY PREKURSORAMI DZIEŁA
POJEDNANIA CHRZEŚCIJAN
Józef Budniak
Wydział teologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poľsko

„Cyryl i Metody, święci apostołowie Słowian,
trwają w pamięci Kościoła
razem z wielkim dziełem ewangelizacji,
jakiego dokonali”1

Europa zrodziła się ze spotkania i wzajemnego przenikania cywilizacji greckorzymskiej ze światem germańskim i słowiańskim, stopniowo
chrystianizowanym przez misjonarzy pochodzących z Zachodu i ze
Wschodu Starego Kontynentu. Podział religijny, który nastąpił w historii
Kościoła na katolicki i protestancki Zachód oraz na, w większości,
prawosławny Wschód, trwa, i „jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest
zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie
przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”2. Sytuacja ta nie
sprzyja prawidłowej integracji narodów europejskich, a dla Kościoła
pociągnęła za sobą negatywne skutki, który potrzebuje, jak często
powtarzał Jan Paweł II, oddychać „dwoma płucami”, zachodnim
i wschodnim.
Od 2000 lat Kościół jest obecny w sercu Europy, której wielkość
kształtowała się w tyglu chrześcijaństwa. Sam kontynent stał się „jakoby
korytem wielkiej rzeki, w którym chrześcijaństwo rozlało się, czyniąc
żyznymi ziemię oraz życie duchowe narodów i państw”3. Podejmowane
obecnie próby dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego pozwalają
1

JAN PAWEŁ II, encyklika Salvorum Apostoli (dalej: SA), Rzym 1985, 1.
Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio (dalej: UR), w: Sobór Watykański.
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, 1.
3
JAN PAWEŁ II, Przemówienie skierowane do Rady Konferencji Biskupów Europy
zgromadzonych na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 grudnia 1978 roku, w: Co Jan
Paweł II mówił o zjednoczeniu Europy, Kraków 2003. s. 21.
2
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dostrzec możliwość osiągnięcia jedności w różnorodności. Dlatego
w chrześcijaństwie potrzebny jest ekumenizm, który poprzez dialog
pomiędzy Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi poprowadzi do
pełnego zjednoczenia. Potrzeba zjednoczenia pojawiła się już pod koniec
XIX stulecia, kiedy to po raz pierwszy, od prawie tysiąca lat, Kościół
przywołał postacie świętych Cyryla i Metodego. Leon XIII, w dniu
30 września 1880 roku, z okazji 1000. rocznicy ukazania się listu
Industriae tuae papieża Jana VIII do księcia Świętopełka, ogłosił
encyklikę Grande munus, w której przypomniał całemu światu
działalność apostolską obu tych Świętych, nazywając ich „nauczycielami
Słowiańszczyzny”4. Wspominając treść listu Jana VIII, z czerwca
880 roku, zaznaczył jak cenne było wprowadzenie przez braci rodem
z Tesalonik języka słowiańskiego dla celów liturgicznych i katechetycznych, ażeby w tym języku była głoszona Ewangelia, kładąc tym samym
podwaliny pod całe piśmiennictwo dla tych ludów. Warto zaznaczyć, że
Cyryl i Metody spełniali swą posługę apostolską w jedności z Kościołem
konstantynopolitańskim, przez który zostali posłani i z następcą św.
Piotra w Rzymie, który zatwierdził księgi liturgiczne spisane w języku
słowiańskim. Papieże, Hadrian II i Jan VIII ze czcią przyjmowali
w Rzymie Cyryla i Metodego oraz popierali ich całą działalność misyjną.
Poprzez działalność apostolską święci Cyryl i Metody uważani są nie
tylko za Apostołów Słowian, ale również za ojców kultury wśród
wszystkich ludów i narodów, dla których pierwszy zapis języka
słowiańskiego nie przestaje być podstawowym punktem odniesienia
w dziejach ich kultury. Welehrad zaś stał się ośrodkiem kultu św. Cyryla
i Metodego. Istnieją średniowieczne dokumenty zawierające informacje
o licznych pielgrzymkach duchowieństwa i wiernych z Moraw, jak i z
innych regionów do Welehradu, do „kolebki chrześcijaństwa okolicznych
narodów”5. Rozwój tradycji cyrylometodiańskiej został zatrzymany
decyzją cesarza Józefa II z dnia 27 września 1784 roku. Dekretem
cesarskim dokonano kasacji klasztoru cystersów w Welehradzie,
zamknięto kościół, zniszczono zbiory archiwalne i biblioteczne oraz
wstrzymano ruch pielgrzymkowy 6. Sytuacja ta trwała do drugiej połowy
XIX wieku, w której to papież Leon XIII ogłasza i wprowadza kult
świętych Cyryla i Metodego w całym Kościele rzymskokatolickim,

4

STRZELCZYK, J., Apostołowie Europy, Warszawa 1997, s. 172.
BOČEK, B., Podzemní Velehrad (vykopávky r. 1938), Velehrad 1938, s. 91.
6
CINEK, F., Velehrad víry. Olomouc 1936, s. 52–69.
5
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a Velehrad staje się ponownie głównym ośrodkiem tradycji cyrylometodiańskiej7.
W drugiej połowie XIX stulecia obchodzono w Welehradzie, w latach
1863 (przybycie Cyryla i Metodego do Welehradu), 1869 (śmierć
Konstantyna/Cyryla) i w 1885 (śmierć Metodego), milenijne jubileusze
cyrylometodiańskie. Przyczyniły się one do rozpropagowania życia
i działalności obu Braci. Warto przypomnieć, że w 1851 roku bp Antoni
Marcin Słomek założył dla kapłanów Bractwo Cyryla i Metodego, które
rozpowszechniło się na Morawach, Słowacji, w Chorwacji, Austrii
i Galicji. W roku 1891 Bractwo to, z inicjatywy ks. dr Antoniego Cyryla
Stojana, późniejszego arcybiskupa ołomunieckiego, przekształciło się na
stowarzyszenie Apostolatu świętych Cyryla i Metodego. Apostolat ten –
w pierwszej połowie XX wieku miał siedzibę w Ołomuńcu, a później
w Welehradzie – stał się międzynarodową organizacją religijną o charakterze ekumenicznym. Oprócz ks. A. Stojana należy wymienić kilku
propagatorów idei cyrylometodiańskiej, do których należą:
a/ ks. F. Sušil (1804–1868), prof. brneńskiego seminarium, który był
współzałożycielem stowarzyszenia „Dziedzictwa świetych Cyryla
i Metodego” w Brnie. „Dziedzictwo” na pierwszym miejscu swego
programu wysunęło sprawę pojednania w jednym Kościele Chrystusowym Słowian prawosławnych i katolików łacińskich8;
b/ J. Hollý (1785–1849), pisarz, który odwołując się w swej
twórczości literackiej do dzieła Apostołów Słowian pragnie na tym
gruncie zbliżyć do siebie narody czeski i słowacki9;
c/ ks. V. Štulc (1814–1887) działający w Czechach, był jednym
z najstarszych propagatorów idei cyrylometodyjskiej10;
d/ biskup Maryboru M.A. Slomšeka (1800–1862), który umiejętnie
łączył dziedzictwo chrześcijańskie swojego narodu słoweńskiego
z dziedzictwem chrześcijańskim, sięgającym do czasów świętych Cyryla
i Metodego. W swym posługiwaniu biskupim dążył do usunięcia podziału
między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym. W tym
właśnie celu założył bractwo „Bratovščina sv. Cirila in Metoda”. Wiele
razy podejmował tematykę pojednania w swoich listach pasterskich, jak
również na łamach słoweńskich czasopism11.
7

Encyklika Ojca św. Leona XIII z dnia 30 IX 1880 r., dotycząca czci Apostołów
Słowiańszczyzny SS. Cyryla i Metodego, wyd. KANTECKI, A., Poznań 1880, s. 1–31.
8
MASAK, E., Dějiny dědictví sv. Cyrilla a Metoda 1850–1930, Brno 1932, passim.
9
GÓRKA, L., Dziedzictwo ojców, Lublin 1995, s. 28.
10
Ibidem, s. 29.
11
Por. JENEŽIČ, S., Edinost med brati, Ljubljana 1968, passim.
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Słoweński biskup M.A. Slomšeka cieszył się ogromnym autorytetem
nie tylko w swojej diecezji, jak również w innych krajach. Jego idea
apostolatu modlitwy o jedność została przyjęta przez takie kraje, jak:
Austria, Czechy, Morawy, Niemcy i Węgry. Wydźwięk ekumeniczny
miało jedno z jego wystąpień: „Wzywamy wszystkich chrześcijan, także
odłączonych, w których płynie jeszcze krew chrześcijańska, w których
bije jeszcze serce chrześcijańskie, aby modlili się wraz z nimi
o zjednoczenie Kościoła świętego, gdyż za to czeka piękna nagroda […].
Nie będziemy swych braci odłączonych i sióstr nienawidzić, lecz chcemy
zagrzewać ich prośbami miłości chrześcijańskiej. Nie będziemy żywić do
nich uczuć wrogich, albo pogardliwych, lecz podamy im bratnią dłoń do
zgody. Nie będziemy w nich godzić ostrą bronią, lecz raczej gorącą
modlitwą”12.
Na początku XX wieku Słowianie zrozumieli, że są dziedzicami
ewangelizacyjnego dzieła apostołów świętych Cyryla i Metodego.
Sięgając do IX stulecia, w którym przyszło żyć i działać świętym, należy
w jego świetle zrozumieć obecną rzeczywistość i odgadnąć przyszłą. Jak
pisze papież Jan Paweł II w encyklice Salvorum Apostoli „posłannictwo
Kościoła jest bowiem zawsze skierowane z niewzruszoną nadzieją ku
przyszłości” (AS 31). Dzieło nauczycieli Słowian Cyryla i Metodego,
mimo dzielącej nas przestrzeni czasu, trwa pośród nas zarówno poprzez
dziedzictwo duchowej kultury, jak również przez aktualność swego
posłannictwa. W ich pracy ewangelizacyjnej upatrywano wzorzec
umiejętnego godzenia jedności wiary oraz uniwersalizmu chrześcijańskiego z indywidualnymi cechami różnych kultur i tradycji. Takie
spojrzenie na myśl cyrylometodiańską posiadało znaczący wpływ na
strukturę siedmiu Kongresów zorganizowanych w Welehradzie13 (1907,
12

Por. GRIVEC, F., Święci Cyryl i Metody, Apostołowie Słowian, (tłum. na j. Pol.
KORZONKIEWICZ, J.), Kraków 1930, s. 189–190.
13
Welehrad (obecnie Stare Město w pobliżu Uherske Hradište) to miejscowość – osada
– leżąca nad rzeką Morawą, gdzie w centrum stoi okazała świątynia – bazylika oraz
pocysterski klasztor. Welehrad wziął swą nazwę od „wielkiego grodu” z doby Państwa
Wielkomorawskiego, który upadł na początku XI stulecia. Od roku 1205 Welehrad stał
się siedzibą cysterskiego opactwa, zniesionego w drugiej połowie XVIII wieku przez
cesarza Józefa II. Z miejscem tym związany jest kult braci sołuńskich, świętych Cyryla i
Metodego, którzy złączyli z nim swe życiowe losy. W drugiej połowie XIX wieku, gdy
Kościół katolicki uroczyście obchodził 1000. rocznicę ich przybycia na Morawy (1863)
oraz śmierci (św. Cyryl-Konstantyn – 1869, św. Metody – 1885), Welehrad stał się
kolebką czeskiego unionizmu, który poprzez akcje religijne i organizowane studia
zmierzał do odnowienia w duchu katolickim wyznaniowej jedności pomiędzy
narodami słowiańskimi. Por. GRIVEC, F., Święci Cyryl i Metody…, passim.
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1909, 1911, 1924, 1927, 1932, 1936), a przez nie wpływało na
kształtowanie się ekumenicznego modelu pluralistycznej jedności.
Kongresy w Welehradzie organizowane były z inicjatywy księży
i teologów słowiańskich, związanych z Apostolatem św. Cyryla
i Metodego, i współpracujących również z czasopismem ołomunieckim
„Slavorum Litterae Theologicae”. Stały się one początkiem ruchu
ekumenicznego, który według nauki Soboru Watykańskiego II
rozumiany jest, jako „działalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do
jedności chrześcijan, zależnie od różnych potrzeb Kościoła i warunków
chwili” (UR 4). Organizatorzy i uczestnicy zjazdów welehradzkich,
pomimo że nie posiadali wzorców ekumenicznych poza uniatyckimi
praktykami nacechowanymi prozelityzmem, bądź utopijnym panslawizmem, byli świadomi potrzeby pojednania religijnego Słowian.
W wygłaszanych referatach, dyskusjach i wymianie poglądów dominowało poszukiwanie jedności wśród chrześcijan. Teolodzy katoliccy
i prawosławni reprezentowali zgodne stanowisko, że podział między
oboma Kościołami sprzeciwia się woli Boga i jest zgorszeniem dla świata,
a zbawcze dzieło Chrystusa obejmuje wszystkich ludzi. Było ono
pierwszoplanową motywacją do spotykania się chrześcijan Wschodu
i Zachodu w przekonaniu, że posłanie i jedność Kościoła należą istotowo
do siebie.
Kongresy welehradzkie posiadały charakter ekumeniczny, co nie
przeszkodziło teologom zająć stanowiska odnośnie rozumienia nauki
o Kościele. Przedstawiona doktryna eklezjologiczna akcentuje jedność
Kościoła, rozumianą jako dzieło nadprzyrodzone. Teolodzy wlehradzcy
wymieniają cztery istotne elementy oznaczające i sprawujące jedność
Kościoła. Należą do nich:
1. Eucharystia, podczas której dokonuje się najgłębsze zjednoczenie
z Chrystusem, a zarazem jest to znak jedności i miłości;
2. Duch Święty – Autor wszystkich dążeń ekumenicznych;
3. Trójca Święta, która jest wzorem jedności;
4. Widzialna jedność hierarchiczna, przejawiająca się w prymacie
piotrowym i z kolegium biskupów14.
Wymienione elementy są prawie identyczne z tymi oznaczającymi
i sprawującymi jedność Kościoła a zawartymi w Dekrecie o Ekumenizmie
Soboru Watykańskiego II (UR 2).
W wystąpieniach teologów welehradzkich odnajdujemy stanowisko
mówiące, że jedność Kościoła katolickiego z Kościołami i Wspólnotami
14

PRÁZDIL, F., Jezuité na Velehrad, Svitavy 2005, passim.
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chrześcijańskimi nie jest zerwana, bowiem chrześcijan łączy chrzest
i wiara, przez co wszyscy chrześcijanie są członkami jednego Kościoła
Chrystusowego. Teolodzy mocno akcentowali pracę na rzecz zjednoczenia chrześcijan, która obejmuje szerokie kręgi prezbiterów, biskupów
i wiernych.
Znaczenie idei Apostołów Słowian i ich ciągła aktualność była
również szeroko omawiana na sympozjach cyrylometodiańskich, które
odbyły się z okazji: 1100. rocznicy przybycia świetych Cyryla i Metodego
na Morawy 15, 1.100. rocznicy śmierci św. Cyryla16 i 1.100 rocznicy
śmierci św. Metodego17. Wówczas to podjęto tematykę dotyczącą
działalności ewangelizacyjnej i kulturowej świętych Cyryla i Metodego.
Nie zabrakło również wystąpień i dyskusji na temat ekumenicznych
aspektów tradycji cyrylometodiańskiej i ich prekursorskiego charakteru
w kontekście z soborową myślą ekumeniczną.
Problematyka jedności chrześcijan podejmowana była również przez
papieży. Jan Paweł II w encyklice Salvorum Apostoli przywołuje swoich
poprzedników: Leona XIII, Piusa XI, Jana XXIII, którzy w swych
dokumentach nawiązywali do dzieła ewangelizacyjnego świetych Cyryla
i Metodego. Papież Jan XXIII w dniu 11 maja 1963 roku wystosował do
biskupów słowiańskich list apostolski Magnifici eventus, w którym
stwierdził, że dzieło pojednania chrześcijan rozpoczęte na zjazdach
welehradzkich jest ciągle aktualne i powinno być dalej kontynuowane.
W postawie świętych Braci Jan XXIII widzi uosobienie głębokiego
przekonania, że pełna jedność jest możliwa, ponieważ „większe jest to, co
łączy obie strony, niż dzieli”18. W 1100. rocznicę śmierci św. Cyryla
papież Paweł VI wydał list apostolski Antiqua nobilitatis, w którym
nakazuje, aby w drodze do pojednania chrześcijan kierować się duchem

15

Por. Acta Congressus Historiae Slavicae in memoriał SS. Cyrili et Methodii anno 1963
celebrati, Bd. 1–4, Wiesbaden 1964–1968, passim; Apoštoli Sloienov. Sbornik študii s
obrazkovou prilohou, k 1100 vyročiu prichodu sv. Cyrila a Metoda na Velku Moravau,
Bratislava 1963, passim; Das Großsmährische Reich. Tagung der wissenchaftlichen
Konferenz des Arch. Inst. Der Tschechoslovakischen Akademie der Wissenschaft, Brno–
Nitra 1–4 X 1963, Praha 1966, passim.
16
KIRMAGOVA, A., PAUNOVA, A., Bibliografija na bâlgarskite publikacii, izlezli
okolo čestvuvaneto na 1100 godišninata ot smârtta na Konstantin-Kiril Filosof, w:
Konstantin Kiril Filosof, Sofia 1971, s. 373–414.
17
POKORNY, L., (red.), Odkaz Solunských Bratři. Sbornik k 1100 výroči úmrti sv.
Metoděje, Praha 1987, passim.
18
JAN XXIII, List apostolski Magnifici eventus, AAS 55: 1963, s. 437.
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welehradzkim. Wskazuje jednocześnie na osobę św. Cyryla, jako patrona
pełnej jedności Wschodu i Zachodu19.
Najpełniejsze znaczenie tradycji cyrylometodiańskiej daje Papież Jan
Paweł II. Od początku swego pontyfikatu, Papież – Słowianin –
przypominał, że ekumenizm jest jednym z priorytetów duszpasterskich.
Biskup Rzymu w ekumenicznej encyklice Ut unum sint stwierdził, że
„Chrześcijańska Wspólnota, która wierzy w Chrystusa i z ewangeliczną
gorliwością pragnie zbawienia ludzkości, w żadnym przypadku nie może
zamknąć się na wezwanie Ducha, który kieruje wszystkich chrześcijan ku
pełnej i widzialnej jedności. Jest to jeden z nakazów miłości, który trzeba
wypełnić do końca” (UUS 99). Papież zwraca uwagę na wagę, jaką niesie
z sobą ekumenizm, który „nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą
Wspólnot chrześcijańskich. Jest to sprawa miłości, którą Bóg w Jezusie
Chrystusie pragnie ogarnąć całą ludzkość, a więc stawianie przeszkód tej
miłości jest zniewagą wobec Niego i wobec Jego zamiaru zgromadzenia
wszystkich w Chrystusie” (UUS 99). Papież był przekonany do misji, jaka
była prowadzona przez świętych Cyryla i Metodego, jak i do myśli
cyrylometodiańskiej. Działalności Braci Sołuńskich przypisuje wielkie
znaczenie i wymowę ekumeniczną (UUS 53) wskazując, że „Kościół
zrodzony z misji świętych Cyryla i Metodego niósł, jakoby wpisaną
w nim samym, szczególną pieczęć powołania ekumenicznego, które
dwóch świętych Braci tak żywo przeżywało”20. Ogłosił ich, wraz z św.
Benedyktem, Patronami Europy, przypisując im wszystkie zaszczyty
i przywileje liturgiczne, które przysługują zgodnie z prawem Patronom
miejsc, dedykując im encyklikę, poświęcając liczne pielgrzymki,
przemówienia, publiczne oddanie kultu, wzywając również ich
wstawiennictwa nad całym kontynentem, wskazując nowym
pokoleniom na ich myśli i przykład. W czasie trwania pontyfikatu
odwoływał się wielokrotnie do ich geniuszu wiary i kultury określając ich
jako potężnych orędowników w Kościele Bożym21.
Jan Paweł II podczas pierwszego pobytu w Czechosłowacji (1990)
odprawił pierwszą mszę świętą w Welehradzie, podkreślając wkład
świętych Cyryla i Metodego w dzieło głoszenia Ewangelii i pojednania
19

PAWEŁ VI, List apostolski Antiqua nobilitatis, AAS 61: 1969, s. 147.
JAN PAWEŁ II, List apostolski Euntes in mundum z okazji tysiąclecia „Chrztu Rusi
Kijowskiej” z dnia 25 stycznia 1988 roku, w: Co Jan Paweł II mówił o zjednoczeniu
Europy, Kraków 2003, s. 107.
21
JAN PAWEŁ II, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania ze światem kultury w
Sali Reprezentacyjnej Pałacu Starego we Florencji wygłoszone w dniu 18 października
1986, w: Co Jan Paweł II mówił…, s. 102.
20
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chrześcijan wskazywał również na ich „ogromny i decydujący wkład
w budowę Europy nie tylko w chrześcijańskiej społeczności religijnej, lecz
także w celu jej cywilizacyjnego i kulturowego zjednoczenia” (SA 27).
Postacie Cyryla i Metodego „mówią o drogach, przez które
przechodziła ewangelizacja naszego kontynentu w pierwszym tysiącleciu.
Prowadzą zatem pośrednio do samych korzeni drzewa ewangelicznego,
które rozwijało się opasując Europę swoimi dwoma wielkimi gałęziami
Zachodnią i Wschodnią”22. Ich dzieło łączy duchowym pomostem dwie
tradycje: wschodnią wywodząca się z Konstantynopola i zachodnią
z Rzymu, a te łączą się razem w jedną wielką tradycję Kościoła
powszechnego, wszak „powstały w łonie jednego Kościoła, choć na
kanwie różnych kultur i różnego podejścia do tych samych problemów”
(SA 25). Święci Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w budowę
Europy „nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako
organizmu państwowego i kulturowego” (SA 27). Dlatego wielka rodzina
ludów słowiańskich uznaje ich za ojców zarówno chrześcijaństwa, jak
i kultury (SA 25).
Przesłanie cyrylometodiańskie wzywa dziś, Kościoły i Wspólnoty
chrześcijańskie oraz narody, do wzajemnej otwartości i wrażliwości na
dobra niesione przez odmienną tradycję. Podczas wizyty w Welehradzie,
22 kwietnia 1990 roku, Jan Paweł II skierował do mieszkańców Europy
słowa: „Kamień węgielny europejskiej jedności znajduje się tu,
w Welehradzie. Nie tylko na Monte Cassino, skąd św. Benedykt budował
Europę łacińską. Także i tu, w Welehradzie, gdzie Bracia Sołuńscy
utrwalili w dziejach Europy tradycję grecką i bizantyjską […]. W naszych
czasach Europy podzielonej, czasach podzielonego Kościoła, ich
świadectwo oznacza wezwanie do jedności. Oni należą do wszystkich
i mają znaczenie ekumeniczne. Tu w Welehradzie, już w dobie nam
współczesnej podjął to wezwanie arcybiskup ołomuniecki Antonin Cyril
Stojan, inicjator znanych zjazdów unionistycznych, pierwszych kroków
na drodze współczesnego ekumenizmu”23. Wizyta w Welehradzie stała się
inspiracją do zwołania, w roku 1991, przez Papieża Zgromadzenia
Synodu Biskupów poświęconego sprawie odbudowania nowej, zjednoczonej Europy.
22

JAN PAWEŁ II, Przemówienie wygłoszone na zakończenie nadzwyczajnego
Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat Europy w dniu 13 grudnia 1991 r., w: Co Jan
Paweł II mówił…, s. 175–176.
23
Por. JAN PAWEŁ II, Tu znajduje się kamień węgielny europejskiej jedności,
„L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 5/1990, s. 24.
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W encyklice Ut unum sint Papież przypomina, że „Cyryl i Metody
wyszli z kręgu Kościoła bizantyjskiego w czasie, gdy Kościół ten trwał
jeszcze w jedności z Rzymem” (UUS 53). Jest to obraz pojednanej
różnorodności z epoki niepodzielonego chrześcijaństwa, który powinien
uwrażliwić chrześcijan Wschodu i Zachodu na zło aktualnych podziałów,
a równocześnie winien zobowiązywać do wykorzystania wszystkich
możliwych środków prowadzących do zmiany tego stanu. Kościół
otrzymał od Jezusa zadanie, „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21), czyli
odziedziczył od Boga „służbę pojednania” (Por. 2 Kor 5, 18). Jan Paweł II
nawiązując do dzieła świętych Cyryla i Metodego przypomina, że „być
chrześcijaninem w naszych czasach, oznacza być twórcą komunii
w Kościele i społeczeństwie. Służą temu celowi: otwartość ducha ku
braciom, wzajemne zrozumienie, gotowość współpracy na drodze
wspaniałomyślnej wymiany dóbr duchowych i kulturalnych” (SA 27).
Podjęcie działalności zjednoczeniowej przez teologów welehradz–
kich – w kontekście soborowego dekretu o ekumenizmie, który to
„zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozpoznając
znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym” (UR 4) –
pozwala określić ich mianem prekursorów ekumenizmu, a Welehrad –
sercem pojednania chrześcijan, które prawidłowo wpływa na
funkcjonowanie „dwóch płuc – Wschodu i Zachodu”.
Idea jedności chrześcijan promieniuje z Welehradu również poprzez
symbole i gesty. Pierwszym z nich jest pięcionawowa bazylika pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętych Cyryla
i Metodego. W ołtarzu kaplicy św. Floriana, w centralnym miejscu,
znajduje się obraz malarza polskiego, Jana Matejki, zatytułowany
Apostołowie Słowian przedstawiający św. Cyryla i Metodego ubranych
w stroje pontyfikalne. Dzieło to zostało namalowane z okazji obchodów
1000. rocznicy śmierci św. Metodego i ofiarowane przez Matejkę,
i polskich pielgrzymów przybyłych na uroczystości rocznicowe do
Welehradu w roku 1885. Treść zawarta w obrazie nawiązuje do idei
jedności Słowian. Święty Cyryl wskazuje prawą ręką otwartą księgę, zaś
św. Metody na krzyż bizantyjski, za którym jest umieszczona ikona
Madonny Jasnogórskiej, w otoczeniu której widnieje orzeł piastowski,
a po prawej – archanioł Michał symbolizujący Ruś. Pod krzyżem na
poduszce leży polska piastowska korona, zaś na ziemi przed apostołami –
rozpięty posąg Światowida. Obraz umieszczony jest na atłasowej
tkaninie, na której jest napis: „CM SŁOWIANOM”.
Idea jedności chrześcijan przepełniona duchem cyrylometodiańskim
była głównym motywem działalności chorwackiego biskupa J.J.
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Storssmayera (1815–1905). Na jego prośbę Papież Pius IX zatwierdził
kult świetych Cyryla i Metodego dla całej Słowiańszczyzny. W roku 1887
Biskup ten ufundował kaplicę świętych Cyryla i Metodego przy kościele
św. Klemensa w Rzymie. Pod jego patronatem została wybudowana
katedra w Diakowie łącząca elementy romańskie i bizantyjskie i jest ona
zadedykowana: „Na chwałę Bogu i ku zjednoczeniu Kościołów”24.
Naród polski wdzięczny jest Braciom Sołuńskim za ich obecność
w historii. Wykopaliska archeologiczne w Wieliczce koło Krakowa
wskazują, że uczniowie św. Metodego dotarli na te tereny, by
ewangelizować i udzielać chrztu świętego. Z okazji 1000. rocznicy śmierci
św. Metodego wśród Polonii amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych
w Detroit, w stanie Michigan, zostało założone w 1885 roku Seminarium
Duchowne świętych Cyryla i Metodego, aby przygotować kandydatów
do kapłaństwa w Kościele rzymskokatolickim dla posługi polskoamerykańskim wspólnotom emigracyjnym. Motywacją do powierzenia
opiece świętym Cyrylowi i Metodemu kleryków z Polski do pracy
misyjnej w USA była nie tylko milenijna rocznica śmierci św. Metodego,
lecz również to, że są oni patronami między Kościołami Wschodu
i Zachodu. Wzrastająca liczba kandydatów i związana z tym potrzeba
nowych miejsc sprawiła, że w 1909 roku przeniesiono seminarium
z Detroit do miejscowości Orchard Lake. 8 sierpnia 2007 roku została
zawarta umowa między kard. Adamem Maidą, arcybiskupem Detroit
i kard. Stanisławem Dziwiszem, arcybiskupem krakowskim o powstaniu
Instytutu Filozofii i Inkulturacji w Krakowie, który stanowi integralną
część z Seminarium Duchownym świętych Cyryla i Metodego w USA.
Na bazie tego Instytutu kard. S. Dziwisz dekretem z dnia 19 lutego 2008
roku erygował Rzymskokatolickie Wyższe Seminarium Duchowne
świętych Cyryla i Metodego w Krakowie25.
Według historyków misjonarze – uczniowie – św. Metodego dotarli
również na Śląsk, dlatego archidiecezja katowicka posiada dwa kościoły
parafialne (Katowice-Załęska Hałda i Knurów), którym patronują święci
Cyryl i Metody 26.
Od 2007 roku, w święto patronów Europy i narodów słowiańskich
oraz patronów jedności chrześcijan, odbywają się w Sandomierzu
24

Por. GÓRKA, L., Dziedzictwo ojców…, s. 31.
Historia i misja Seminarium św. Cyryla i Metodego, Orhard Lake, Michigan, USA.
Wyższe Seminarium Duchowne św. Cyryla i Metodego w Krakowie. W: www.wsdscm.pl/historia.htm (z dn. 27 VI 2008)
26
PAWLICZEK, J.: Tytuły kościołów parafialnych, w: Katalog Archidiecezji katowickiej
2001, Katowice 2000, s. 784.
25
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Sandomierskie Spotkania Cyrylometodiańskie. Spotkania te mają na celu
ukazanie postaci świętych Cyryla i Metodego, wskazując na ich ogrom
pracy i głęboką intuicję, by prawdy wiary przekazywać ludom
słowiańskim w ich języku, uwzględniając ich kulturę i sposób
postrzegania rzeczywistości. W spotkaniu, które odbyło się 14 lutego
2008 roku wzięli udział biskupi, przedstawiciele środowisk naukowych
oraz władz państwowych z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy 27.
Z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Metodego w katedrze w Salzburgu,
podczas mszy świętej, w obecności przedstawicieli Kościołów prawosławnych i protestanckich, abp Karl Berg dokonał otwartego wyznania
winy w imieniu swego odległego poprzednika, biskupa bawarskiego, jego
biskupów pomocniczych i duchowieństwa niemieckiego, którzy 1100 lat
wcześniej, w 870 roku, pozbawili na kilka lat wolności Metodego
i zwalczali jego działalność. Metody wówczas wracał z Rzymu, gdzie
otrzymał od papieża Hadriana II sakrę biskupią oraz nominację na
metropolitę powstałej nowej metropolii w Sirmium (niedaleko Belgradu).
Do zwolnienia abp. Metodego w 878 roku doprowadził papież Jan VIII,
mianując go legatem apostolskim do ewangelizacji Słowian. Dlatego, jak
pisze Jan Paweł II, w świętych Cyrylu i Metodym należy widzieć
„autentycznych protagonistów ekumenizmu w ich skutecznym dążeniu
do usunięcia lub zmniejszenia wszelkiego prawdziwego lub choćby
pozornego podziału między poszczególnymi Wspólnotami, należącymi
do tego samego Kościoła” (SA 14). Święci Cyryl i Metody, bracia z krwi,
lecz jeszcze bardziej bracia w wierze, „umieli wyprzedzić pewne zdobycze,
które Kościół w pełni sobie przyswoił dopiero w czasie Soboru
Watykańskiego II […] inicjując, w ten sposób, obecność chrześcijaństwa
wśród ludów słowiańskich, która trwa niezniszczalnie po dziś dzień”28.
Obydwaj święci misjonarze stanowią wzory i podpory dla
chrześcijaństwa naszych czasów szczególnie dla narodów Europy. Ich
energia, rozwaga, gorliwość i miłość, konieczna do niesienia przyszłym
wierzącym światła, nieskażona prawowierność, szacunek do tradycji
i nowości życia ludów ewangelizowanych nie „zachwiały ich wytrwałego
dążenia do niesienia pomocy i służenia dobru ludów słowiańskich oraz
jedności Kościoła powszechnego” (SA 10). Działalność obu świętych
Braci cechowała troska o zachowanie wiary i miłości między Kościołami.
27

Por. Sandomierz, „Wiadomości KAI” nr 8, 25 II 2007, s. 12–13.
JAN PAWEŁ II, Akt Europejski. Santiago de Compostella, 9 listopada 1982, w:
SOWIŃSKI, S., ZENDERWOWSKI, Z., Europa droga Kościoła. Jan Paweł II o Europie i
europejskości, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 193.

28

68

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

Głosili prawdę, zbawienie, pokój. Szanowali bogactwa duchowe
i kulturalne każdego narodu, będąc przekonanymi, że łaska pochodząca
od Jezusa Chrystusa nigdy nie niszczy lecz podnosi do potęgi oraz
przemienia naturę29.
Otwarcie na tradycje chrześcijaństwa wschodnią i zachodnią, które
się wzajemnie uzupełniają, wcielenie orędzia ewangelicznego
w poszczególne kultury poprzez przyjęcie języka „i aby każdy język
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 11)
oraz obyczajów z zachowaniem całej ich wartości, zachęca do potrzeby
dialogu w duchu zrozumienia i współpracy między wielkimi religiami
świata w duchu pojednania i pokoju. Właściwie zrozumiany dialog
w sposób całościowy, egzystencjalny, personalistyczny, którego po–
czątkiem jest modlitwa, kontemplacja, wsłuchanie się, to dialog przyjaźni
i miłości nastawiony na pełnię miłości i pokory.
Święci Cyryl i Metody pozwalają nam zrozumieć mnogość i jedność,
prawo do odmienności oraz jedności Kościoła i Europy 30. Wspólny
„europejski dom”, wzniesiony na kamieniu węgielnym, którym zdaniem
Jana Pawła II jest chrześcijaństwo powinien być realną wspólnotą
religijną i kulturową, wspólnotą ludzi i wiary w Chrystusa. Wysiłkom
tym patronują Cyryl i Metody inspirując narody do poszukiwania
wspólnych dróg pozwalających jak najszybciej osiągnąć upragnioną,
pełną jedność.
Podczas mszy świętej w bazylice św. Klemensa w Rzymie, w miejscu
spoczynku „czcigodnych, doczesnych szczątków świętego Cyryla”31,
Biskup Rzymu wygłosił homilię, w której zawarł modlitwę do Patronów
Europy: „Święci Cyrylu i Metody, którzy w prawdziwym duchu
braterstwa zbliżaliście się do wielu narodów, aby zanieść im wszystkim
posłanie miłości uniwersalnej przepowiadanej przez Chrystusa, sprawcie,
aby narody Europy, świadome ich wspólnego dziedzictwa chrześci–
jańskiego żyły we wzajemnym poszanowaniu słusznych praw oraz
solidarności, a także, aby były narzędziami pokoju pomiędzy wszystkimi
narodami świata”32.
29

JAN PAWEŁ II, Przemówienie skierowane do uczestników międzynarodowego dialogu
na temat „Wspólne korzenie narodów europejskich”, w: Co Jan Paweł II mówił…, s. 161.
30
JAN PAWEŁ II, Przemówienie skierowane do uczestników dialogu promowanego
przez Papieską Radę Kultury z okazji 40-lecia istnienia czasopisma „Znak” w Krakowie,
w: Co Jan Paweł II mówił…, s. 98.
31
JAN PAWEŁ II, Homilia wygłoszona podczas mszy św. w Bazylice św. Klemensa 14
lutego 1981r., w: Co Jan Paweł II mówił…, s. 34.
32
Ibidem, s. 37.
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Powyższe słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II wskazują, że
dzieło Cyryla i Metodego – bardzo złożone i urozmaicone – ma
ponadczasową wartość teologiczną, kulturową i ekumeniczną. Bracia
Sołuńscy są orędownikami pojednania. O ich wstawiennictwo prośmy,
aby Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie mogły jak najszybciej osiągnąć
pełną jedność pokonawszy w miłości i prawdzie to, co je dzieli.
W świętych Cyrylu i Metodym odnajdujemy nauczycieli i mistrzów
nowej nadziei. To oni również w pewnym sensie wyznaczają nam sposób
realizacji jedności. Dzięki spuściźnie cyrylometodiańskiej doszło do
spotkania Wschodu z Zachodem, spotkania wartości odziedziczonych
z nowymi wartościami.

Summary: SS. CYRIL AND METHODIUS AS THE HARBINGERS OF
THE CHRISTIANS’ REUNION. At the turn of 19th and 20th century for
the first time after one thousand years, the Slovians remembered that they
are inheritors of the evangelism work of the holly apostles ss. Cyril and
Methodius. Their evangelism work was said to be a kind of a pattern
joining the unity of faith and the Christianity with individual features of
different cultures and traditions. This view has also a great influence on
the structure of the seven Congresses in Velehrad (1907, 1909, 1911,
1924, 1927, 1932, 1936) and the formation of the pluralistic unity in the
ecumenism.
The ecumenical movement originates from the congresses in Velehrad
and the Vatican Council II created its definition as "the initiatives and
activities planned and undertaken, according to the various needs of the
Church and as opportunities offer, to promote Christian unity" (Unitatis
Redintegration, 4). That is why John Paul II sees "Saints Cyril and
Methodius as the authentic precursors of ecumenism, inasmuch as they
wished to eliminate effectively or to reduce any divisions, real or only
apparent, between the individual communities belonging to the same
Church"(Salvorum Apostoli, 14).

70

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

KULTUROWE DZIEDZICTWO CYRYLA I METODEGO
A DIALOG O TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ
Marek Rembierz
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poľsko

„Nasze pytanie brzmi: jak można scharakteryzować duchową
postać Europy? [...]
Narody europejskie, choć tak skłócone, łączy przecież szczególne
pokrewieństwo wewnętrzne, które przenika je wszystkie i wykracza
poza różnice narodowe. Jest to jakby braterstwo, które w tym kręgu
daje nam świadomość wspólnej ojczyzny”.
Edmund Husserl
„Wszystkie nacjonalizmy europejskie to idiotyzmy. Europa
jest jednym krajem”.
Józef M. Bocheński OP

1. Problematyka kulturowego dziedzictwa Cyryla i Metodego skłania
nie tylko do prowadzenia dalszych historycznych badań i rekonstrukcji
elementów tego dziedzictwa, lecz inspiruje również do ogólniejszej
refleksji – z zakresu filozofii kultury i myśli społecznej – dotyczącej
tożsamości europejskiej. Cyryla i Metodego wraz z Benedyktem z Nursji
postrzega się bowiem jako symbole i wzorce takich dążeń w sferze
kultury, które – nie tylko z religijnych względów – uznaje się obecnie za
wartościowe (aktualność walorów postawy i idei Benedykta rozważał
m.in. Leon Koj33). Jeśli przyjmuje się taką uniwersalistyczną optykę
w spojrzeniu na dokonania braci z Salonik, a ich roli nie ukazuje się
apologetycznie (wąsko konfesyjnie), to przywołanie ich kulturowego
dziedzictwa może okazać się heurystycznie płodne w refleksji nad
cechami kultury europejskiej i wzorcami tożsamości europejskiej, które

33

LEON KOJ, Wielcy twórcy Europy: Benedykt z Nursji, „Summarium” 1990 nr 19 (39),
s. 85-104; ten tekst prof. Koja (z 1981 r.) stanowił inspirację, aby podjąć refleksję nad
dziedzictwem Cyryla i Metodego. (zob. też LEON KOJ, Od bezradności do programu
(oprac. S. Wilkanowicz), „Znak” 1992, nr 10 (449), s. 31-37.)
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mają w praktyce – w jakimś zakresie – wyznaczać kierunki procesów
integracji Europy.
Spojrzenie w kontekście tradycji cyrylo-metodiańskiej na sprawę
tożsamości europejskiej może być – i bywa – ważne z punktu widzenia
mieszkańców krajów, w których dziejach ta tradycja odgrywała – i
odgrywa – rolę kulturotwórczą, określając elementy dawnej i obecnej
tożsamości społecznej34. Przypominanie wkładu tradycji cyrylometodiańskiej w kształtowanie etosu europejskiego, może pozwolić
mieszkańcom krajów o rodowodzie słowiańskim uwyraźnić własne – w
34

zob. m.in. HANNA DYLAGOWA, Dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, „Pastores”
2003, nr 1 (18), s. 40 – 46. Jeśli idzie o dzieje ziem polskich w IX i X wieku, to w
historiografii eksponuje się, iż pozostawały one „w kręgu kultury łacińskiej”. I taki też
tytuł nosi paragraf w – syntetyzującej wyniki badań – rozprawie Bronisława Geremka
„Polska w geografii kulturowej średniowiecznej Europy” (pochodzącej z końca lat
siedemdziesiątych XX wieku) . Pisze on: „Opcja księcia Włodzimierza na rzecz
obrządku greckiego [...] sankcjonowała przypisanie Rusi kulturze bizantyjskiej [...].
Natomiast w wypadku Polski w X wieku ciążenie ku kulturze zachodniej zdaje się być
jednoznacznie określone. Wprawdzie po nawróceniu Bułgarii misje greckie sięgały aż
nad środkowy Dunaj, docierając [...] poprzez ziemie państwa wielkomorawskiego na
ziemie południowopolskie, trudno [...] jednak stwierdzić jakąkolwiek poważniejszą
więź z [...] bizantyjską sferą interesów ekonomicznych i politycznych. Losy historyczne
splatają powstającą Polskę z Europą wyłaniającą się z dziedzictwa karolińskiego”. Ten
związek z Zachodem utrwala polityka Ottona III. „Polska zatem nie tylko wkraczała do
respublica christiana, ale stawać się miała partnerem w europejskim układzie
politycznym”. Zjazd w Gnieźnie (1000 r.) „wprowadzał władcę polskiego w ottońską
rodzinę królów”. Następowało „kulturowe przystosowanie się Polski do [...] wzorców
zachodnich”. Polscy władcy „czynią wysiłki w celu adaptacji Polski do Europy
postkarolińskiej”. Był to element procesu, „z którego wolno kształtował się Europa”
(BRONISLAW GEREMEK, Polska w geografii kulturowej średniowiecznej Europy, w: red. J.
Dowiat, Kultura Polski średniowiecznej X – XIII w., Warszawa 1985, s. 12-14).
Proponowane przez Geremka zdecydowane – w argumentacji i retoryce – ujęcie
związków Polski z Zachodem i z właściwymi mu instytucjami (kościelnymi i
prawnymi) jest uderzające i ma dodatkową motywację. Tekst był bowiem pisany w
warunkach PRL-u zależnego od wschodniego imperium sowieckiego. Wskazanie na
Zachód i jego dziedzictwo pełniło też funkcję kształtowania – zagrożonej przez
sowietyzację – tożsamości europejskiej w Polsce. Jako badacz Geremek wskazuje na
kwestię tropów bizantyjskich w kulturze polskiej: „Zdobycie Rusi dla kultury greckiej
jeszcze bardziej przybliżyło świat helleński ku rubieżom ziem zachodniosłowiańskich i
północnosłowiańskich. Rzeczywisty wpływ cywilizacji bizantyjskiej na kulturę
artystyczna i umysłową Polski średniowiecznej należy do problemów [...] oczekujących
systematycznego podjęcia” (s. 15). Jest to temat wart badań, zwłaszcza w związku z
obecnymi debatami o tożsamości europejskiej, które nie są prowadzone pod presją
politycznego zagrożenia „ze Wschodu”, powodującego, że wyniki badań mogą być
instrumentem politycznego zniewolenia.
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jakiejś mierze odrębne, ale bez słowianofilskiej zamkniętości – stanowisko
w dyskusji o przeszłości i przyszłości Europy. Co oczywiste, gdy
podejmuje się wskazany tytułem temat, to nie uniknie się tu
światopoglądowych kontrowersji.
1.1. Trudno o postawę niezaangażowanego obserwatora i neutralnego arbitra, gdy rozpatruje się problem roli wiary religijnej oraz doktryn
i instytucji religijnych w konfrontacji i dialogu kultur. Przystępując
bowiem do takich dociekań przyjmuje się zawsze – świadomie
i nieświadomie – wstępne założenia (przed-sądy), określające dalsze
analizy i wartościowania. Tą nieusuwalną sytuację charakteryzuje Andrzej
Bronk: „Żaden badacz religii nie jest w stanie badać religii neutralnie,
‘całkowicie obiektywnie’, tj. nie czyniąc określonych założeń co do
natury świata i człowieka (założenia ontologiczne), sposobu poznawania
(założenia epistemologiczne), oraz oceny i wyboru rzeczy jako
wartościowych (założenia aksjologiczne)”35. Bronk przytacza też
przestrogę, iż „zajmowanie się religią przypomina badanie śniegu
w toczącej się lawinie”36. Dynamizm rzeczywistości religii sprzęga się
z dynamizmem intelektualnym jej badacza: budząc nie tylko jego
zainteresowania poznawcze, ale także jego akceptację bądź sprzeciw
wobec różnych przejawów życia religijnego.
1.2. Jeśli przywołuje się kulturowe dziedzictwo Cyryla i Metodego
w dyskusji o tożsamości europejskiej, to przyjmuje się możliwość
wspólnego funkcjonowania różnych historii kształtowania się
europejskiego etosu. Podejmując pytanie „Jaki ma być nowy etos
Europy?” Paul Ricoeur wyjaśnia, że tożsamość europejska „nie jest
tożsamością niezmiennej substancji [...], ale tożsamością opowiadania
historii. [...] Skostniałe, pełne pychy pojmowanie kulturowej tożsamości
utrudnia dostrzeżenie [...] możliwości ponownego przyjrzenia się
przekazanej historii oraz możliwości dopuszczenia do głosu kilku historii,
które dotyczą tej samej przeszłości”37. Wskazanie na rolę tradycji cyrylometodiańskiej w dziejach krajów o rodowodzie słowiańskim oznacza
„dopuszczanie do głosu” innej historii Europy niż tylko ta, którą pisze się
z punktu widzenia zasług i interesów zachodnich centrów, jako miejsc
dominujących i determinujących rozwój całej kultury europejskiej.

35

ANDRZEJ BRONK, Podstawy nauk o religii, Lublin 2003, s. 448.
tamże, s. 447.
37
PAUL RICOEUR, Jaki ma być nowy etos Europy?, tłum M. Frankiewicz, „Znak” 1993 nr
10, s. 97-98.
36

73

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

1.3. Użyta w tytule kategoria dialogu, choć analizowana i uprawomocniona na gruncie etyki38, niekiedy jest nadużywana i dlatego
uznawana bywa też za zabobon. Jednak tutaj jest ona świadomie wybrana
i służy interpretacji roli religii w sytuacji pluralizmu kulturowego:
przesłanie religii (konkretnie: chrześcijaństwa) nie ma dodatkowo jeszcze
antagonizować uczestników światopoglądowych kontrowersji, lecz
powinno ich skłaniać do poszukiwania również tych wartości, które
łączą39. Przyjęty tu sposób użycia kategorii dialogu jest usprawiedliwiony
również przez upowszechnione dziś prezentowanie Cyryla i Metodego –
w ich modelowym, idealizacyjnym ujęciu – jako „ludzi dialogu”40, którzy
zabiegali o zrozumienie i respektowanie różnic kulturowych.
O dialogu, jako istotnym elemencie tożsamości europejskiej,
w interesujący sposób – w okresie komunistycznej dyktatury, ale wbrew
regułom tej dyktatury – pisał Ladislav Hanus: „’Agón’ je najcennejšie
dedičstvo Helady, ktoré prevzala a vypestovala Európa. Ono predpokladá
duchovnú výšku a vytvára duchovnú výšku: ovzdušie ľudskej dôstojnosti,
najcennejšej ľudskej hodnoty – personality. Iba pri ‘agóne’ sa uplatňuje
napätie vyvažujúcej sa polarity, vyrovnávanie sa protikkladov, uplatnenie
sa princípu plurality. Pri ‘agóne’ sa vytváraju dejiny, až v Európe dejiny
vo vlastnom slova zmysle. Európa ostala a ostáva sama sebou, kým
ostáva verná pravidlu ‘agónu’. Duch Európy je ohrozený, keď sa vylúč
rovnocennosť druhého partnera, keď miesto dialógu sa nastoľuje
38

zob. WŁODZIMIERZ TYBURSKI , Idea dialogu w dziejach filozofii, w: red. M. Kallas,
Filozofia dialogu, Toruń 2000, s. 15-27; KRZYSZTOF WIECZOREK, Spotkanie osób – źródło
prawdy i wartości, w: tamże, s. 29-39; WŁODZIMIERZ TYBURSKI i RYSZARD WIŚNIEWSKI,
Etyczny wymiar dialogu, w: red. Z. Witkowski, Dialog w nowej Europie, Toruń 2005,
s. 28-37.
39
zob. m.in. KAROL WOJTYŁA, O dialogu wewnątrz i zewnątrz Kościoła (tekst referatu
wygłoszonego 28 VII 1965 na posiedzeniu Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski w
Trzebnicy), w: tenże, Człowiek drogą Kościoła, wyd. Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek
Dokumentacji Pontyfikatu, 1992, s. 83-93; por. MAREK JĘDRASZEWSKI, Dialog jako
sposób wypełniania przez Kościół jego działalności we współczesnym świecie. Nauczanie
Ojca Świętego Jana Pawła II na temat dialogu, w: red. M. Kallas, Filozofia dialogu...,
s. 41-52; ŁUKASZ KAMYKOWSKI, Pojęcie dialogu w Kościele katolickim. Wnioski
z doświadczeń Kościoła w XX wieku, Kraków 2003; JÓZEF URBAN, Dialog międzyreligijny
w perspektywie Soboru Watykańskiego II, w: red. K. Wolsza, Dziedzictwo Soboru, Opole
2007, s. 123-134.
40
zob. PETER VOLEK, Medzináboženský dialóg. Podnety zo stredovekého myslenia, In:
Kresťanska idea Európy, ed. I. Vasko, M. Kekeliková, Ružomberok 2005, s. 73-82. Volek
interpretuje w kategoriach dialogu –akcentujące kwestię dialogu międzyreligijnego –
niektóre idee i postawy wskazanych w tekście przedstawicieli Średniowiecza (m.in.
Konstantego Filozofa-Cyryla, Rajmunda Lullusa, Tomasza z Akwinu).
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monológ, diktát, totalitarizmus”41. W tej wizji kultura europejska stoi
przed wyborem jednego z dwóch wykluczających się stanów rzeczy: albo
konsekwentnie prowadzi się – źródłowo wywodzący się z Grecji – dialog
i dzięki temu efektywnie kultywuje się europejskie zasady i wartości
(m.in. zasadę pluralizmu42), albo nastaje monolog, który skutkuje
totalitaryzmem.
1.4. Spory historyczno-teologiczne oraz ideologiczno-polityczne
budzi określenie przynależności konfesyjnej Cyryla i Metodego. Tej
identyfikacji dokonuje się w związku z następującym po ich śmierci
podziałem, czy nawet rozpadem, Kościoła na prawosławie (które tytułuje
ich jako „świętych równych Apostołom”) i na rzymski katolicyzm.
Dążenie, aby traktować braci z Salonik jako przedstawicieli niepodzielonego chrześcijaństwa zderza się z dążeniem, aby jednej z konfesji
przypisać prawo do ich dziedzictwa. Te przeciwstawne opcje są osadzone
w szerszym kontekście społecznym i wiążą się z konfliktem zogniskowanym nie tylko wokół idei religijnych, ale dotyczącym również
istotnych interesów politycznych43.
Omawiając słowianofilstwo, jako antykatolicką ideologię narodową
w Rosji w XIX w., Andrzej Walicki zwraca uwagę na eklezjologiczne
polemiki Aleksego Chomiakowa (1804 – 1860) z rosyjskim jezuitą
Iwanem Siergiejewiczem Gagarinem (1814 – 1882), założycielem we
Francji stowarzyszenia L’Oeuvre de Propagande des Sts Cirille et Methode
(mającego potężną bibliotekę słowiańską imienia Cyryla i Metodego).
Jedna z kontrowersji dotyczyła wykazywanej przez stronę rzymską
przynależność braci z Salonik do niepodzielonego Kościoła: „Chomiakow
zarzucił rosyjskiemu jezuicie nieprawomocność powoływania się na
świętych Cyryla i Metodego. Zasadności zaliczenia tych świętych do
tradycji Kościoła niepodzielonego, a więc również tradycji rzymskiej,
przeczyło jego zdaniem, użycie słowa „soborowy” w dokonanym przez
41

LADISLAV HANUS, Pokonštantíska Cirkev, Bratlislava 2000, s. 113-114 (tekst ten był
pisany przez Hanusa w latach 1979-1981 i pierwszy raz opublikowany z rękopisu
dopiero w 2000 r.)
42
zob. też: LADISLAV HANUS, Princíp pluralizmu, Bratlislava 1997; tekst ten był pisany
przez Hanusa – po wyjściu z więzienia w 1965 roku – w latach 1966-1967 i pierwszy raz
opublikowany z rękopisu w 1997 r.
43
Jak zauważa Jerzy Strzelczyk: „Dzieje kultu Braci Sołuńskich były dość
skomplikowane i silnie – zwłaszcza w niektórych okresach – związane z ideologicznymi
warunkami i przemianami” (JERZY STRZELCZYK, Apostołowie Europy, Warszawa 1997,
s. 169). Zob. teksty i materiały źródłowe zebrane w dwóch tomach pt. Cyryl i Metody
apostołowie i nauczyciele Słowian, red. J. S. Gajek i L. Górka, Lublin 1991.
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nich słowiańskim tłumaczeniu nicejskiego symbolu wiary. Słowo to,
dowodził, zawierało w sobie „całe wyznanie wiary”, niedające się pogodzić
z łacińską schizmą”44. W optyce Chomiakowa Cyryl i Metody reprezentują jedynie teologię i zwierzchność Konstantynopola, a bezpodstawne są rzymskie roszczenia do ich dziedzictwa. Natomiast katolicy
(m.in. o. Iwan Martynow) wykazywali, że „prawosławni święci, Cyryl
i Metody, uznawali prymat Stolicy Apostolskiej, a więc należą do
wspólnego dziedzictwa wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa”45. Ta
sprawa miała też aspekty polityczne. Z jednej strony wiązała się z ideami
panslawizmu inspirowanego przez imperialną Rosję: z faktu, że Słowiańszczyzna stanowiła teren działań Cyryla i Metodego miały wynikać
konsekwencje polityczne, bowiem – argumentowano – powinna ona być
związana z „drugim Konstantynopolem”, czyli z Moskwą. Z drugiej
strony spór o relacje Cyryla i Metodego z Rzymem nakładał się na spór
o obecność Kościoła katolickiego w Rosji i prawo do istnienia „unitów”
związanych z Rzymem, których – z rzymskiego punktu widzenia –
ukazywano jako jedną z form kontynuacji dzieła Cyryla i Metodego.
Warto odnotować paradoks, na który zwraca uwagę Walicki: „[...]
‘soborowość’ w ujęciu Chomiakowa nie była i nie miała być koncepcją
sprzyjającą teologicznej otwartości i tendencjom ekumenicznym. Fakt
wykorzystania jej przez [...] teologów, którzy utorowali drogę
ekumenicznym ideom II Soboru Watykańskiego, jest [...] paradoksem
recepcji”46. Otóż, takich „paradoksów recepcji”, a nie jedynie niezamierzonych lub celowych „przekłamań interpretacyjnych”, jeśli idzie
o kształtowanie tożsamości europejskiej, spotkać można wiele i to
w kwestiach zasadniczych, a na niektóre z nich wskaże się w dalszej części
analiz.
Aksjologiczne interpretacje kulturowego dziedzictwa
Cyryla i Metodego
2. Jedną z interpretacji kulturowego dziedzictwa Cyryla i Metodego
– dominujących przynajmniej w myśli katolickiej – wyznaczył Jan Paweł
II w swych licznych wypowiedziach o braciach z Salonik i walorach ich

44

ANDRZEJ WALICKI, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002, s. 79.
tamże, s. 326.
46
tamże, s. 79.
45
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misji wśród Słowian47. Dokonał tego zwłaszcza w liście apostolskim
„Egregiae virtutis” (31 XII 1980) i w encyklice „Slavorum apostoli” (2 VI
1985). Podkreślając, że czyni to jako „papież-Słowianin”, który jest
zobowiązany dbać o „dwa płuca” kultury europejskiej, o kultywowanie
związku części bizantyńskiej z częścią rzymską (łacińską)48. Idee i postawę
Cyryla i Metodego papież uznał za jeden z pożądanych wzorców takiego
postępowania w sferze religii, które ma charakter kulturotwórczy.
2.1. W „Akcie Europejskim”, ogłoszonym w Santiago de
Compostela (9 XI 1982) Jan Paweł II m.in. zestawia znaczenie dokonań
Benedykta z Nursji oraz Cyryla i Metodego dla ukształtowania się kultury
i tożsamości europejskiej. „Benedykt umiał łączyć rzymskość
z Ewangelią, poczucie uniwersalności i prawa z wartością Boga i osoby
ludzkiej”. Natomiast „Cyryl i Metody umieli wyprzedzić pewne
zdobycze, które Kościół w pełni sobie przyswoił dopiero w czasie Soboru
Watykańskiego II, jeśli chodzi o wcielenie orędzia ewangelicznego
w poszczególne kultury, poprzez przyjęcie języka, obyczaju i ducha
plemienia z zachowaniem całej ich wartości”49. Podobne tezy wypowiada
Franz kard. König w referacie „Duchowe podstawy Europy”, otwierającym sympozjum w 1985 roku pt. „Europa i co z tego wynika” (z cyklu
„Rozmowy w Castel Gandolfo”): „Święci Cyryl i Metody przez przekład
tekstów biblijnych i liturgicznych na słowiański język kościoła
antycypowali wiedzę, którą cały Kościół chrześcijański zdoła sobie
47

zob. m.in. JAN PAWEŁ II, Patronowie wspólnego dziedzictwa kontynentu europejskiego
(homilia 14 II 1981); Słowiański wkład w budowanie Kościoła (do pielgrzymów z
Kroacji i Słowenii, 21 III 1981) w: tenże, Nauczanie papieskie, IV (1981), t. 1. Poznań
1989; JAN PAWEŁ II, Posiadanie cennego dziedzictwa pociąga za sobą odpowiedzialność
(Orędzie na uroczystość ku czci świętych Cyryla i Metodego w Velehradzie, 6, VII
1981) w: tenże, Nauczanie papieskie, IV (1981), t. 2. Poznań 1989.
48
zob. m.in. ANDREJ SLODIČKA, Význam východnej tradície v náuke Jána Pavla II,
Lublin 2001. Andrzej Grzegorczyk zwraca uwagę na trudności w ukonkretnieniu
papieskiej metafory „oddychania dwoma płucami”: „metafora ta pozostała w jego
nauczaniu hasłem nie wypełnionym uchwytna treścią. Można uważać, że metafora ta
jest albo nietrafna, albo sugeruje bardzo wiele. Człowiek normalnie oddycha bez
przerwy dwoma płucami. A kto żyje na co dzień równocześnie duchowością
chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu? Czy i w jakim sensie można uważać, że kiedyś tak
było? Nie wiem, czy można wykazać, że Jan Paweł II sam kiedyś dłużej i głębiej
‘oddycha płucem wschodnim’ [...]?” (ANDRZEJ GRZEGORCZYK, Sercem i rozumem.
Refleksje o „filozofii życia” Karola Wojtyły i jego „filozofii wypełniania misji Kościoła”,
„Kwartalnik Filozoficzny, tom XXXIII, z. 4, 2005, s. 238).
49
JAN PAWEŁ II, „Akt Europejski”, ogłoszony w Santiago de Compostela (9 XI 1982),
zamieszczone w wyborze tekstów załączonym do: JÓZEF ŻYCIŃSKI, Europejska
wspólnota ducha, Warszawa 1998, s. 154.
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przyswoić dopiero na drugim Soborze Watykańskim: [...] zasianie
posłannictwa ewangelicznego w poszczególnych kulturach przez
przyjęcie ich nawyków językowych i obyczajów życiowych”50. W takim
ujęciu bracia z Salonik okazują się tymi ludźmi Kościoła, którzy byli
protagonistami ekumenizmu i uwzględniali „dwa płuca” kultury
europejskiej, respektując związek części bizantyńskiej i łacińskiej.
Zdecydowanie uznano tu postawę braci z Salonik za postawę
„wyprzedzającą” mentalne ograniczenia Kościoła ich czasów (i nie tylko
ich czasów). Autorytet moralny i doktrynalny Kościoła rzymskokatolickiego przyznaje też, że właściwe przyswojenie przez Kościół
pożądanej, ewangelicznej postawy wobec różnych kultur (m.in. afirmacji
ich swoistej wartości) następuje dopiero w drugiej połowie XX wieku,
dzięki zmianom II Soboru Watykańskiego.
2.2. Dokonana przez Jana Pawła II – teologicznie motywowana –
idealizacja postawy Cyryla i Metodego, pozwala uwyraźnić te aspekty
chrześcijańskiego wkładu w kształtowanie tożsamości europejskiej, które
– z racji aksjologicznych – są współcześnie aprobowane nie tylko na
gruncie przekonań religijnych. Papieska idealizacja, służąca uwyraźnieniu
wzorca katolickiego postępowania w sferze kultury, zwłaszcza w sytuacji
zetknięcia się różnych kultur (wielokulturowości), jest także elementem
katolickiej argumentacji w dialogu przedstawicieli odmiennych światopoglądów (i ideologii) o cechach tożsamości europejskiej.
2.3. W „Slavorum apostoli” podkreśla się myśl, że postępowanie
Cyryla i Metodego można obecnie uznać za wzór działań – zwłaszcza
w sferze religii – przyczyniających się do „przyjaznego współżycia,
ludzkiego rozwoju i poszanowania wrodzonej każdemu narodowi
godności” (2). Nieśli oni „program jedności i pokoju” (12), mimo, iż
„misja ich przypadła na lata 863-885”, czyli „lata przełomowe”, gdy
pogłębiały się różnice między Konstantynopolem a Rzymem i nasilała się
„ostra polemika między Kościołami Wschodu i Zachodu” (14). Powrót do
dzieła Cyryla i Metodego wiąże się z „nadzieją stopniowego przezwyciężania w Europie i świecie wszystkiego, co dzieli Kościoły, narody
i ludy” (2). Według Jana Pawła II wydarzenia XX w. (m.in. odnowienie
kultu religijnego, badania historyczne i odkrywanie dziedzictwa
kulturalnego) pozwalają lepiej ocenić walory idei i dokonań Cyryla
50

FRANZ KARD. KÖNIG, „Duchowe podstawy Europy”, w: red. K. Michalski, Europa i co
z tego wynika („Rozmowy w Castel Gandolfo” 1985), Warszawa 1990, s. 13; zob. też.
STANISLAV STOLARIK, Ozdravit vedomie identity cloveka (Uzdrowić świadomość
tożsamości człowieka), w: red. J. Zimny, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1a, s. 14-19.
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i Metodego, gdyż ich „szczególne charyzmaty stały się bardziej
zrozumiałe na tle sytuacji i doświadczeń naszej epoki”. Dzięki
wydarzeniu, „jakie dokonało się w życiu Kościoła poprzez Sobór
Watykański II”, można „w nowy – dojrzalszy i pogłębiony – sposób
spojrzeć na tych dwóch Świętych”, można „odczytać w ich [...]
posłannictwie te treści, które Mądrość bożej Opatrzności wpisała tam
jakby z myślą o naszej epoce, aby w niej właśnie odsłoniły się w nowej
pełni i przyniosły nowe owoce” (3). W tej wypowiedzi – używającej
wzmacniających powtórzeń – akcentuje się aktualność i wzorcowość
modelu działań formowanego w oparciu
o dokonania Cyryla
i Metodego. Czyni się to odwołując do Soboru, którego „szczególnym
zadaniem [...] było ożywienie samoświadomości Kościoła” (16)51. Dążenie
do zrozumienia przez Kościół swej tożsamości inspiruje go do
przyswojenia dziedzictwa Cyryla i Metodego.
Chociaż braci z Salonik nazywa się „Słowianami z serca”, to papież
przypomina, że są „oni ludźmi kultury hellenistycznej i wykształcenia
bizantyjskiego”, że należą „we wszystkim do tradycji chrześcijańskiego
Wschodu, tak państwowej, jak i kościelnej” (12). Nie mamy tu do
czynienia z próbą „przejęcia” dorobku Cyryla i Metodego w dokumencie
kościelnym przez stronę rzymską. Za istotny walor misji braci z Salonik
uznaje się, że „wyruszyli na Morawy wyposażeni w całe bogactwo tradycji
i religijnego doświadczenia znamionującego chrześcijaństwo wschodnie,
co też znalazło odbicie w nauczaniu teologicznym i sprawowaniu świętej
liturgii” (12). Konstantyn Filozof znał „tradycje właściwe wielu
Kościołom lokalnym Wschodu – jak gruzińska czy syryjska” (12).
Uznając pluralizm życia kościelnego Cyryl i Metody nie narzucali
Słowianom „ani niewątpliwej wyższości języka greckiego i kultury
bizantyjskiej, ani [...] sposobu postępowania społeczeństwa bardziej
rozwiniętego, w którym wzrośli”, natomiast „dali językowi
słowiańskiemu [...] teksty liturgii bizantyjskiej oraz dostosowali do [...]
obyczajów nowych ludów [...] przepisy prawa grecko-rzymskiego” (12)52.
Medytacja nad misją Cyryla i Metodego prowadzi Jana Pawła II do
tezy, iż żywili oni przekonania zawarte w teologicznej formule, że „każdy
51

por. KAZIMIERZ WOLSZA, Karol Wojtyła i Joseph Ratzinger na Soborze i o Soborze, w:
red. K. Wolsza, Dziedzictwo Soboru, Opole 2007, s. 25-42.
52
Jedną z okoliczności publikacji „Slavorum apostoli” jest także „tysiącsetna rocznica
papieskiego Listu Industriae tuae, którym Jan VIII w 880 roku zatwierdził używanie
słowiańskiego języka w liturgii przetłumaczonej przez świętych Braci” (2). Zob. JAN
ZIMNY, Liturgia i Biblia w życiu św. Cyryla i Metodego, w: red. J. Zimny, Europa dwóch
płuc, Sandomierz 2006 s. 81-103.
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Kościół lokalny jest powołany do ubogacenia własnymi darami
katolickiej pleroma” (13). Metafizyczna kategoria „pełni” jest jedną
z racji promocji pluralizmu zespolonego z promocją jedności: „różne
warunki życia poszczególnych Kościołów chrześcijańskich nie mogą
nigdy usprawiedliwiać [...] rozdarcia w wyznawaniu jednej wiary i w
praktykowaniu miłości” (13). Podobną myśl wyraził papież w przemówieniu do delegacji bułgarskiego Kościoła prawosławnego (26 V 2003,
w dniu kiedy w Bułgarii wspomina się obu braci), gdy wskazując na wzór
Cyryla i Metodego stwierdził, że „należy dążyć, aby chrześcijański
Wschód i Zachód mogły w pełni znowu się połączyć i razem lepiej
ukazywać blask pleromy (pełni) katolickości Kościoła”53. Dziedzictwo
braci z Salonik uwidacznia, „że odmienność nie musi prowadzić do
konfliktów. Doświadczenie braterskiego dzielenia się, nacechowanego
wzajemnym szacunkiem dla naszych uprawnionych różnic, może
stanowić zachętę do lepszego poznawania się i współpracy”54. Sensu
różnorodności oraz jedności tradycji wschodniej i zachodniej poszukuje
się w – metaforycznie opisanym i metafizycznie pojętym – „łonie
jednego Kościoła” (25)55. Uprzednia i fundamentalna jedność ma
gwarantować spójność uprawnionych różnic56.
Wizję efektywnego zespolenia pluralizmu i jedności dopełnia
hermeneutyczna myśl o dziejowym wymiarze chrześcijańskiego
dziedzictwa i katolickości Kościoła, która „nie jest czymś statycznym,
oderwanym od historii i płytko ujednoliconym, ale rodzi się i rozwija
poniekąd codziennie jako nowość z jednomyślnej wiary wszystkich” (18).
53

JAN PAWEŁ II, Idźmy śladami świętych Cyryla i Metodego. Do delegacji bułgarskiego
Kościoła prawosławnego (26 V 2003), „L’Osservatore Romano” 2003, nr 10, s. 38; zob.
Godność każdej kultury, z WOJCIECHEM KLUJEM OMI o Slavorum apostoli rozmawia
PAWEŁ KOZACKI OP, w: Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Poznań
2003, s. 67-83.
54
Tamże.
55
„Obie tradycje chrześcijańskie – wschodnia [...] i zachodnia [...] – powstały w łonie
jednego Kościoła, choć na kanwie różnych kultur i różnego podejścia do tych samych
problemów. Taka różnorodność, gdy dobrze zrozumie się jej początek, dostrzeże jej
wartość i znaczenie, może jedynie wzbogacić kulturę Europy i jej tradycje religijne oraz
stać się również właściwy podstawą dla pożądanej odnowy duchowej” (25).
56
Interesująca wydaje się taka analiza, w której dokona się porównania metafizycznej
koncepcji jedności (unum) zaliczanej do transcendentaliów z ekumenicznymi
koncepcjami jedności Kościoła; kwestia jedności zaliczanej do transcendentaliów
omawiana jest (m.in.) w: KAZIMIERZ WOLSZA, Człowiek w horyzoncie bycia i wartości.
Historyczno-systematyczne studium filozofii Johannesa B. Lotza, Opole 2007, s. 286-293.
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Uznanie potrzeby pluralizmu przez Cyryla i Metodego nie znajduje
wszakże akceptacji wśród zwolenników „zawężonej koncepcji
rzeczywistości kościelnej”: „W Wenecji, wobec przedstawicieli kultury
kościelnej, przeciwnych tej wizji z powodu przywiązania do zawężonej
raczej koncepcji rzeczywistości kościelnej, św. Cyryl bronił jej odważnie
wskazując, że liczne ludy [...] były w posiadaniu liturgii [...] we własnym
języku, jak ‘Ormianie, Persowie, Abazgowie, Iberowie, Sugdowie,
Gotowie, Awarzy, Tursowie, Chazarowie, Arabowie, Egipcjanie,
Syryjczycy i wiele innych’ (Żywot Konstantyna, XVI)” (17)57. Losy
Cyryla i Metodego – wedle encykliki – są naznaczone konsekwentnymi
zmaganiami o respektowanie uprawnionych różnic także wewnątrz
Kościoła, gdyż w imię wąsko pojętej jedności – ujednolicenia
i uniformizacji – odmawia się prawa do kultywowania swoistych wartości
danej tożsamości kulturowej.
Uwagę zwraca też eksponowana w encyklice deontologia eklezjalna.
Papież pisze, że Cyryl i Metody „szanowali zobowiązania swego
posłannictwa, licząc się z tradycyjnymi uprawnieniami oraz prawami
kościelnymi [...], i chociaż przynależeli do Cesarstwa Wschodniego,
a jako wierni podlegali Patriarchatowi Konstantynopola, to jednak nie
wahali się [...] [przedkładać osądowi Papieża] głoszonej przez nich nauki,
a także ksiąg liturgicznych w języku słowiańskim i metod, jakie
stosowali” (12). Czy jest to próba przyporządkowania dziedzictwa Cyryla
i Metodego papieskiej jurysdykcji w sporze kompetencyjnym Rzymu
57

W tym kontekście warto przytoczyć fragment listu bp. Karola Wojtyły (z 1958 r.) do
Andrzeja Grzegorczyka: „Wiem, ile dawało mi podczas pobytu w Rzymie
uczestniczenie w liturgiach innych obrządków katolickich. Myślę, że tak samo wiele
mogliby skorzystać i nasi klerycy” (cyt. za: ANDRZEJ GRZEGORCZYK, Sercem i
rozumem..., s. 238). Podobnie – intelektualnie i duchowo bliski Wojtyle – Stefan
Swieżawski, uczestnicząc jako świecki audytor w II Soborze Watykańskim, z aprobatą
odnotowuje obecność obrządków wschodnich: „poznajemy jakby namacalnie, że
kultura łacińska jest tylko jednym – choć bardzo ważnym – elementem składającym się
na tę całość kulturową, jaką nazywamy Kościołem katolickim. Msze św. odprawiane w
bazylice św. Piotra w najróżniejszych liturgiach (np. w obrządku melchickim w języku
aramejskim lub w obrządku ormiańskim) wprowadzają nas w ten tak bogaty i złożony
świat przeróżnych tradycji, z których istnienia nie zdajemy sobie zwykle sprawy”
(STEFAN SWIEŻAWSKI, W nowej rzeczywistości 1945-1965, Lublin 1991, s. 378). W innym
miejscu wspomina: „Zetknięcie się z liturgiami: ormiańską, koptyjską, melchicką,
syryjską, z całym światem Wschodu, uświadamiało, że Kościół to coś większego niż
nasz świat łaciński” (STEFAN SWIEŻAWSKI, Największe wydarzenie XX w., w: TENŻE,
Dobro i tajemnica, Warszawa 1995, s. 62). Swieżawski zwracał uwagę na konieczność
przyswojenia przez chrześcijaństwo zachodnie duchowości Kościołów wschodnich.
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z Konstantynopolem? Czy może w tym wątku deontologii eklezjalnej
chodzi przede wszystkim o wskazania, że rzymskie wartości – zwłaszcza
wartości prawne – były istotnie obecne w misji obu braci? Wydaje się, że
ta druga kwestia jest tu zasadnicza, zgodnie z poetycką wizją Cypriana
Norwida: „Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył; / Wieczność
pamiętam przed wiekiem; / Klucz Dawidowy usta mi otworzył, / Rzym
nazwał człekiem” („Moja ojczyzna”)58. Wskazanie na związek Cyryla
i Metodego z Rzymem można interpretować jako uznanie uniwersalnego
charakteru ich przesłania: także wartości społeczne Zachodu („Rzym
nazwał człekiem”) mają być urzeczywistniane w tradycji cyrylometodiańskiej.
2.4. Zarysowana w „Slavorum apostoli” aksjologia dziedzictwa
Cyryla i Metodego wymaga zestawienia z faktami historycznymi,
a zwłaszcza z opcją „zawężonej koncepcji rzeczywistości kościelnej”. Nie
tyle bowiem dzięki aprobacie dla dążeń ekumenicznych, ile w obliczu
przeciwstawnych aspiracji politycznych – i mimo ich doraźnego,
redukcjonistycznego nastawienia – kształtowała się pluralistyczna
tradycja cyrylo-metodiańska.
W liście papieża Stefana V (z końca 885 r.) do władcy Wielkich
Moraw Świętopełka (na jego terytorium była metropolia Metodego)
skumulowane są najpoważniejsze zarzuty, które już wcześniej
formułowano wobec Cyryla i Metodego. List, choć powstał po śmierci
Metodego (6 IV 885 r.), to stawia mu zarzuty tak, jakby jeszcze
wiadomość o jego śmierci nie dotarła do Rzymu. Papieża niepokoją
informacje, „że Metody zajmuje się zabobonnymi praktykami, a nie
duchowym zbudowaniem, walką, a nie pokojem; jeśli tak jest [...], [to]
całkowicie odżegnujemy się od jego zabobonnych praktyk”. Wyraża się
wręcz groźbę jego ekskomuniki „za lekceważenie wiary katolickiej”. Co
do liturgii słowiańskiej, oprócz jej zakazu, Stefan V wyraża domniemanie
o krzywoprzysięstwie Metodego: „Żadną miarą [...] niech nie będzie [...]
odprawiania [...] sakramentów świętych [...] w języku Słowian, których
sprawowania podjął się tenże Metody, [chociaż] nad najświętszym
grobem świętego Piotra złożył był przysięgę, że nie będzie tego więcej
czynił, chociaż lękaliśmy się oskarżenia o krzywoprzysięstwo”59.
Dopuszcza się wszakże używanie języka Słowian, aby objaśniać treści
wiary w celu „zbudowania prostego i mało pojętnego ludu”. Ten list
58

zob. WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI, Filozofia człowieka w Vade-mecum Cypriana
Norwida, w: TENŻE, O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002, s. 7-27.
59
Cyt. za: JERZY STRZELCZYK, Apostołowie Europy..., s. 164
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nawiązuje do listów poprzednich papieży, reagujących na oskarżenia
wobec braci z Salonik. W tych listach raz wyraża się aprobatę dla Cyryla
i Metodego, potwierdzając władzę metropolity Metodego, a innym
razem wzywa się go do składania wyjaśnień, zarzucając, że „inaczej
naucza, niż to słowami i na piśmie wyznał wobec Stolicy Apostolskiej, że
wierzy” (list Jana VIII z 879 r.)60. Jedną z przyczyn kontrowersji były
zmagania o strefę wpływów między hierarchami bawarskimi z Salzburga
(którzy przez dwa i pół roku więzili Metodego, jako arcybiskupa
pannońskiego-morawskiego) z dążącym do uniezależnienia się od nich
Świętopełkiem, jak też konkurowanie Kościoła zachodniego z Kościołem
wschodnim i władzą Konstantynopola, z którymi Cyryl i Metody byli
związani. Uznawane dziś za istotny walor tradycji cyrylo-metodiańskiej
jej rozpięcie między dziedzictwem Rzymu i dziedzictwem Konstantynopola, jakby na skrzyżowaniu dróg, z końcem IX wieku było
usytuowaniem na politycznym i kościelnym rozdrożu, co wzbudzało
nieufność i wątpliwości dotyczące faktycznej lojalności.
2.5. Opcja „zawężonej koncepcji rzeczywistości kościelnej” znajduje
także dziś zwolenników, a „zawężenie” przyjmuje różne stopnie
zacieśnienia i zamkniętości, aż po radykalne postawy fundamentalistyczne. Dzieje się tak, gdyż „zawężone” widzenie świata – budując
kryjówkę przed tym, co odmienne – pozwala zachować niezachwianą
pewność co do własnych racji, gdyż mają być one słuszne już z tej
przyczyny, że są moje, że są elementem mych silnych przyzwyczajeń
oraz są spoiwem mej tożsamości indywidualnej i identyfikacji instytucjonalnej. Przejście od postawy „zawężonej” do postawy „otwartej”
wymaga krytycznego przewartościowania elementów własnej tożsamości,
czemu często towarzyszy obawa i lęk, iż ta niby silna tożsamość – gdy
nastąpi konfrontacja z innymi modelami i wzorcami tożsamości – może
okazać się czymś rachitycznym i ulec destrukcji.
Dialog o tożsamości europejskiej i spór interpretacyjny o rozumienie
Europy.
3. W ramach dialogu o tożsamości europejskiej toczy się również
spór interpretacyjny o rozumienie kulturowego dziedzictwa Europy oraz
o zasadność dystansu idei europejskości wobec chrześcijaństwa. Polemikę
o rolę kultury chrześcijańskiej w tożsamości europejskiej z różnych
przyczyn uważa się dziś za aktualną i istotną. Skupia się ona wokół
następujących pytań: Jakie są podstawowe elementy i cechy dziedzictwa
chrześcijańskiego w tożsamości europejskiej? Jak ewoluuje w dziejach
60

Jw., s. 158.
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Europy interpretacja tego dziedzictwa i jakie w związku z tym wysuwa się
modele tożsamości europejskiej? Jak się ocenia walory tego dziedzictwa
i jakie są kryteria tej oceny? Jak głęboko i czy nieusuwalnie ma być ono
wpisane w tożsamość europejską? Czy Europa ma faktycznie
„chrześcijańskie korzenie” i jest cywilizacją o inspiracji chrześcijańskiej?
I przechodząc do kwestii praktycznych: W jakim zakresie dziedzictwo
chrześcijańskie ma być zobowiązujące moralnie – i prawnie – dla
aktualnych przekonań i regulacji aksjonormatywnych? Pytanie te budzą
dyskusje wśród przedstawicieli różnych światopoglądów. W tej debacie
aktywni są także filozofowie, a w jej przebieg wpisał się zwłaszcza odczyt
Edmunda Husserla (7 V 1935, Wiedeń) pt. „Die Krisis des europäischen
Menschentums und die Philosophie”, w którym dociekał on cech
swoistych „europejskiego człowieczeństwa” i zagrożeń, z którymi musi się
ono zmagać61.
3.1. W eseju „Europa: wyzwanie dla kultury” Jean-Marie Domenach
wyraża pogląd, iż wyzwania cywilizacyjne, z którymi mierzy się Europa
wymagają decyzji politycznych potrzebujących ugruntowania „w
kulturze – to znaczy w filozofii i w etyce”. Trzeba odejść od wielkich
utopii liberalizmu i socjalizmu, gdyż ich konfrontacja ma „tylko walor
historyczny: z obu doktryn pozostała jedynie utopia, gdyż obie
próbowały uwolnić społeczeństwo od polityki, dziedziny [...] namiętności
i pomyłki”. Polityka musi nabrać nowej mocy, gdyż „znajdowała alibi dla
swojej indolencji” w „bezcelowych sporach ideologicznych”. Obie utopie
wywołały destrukcję społeczną: „Państwo rozprasza się w działaniach
drugorzędnych”, a „społeczeństwo, pozbawione perspektyw [...], rozpada
się na tyle cząstek, ile różnych tożsamości”. Po tej diagnozie Domenach
konkluduje: „Europę należy postrzegać nie jako zmartwychwstały mit, co
jako historyczną szansę, jako możliwość znalezienia rozumnych
i skutecznych odpowiedzi na wielkie wyzwania, jakie stoją przed każdym
z zamieszkujących ją narodów, odpowiedzi odwołujących się do
determinant kulturowych, moralnych [...], które stopniowo powinny
być wcielane w struktury polityczne i prawne”62. W tym ujęciu proces
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EDMUND HUSSERL, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, tłum. i wstęp J.
Sidorek, Warszawa 1993; z Kryzysu... zaczerpnięto tekst zamieszczonego tu motta i
podjęto tu też pytanie Husserla: „jak można scharakteryzować duchową postać
Europy?” (s. 16-17). Zob. też: BARBARA SKARGA, Dreszcz granicy, w: B. SKARGA,
Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 65-72.
62
JEAN-MARIE DOMENACH, Europa: wyzwanie dla kultury, tłum. H. Sikorska,
Warszawa 1992, s. 64-65.
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tworzenia wspólnej Europy ma charakter fundamentalny i dotyczy spraw
zasadniczych.
3.2. W debacie o tożsamości Europy swe stanowisko wyrażają
zwolennicy takiego uregulowania procesu integracji, które będzie
wzmagało racjonalistyczną tradycję oświecenia (laickości życia
społecznego i życia indywidualnego). Ich opcję – opierając się na
założeniach krytycznego racjonalizmu – prezentuje m.in. Hans Albert
w eseju „Europa i okiełznanie władzy. Szczególna droga Europy do
społeczeństwa otwartego”63. Zwraca on uwagę na dokonujące się
w Europie okiełznanie władzy politycznej i okiełznanie władzy religijnej
nad człowiekiem oraz zmaganie się z oporem tych form władzy; dlatego
dziwi go powszechne dziś uznawanie religii „za zjawisko głęboko ludzkie
w moralnym tego słowa znaczeniu”64. Odmienne stanowisko –
odwołujące się do przekonań chrześcijańskich – artykułują Rocco
Buttiglione i Jarosław Merecki w eseju „Europa jako pojęcie
filozoficzne”65. Interesujący jest plon „Rozmów w Castel Gandolfo”
w 1985 roku (pt. „Europa i co z tego wynika”66), w których czołowi
intelektualiści Europy poszukują możliwości uzgodnienia stanowisk.
3.3. Uczestnikiem debaty o kształtowaniu tożsamości europejskiej
był Jan Paweł II. Znamienna jest tu jego wypowiedź na spotkaniu
w 2002 r. z Instytutem Nauk o Człowieku, gdy wspomina Józefa
Tischnera i jego postawę w debacie o tożsamości europejskiej: „Pragnę
również uczcić pamięć nieżyjącego już Józefa Tischnera, prezesa
i założyciela Instytutu, szczerze oddanego dziełu rozwijania i szerzenia
dialogu na temat przyszłości Europy, otwartego na głosy zarówno ze
Wschodu, jak i z Zachodu”67. Takie podejście do kwestii europejskości,
w którym wysłuchuje się głosów „zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu”
wydaje się bliskie papieżowi, jako jednemu z uczestników „dialogu na
63

HANS ALBERT, Europa i okiełznanie władzy. Szczególna droga Europy do
społeczeństwa otwartego, tłum T. Zatorski, Kraków 1998; por. HANS MICHAEL
BAUMGARTNER, Europa jako zagadnienie i wyzwanie filozoficzne, tłum. A. Przyłębski, w:
red. A. Przyłębski, Filozofia europejska w XX wieku, Poznań 1999, s. 66-75.
64
Tamże, s. 39.
65
ROCCO BUTTIGLIONE, JAROSŁAW MERECKI, Europa jako pojęcie filozoficzne, Lublin
1996; zob. NIKOLAUS LOBKOWICZ, Dziedzictwo Europy, w: tenże, Czas kryzysu, czas
przełomu, tłum . G. Sowiński, Kraków 1996, s. 5-20.
66
Zob. red. K. Michalski, Europa i co z tego wynika („Rozmowy w Castel Gandolfo”
1985), Warszawa 1990.
67
„L’Osservatore Romano” 2003, nr 1, s. 36; por. NIKOLAUS LOBKOWICZ,
Chrześcijaństwo i kultura w Europie, „Znaki Czasu” 1992, nr 25, s. 50-60.
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temat przyszłości Europy”. Podpisując adhortację „Ecclesia in Europa” –
w nawiązaniu do zawartej tam tezy, iż „Europa potrzebuje wymiaru
religijnego” (116) – skierował on do Europejczyków wezwanie: „Europo,
nie zapomnij swej historii!”, stwierdzając zarazem, że „chrześcijańskie
korzenie są dla Europy podstawową gwarancją jej przyszłości”68.
Wielokrotnie też wyrażał przekonanie o pilnej potrzebie, „aby Europa
odnalazła swą chrześcijańską tożsamość i zgodnie z nią żyła”69. Tak
formułowane postulaty wywołują oczywiście wątpliwości, czy nie jest to
próba ponownego narzucenia – okiełznanej już przecież w Europie –
władzy religijnej?
Paradoksy kształtowania się tożsamości europejskiej
4. Jeśli Cyryl i Metody – jak stwierdza Jan Paweł II – „umieli
wyprzedzić pewne zdobycze, które Kościół w pełni sobie przyswoił
dopiero w czasie Soboru Watykańskiego II”, jeśli tak modeluje się ich
postawę, że dopiero dziś okazuje się ona powszechnie rozumianą
i akceptowaną, to trzeba się zastanowić w jaki sposób na przestrzeni
dziejów „Kościół w pełni sobie przyswoił” te walory, które przypisuje
działaniom Cyryla i Metodego. Teza, że dopiero w latach sześćdziesiątych
XX wieku Kościół z pełnym przekonaniem i samoświadomością
przyswaja sobie postawy z lat 863-885, brzmi paradoksalnie i zarazem
sygnalizuje inne paradoksy towarzyszące kształtowaniu się tożsamości
europejskiej70.
4.1. Wypromowane w Oświeceniu kategorie Europy i europejskości
miały za zadanie wzmacniać dystans wobec chrześcijaństwa i jego
tradycji. Bronisław Geremek – w dyskusji na sympozjum „Niewierzący
68

„L’Osservatore Romano” 2003, nr 10, s. 45; por. YSABEL DE ANDIA, Chrześcijańskie
korzenie Europy, tłum. M. Tryc-Ostrowska, „Communio” 1990, nr 6 („Chrześcijańskie
tożsamość Europy”), s. 22-36.
69
„L’Osservatore Romano” 2003, nr 10, s. 5. Zob. JÓZEF ŻYCIŃSKI, Europejska wspólnota
ducha, Warszawa 1998; PAVOL DANCÁK, Communio personarum a proces európskej
integrácie, in: zostavovateľ Pavol Dancák, Sapienciálny charakter antropológie Jana
Pavla II. v kontexte európskej integrácie, Prešov 2006, s. 112-127; dyskusja „Etyka i
religia” dotycząca nowej ewangelizacji w „Etyka” 1995 nr 28 (m.in. ANDRZEJ SZOSTEK,
Ewangelizacyjna ekspansja, s. 88-99; JÓZEF TISCHNER, Apostolstwo odzyskanej wolności,
s. 109-118; JAN WOLEŃSKI, Ewangelizacja bez perspektyw, s. 129-133).
70
Nawiązując do kościelnej metaforyki można sformułować myśl, iż Cyryl i Metody są
jakby „nauczycielami” pluralistycznej tożsamości europejskiej i zarazem jakby
„patronami” paradoksów obecnych w tej tożsamości.
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a Kościół”, która odbyła się 31 maja 1988 r. – zwraca uwagę na
wydarzający się w drugiej połowie XX wieku „paradoks: tradycja
europejska i pojęcie Europy były przecież instrumentem redukcji roli
chrześcijaństwa i roli Kościoła. Samo pojęcie Europy było właśnie
instrumentem afirmacji kultury świeckiej. Ale dokonała się – myślę, że
dla Polaków jest to bardziej oczywiste, niż w jakiejkolwiek innej
szerokości geograficznej – identyfikacja kultury europejskiej i tradycji
chrześcijańskiej. Dokonała się ona [...] wokół sprawy godności człowieka
i wolności”71. Geremek wskazuje na dokonujące się w Polsce przełamanie
postawy konfrontacji między europejskością i chrześcijaństwem, gdyż –
w zderzeniu z kolektywistycznym systemem państwowego socjalizmu –
okazuje się, że postawę europejską i chrześcijaństwo łączą z sobą
podstawowe przekonania aksjologiczne. Jest to zwłaszcza kwestia
godności i wolności72, do których prawa radykalnie i systemowo odmawia
się człowiekowi w państwach totalitarnych. Dziś – po polskich
doświadczeniach lat osiemdziesiątych XX wieku – zaskakująco brzmi teza
o ideologicznych postawach, która dlatego nazywa się „europejskimi”,
gdyż są zasadniczo przeciwstawne chrześcijaństwu. Zarazem jednak
przypomnienie, że „tradycja europejska i pojęcie Europy były
instrumentem redukcji roli chrześcijaństwa” skłania do bliższego
przyjrzenia się tej problematyce.
4.2. Jakie racje mają przemawiać za promocją kategorii Europy
i europejskości jako przeciwstawnych chrześcijaństwu? Obserwując
rozognione konflikty z powodu różnic religijnych, można bronić tezy, iż
w wielu przypadkach wyznawanie zinstytucjonalizowanej wiary religijnej
wydatnie antagonizuje ludzi i zawęża ich horyzonty poznawcze.
Hasło, iż „logika łączy ludzi, a religia ich dzieli” ujmuje treść
empirycznie weryfikowalnych przeświadczeń o tym, że – odstępując od
opartych na logice zasad racjonalności – wierzenia religijne z łatwością
generują i petryfikują konflikty. Dogmatycznie skodyfikowane
i obyczajowo utwierdzone idee religijne dość często i skutecznie paraliżują
71

Sympozjum „Niewierzący a Kościół”, „Znak” 1989, nr 2-3, s. 39.
Choć sprawa precyzacji rozumienia wolności i godności budzi, co oczywiste, dalsze
spory interpretacyjne; zob. JAN WOLEŃSKI, Wolność w „Veritatis splendor”, „Znak”
1994, nr 1, s. 151-156; por. PAVOL DANCÁK, Koncept slobody vo vybraných encyklikách
Jána Pavla II, in: „Theologos, teologická revue Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
PU v Prešove”, roč. 7, 2005, č. 2, s. 5-23.
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poszukiwanie prawdy. Przyjmuje się bowiem, że poszukiwanie prawdy –
wartości nadrzędnej – powinno być wolne, tzn. podporządkowane
jedynie wymogom logiki, a niezależne od religijnego dogmatyzmu
i ideologicznego fundamentalizmu.
Oświeceniowy krytycyzm wobec instytucji religijnych – w reprezentatywnej postaci – przedstawił Jan Jakub Rousseau w „Liście do
arcybiskupa De Beamony”: „Wśród tych religii, które panują obecnie lub
panowały w przeszłości, nie ma ani jednej, która by nie wyrządziła
ludzkości krzywd najokrutniejszych. Wszystkie wyznania prześladowały
swoich braci, wszystkie składały Bogu w ofierze krew ludzką. [...] Czyż
chęć ich pokonania jest zbrodnią”. Religie jawią się tu jako zjawiska
zbrodnicze wręcz z samej ich natury. Powinno się je więc wyeliminować
w imię obrony dobra człowieka i przestrzegania ludzkiej sprawiedliwości.
Za próbę przeciwdziałania konfliktogennym i antagonizującym
funkcjom religii w życiu społecznym należy uznać oświeceniowe
projekty osłabienia roli instytucji religijnych. Jednak w XX wieku Karl
Jaspers w wykładach o wierze filozoficznej zauważa: „Oświecenie
próbowało znaleźć prawdziwą religię w ten sposób, że zebrało ze
wszystkich religii to, co najlepsze. Ale w rezultacie otrzymało nie
autentyczną prawdę, oczyszczoną z historycznych przypadłości, lecz
zbiór rozwodnionych [...] abstrakcji. Źródłem tej uniwersalnej wiary był
faktycznie tylko intelekt i jego krytyczna miara. [...] To, co nas w religii
przejmuje, znikło. Pozostały banalne ogólniki”73. Ta ocena efektów
oświeceniowej krytyki religii sygnalizuje jedno z niepowodzeń
oświeceniowego projektu, który zamierzał przekształcić – wedle swych
założeń – całość ludzkiego życia, włącznie z jego wymiarem duchowym.
4.3. Na kolejny paradoks – związany z rozumieniem i propagowaniem praw człowieka – zwraca uwagę Leszek Kołakowski. Wedle jego
opinii Jan Paweł II potrafił „nauczaniu chrześcijańskiemu zaszczepić ideę
praw człowieka”. Choć jest to idea „pochodzenia chrześcijańskiego”, to
jednak „oświecenie sformułowało [ją] w kontekście niechrześcijańskim
czy wręcz antychrześcijańskim”. Kołakowski wysnuwa tu ogólniejszą
tezę, że są to „pospolite paradoksy historyczne: wiele idei, które dzisiaj
[...] przyjmuje [się] jako prawie naturalne, zwyciężyło pierwotnie
w formie niechrześcijańskiej, chociaż ostatecznie ich korzenie tkwią
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KARL JASPERS, Wiara filozoficzna. Wykład czwarty, tłum. M. Łukasiewicz, Toruń
1995, s. 77.
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w chrześcijaństwie”74. Niektóre przekonania źródłowo chrześcijańskie
musiały się w Europie wyemancypować „spod skrzydeł Kościoła”, aby
nabrać swój obecny kształt, z którym – zwłaszcza po doświadczeniu
systemów totalitarnych – Kościół się także solidaryzuje.
4.4. Podejmując kwestię duchowej treści stanowiącej o pojęciu
Europy, dominikański teolog Jacek Salij proponuje następujące
rozstrzygnięcie: „Europa jest to cywilizacja wyrosła z chrześcijaństwa, ale
wystarczająco wobec niego autonomiczna, ażeby jej realny wpływ na
inne cywilizacje i religie nie natrafiał na te bariery ‘immunologiczne’, na
jakie natrafia samo chrześcijaństwo”. Jest też jedyną cywilizacją, która
może być cywilizacją uniwersalną, gdyż jej elementem jest przekonanie
o powszechności i niezbywalności praw człowieka. I w tym miejscu
wywodu pojawia się myśl, która – jako wypowiedź ortodoksyjnego
teologa – może być zaskoczeniem: „Europa ściśle chrześcijańska miałaby
nikłe szanse promieniowania takimi swoimi wartościami, jak świadomość
powszechnych praw człowieka, wartość tolerancji czy demokratycznej
formy rządów”. Salij wysuwa – jako hipotezę – religijną interpretację tego
faktu: „może Opatrzność dlatego dopuściła do częściowej
dechrystianizacji Europy, aby ta częściowo zdechrystianizowana Europa
dokonała częściowej, na razie anonimowej, chrystianizacji całego
świata”75. Zakłada się tu możliwość anonimowej, acz faktycznej,
chrystianizacji „całego świata” dzięki europejskim ideom, dodać należy:
także ideom europejskiego Oświecenia. Na podkreślenie zasługuje teza
Salija, że „Europa ściśle chrześcijańska” nie emanowałaby jej
podstawowymi wartościami i wymienienie wśród tych wartości praw
człowieka, tolerancji i demokratycznej formy rządów76. Postulowany
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Marksizm, chrześcijaństwo, totalitaryzm. Z LESZKIEM KOŁAKOWSKIM rozmawia JERZY
TUROWICZ (grudzień 1988), w: LESZEK KOŁAKOWSKI, Wśród znajomych, red.
Z. Mentzel, Kraków 2004, s. 107-108.
75
JACEK SALIJ OP, Europa – błogosławieństwo czy przekleństwo świata, w: JACEK SALIJ
OP, Patriotyzm dzisiaj, Poznań 2005, s. 173-174. Kwestia „anonimowego teisty”
i „anonimowego ateisty” omawiana jest (m.in.) w: KAZIMIERZ WOLSZA, Człowiek
w horyzoncie bycia i wartości..., s. 323.
76
Rozpatrując kwestię ukształtowania się porządku demokratycznego w nowożytnej
Europie zwraca się uwagę również na paradoks demokracji, określany mianem
„paradoksu Böckenfördego”, który polega na tym – jak pisze Józef Tischner – że
„budowanie demokracji jest dopiero wtedy możliwe, gdy społeczeństwo osiągnęło
określony poziom współżycia społecznego, szczególnie poziom tolerancji i gotowości
do kompromisu. Sama demokracja poziomu tego nie stanowi, lecz go zakłada jako
warunek możliwości” (JÓZEF TISCHNER, W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków
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proces chrystianizacji zespala się – w tej historiozoficznej wizji –
z wartościami stanowiącymi dziedzictwo Oświecenia.
4.5. Europa – w antropologicznym ujęciu – ukazuje się jako „odbicie
tkwiących w człowieku paradoksów: jego możliwości intelektualnych
i jego żądzy władzy, oddania i świętości, a jednocześnie możliwości
niszczenia, wynikających z jego chciwości i pychy. Zna swoją godność
i pragnie moralnej doskonałości, a jednocześnie ulega poniżającym
wynaturzeniom”77. Krytycznie zdystansowany do siebie Europejczyk
dostrzega w swej postawie „rozdźwięk między wielkością swego
powołania i niewiernością w jego realizacji”, a zarazem z kulturowego
dziedzictwa czerpie „zachętę do przekraczania samego siebie”78.
Rozwijając wizję Europy nakreśloną przez Jana Pawła II, Rocco
Buttiglione i Jarosław Merecki w eseju „Europa jako pojęcie filozoficzne”
stwierdzają, że „ani kosmopolityczne Oświecenie, ani oparty na
kulturowym relatywizmie nacjonalizm nie są w stanie wyjaśnić pojęcia
Europy. Obydwa bowiem uciekają od paradoksu, który konstytuuje to
pojęcie. Paradoks ten to jedność ogólnej prawdy i konkretnego
przeżycia”79. Wskazują oni, że cechą cywilizacji europejskiej jest
„otwieranie się na doświadczenia innych ludów, nie odrzucając przez to
własnej, oryginalnej formy kultury”. Sięgając do dialektyki Hegla
(„w jedności konkretności i ogólności”) opisują oni „paradoks Europy”:
w mającym „swoistość konkrecie objawia się prawda, która posiada
ważność ogólną”. Rozważania nad tak ujętym „paradoksem Europy”
prowadzą autorów eseju „Europa jako pojęcie filozoficzne” do wniosku,
że istota tego paradoksu „jest zakorzeniona w chrześcijaństwie”, wedle
którego „ogólnie ważna Prawda ucieleśnia się i żyła w konkretnej
kulturze, w konkretnym czasie i w konkretnym geograficznym miejscu”.
Dzięki „istnieniu tego, co uniwersalne i ogólnie ważne [...] zachowana
zostaje możliwość interkulturowego dialogu w poszukiwaniu prawdy”80.
Ta religijna (i metafizyczna) wizja ma swe przełożenia na życie społeczne:
„Przed chrześcijaństwem więź polityczna nie posiadała nigdy charakteru
1997, s. 171; por. JOANNA BYRSKA, Demokratyczne państwo prawa i jego znaczenie dla
człowieka w ujęciu Ernsta-Wolfganga Böckenfördego, Kraków 2005).
77
JAN PAWEŁ II, Przemówienie w siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(Bruksela, 20 V 1980), zamieszczone w wyborze tekstów załączonym do: JÓZEF
ŻYCIŃSKI, Europejska wspólnota ducha..., s. 167.
78
tamże.
79
ROCCO BUTTIGLIONE, JAROSŁAW MERECKI, Europa jako pojęcie filozoficzne, Lublin
1996, s. 97.
80
tamże, s. 99.
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ogólnego. Wspólnota była najczęściej oparta na więzach krwi”81. Jednak
w Europie dokonała się emancypacja wolności: „Idea wolności ludzkości
miała pierwotnie zastąpić Kościół w jego funkcji najwyższego
i jednocześnie najobszerniejszego określenia ludzkiej wspólnoty. Potem
rola ta przypadła państwu”. Nastąpiło przejście od uniwersalistycznych
ideałów Oświecania do nacjonalizmu państw. Według przekonań, które
reprezentują Buttiglione i Merecki jedynie zakorzeniony w chrześcijaństwie „paradoks Europy” pozwoli na pożądany rozwój Europy. Postulują
oni też ekumenizm, który zakłada, „że jedność powinna zostać osiągnięta
na podstawie prawdy” i zarazem rezygnuje z „kompromisów tam, gdzie
chodzi o prawdę”82. Dialog ekumeniczny ma przede wszystkim dążyć do
osiągnięcia prawdy o chrześcijaństwie. Przed mogącym w takiej sytuacji
wystąpić chrześcijańskim fundamentalizmem powinno chronić
respektowanie zasady autonomii państwa i Kościoła oraz zasady wolności
sumienia i wyznania83.
4.6. Jednak – także przy takim ujęciu zasadniczego „paradoksu
Europy” – pojawia się groźba nietolerancji, do której zdolna jest przecież
nieokiełznana władza religii.
Ewangeliczne przesłanie miłości, stanowiące podstawę dla organizacji
społeczności wierzących, powinno sprawiać, że działalność takiej
organizacji celuje wyżej niż tylko w osiągnięcie tolerancji wobec innych
wyznań. Pozostanie na poziomie tolerancji powinno być dla niej
zaniedbaniem dobra, ułomnością moralną i niedoskonałością duchową.
Jednak dzieje chrześcijaństwa ukazują, że brakowało w nim nie tylko –
stawiającej wysokie wymagania – miłości bliźniego, ale brakowało nawet
tolerancji wobec wyznaniowej odmienności.
Surowy osądu dziejów chrześcijaństwa, zwłaszcza nurtów, z którymi
identyfikuje się katolicyzm, wydaje współczesny teolog – zajmujący się
m.in. teologią historii – ks. Czesław Bartnik. Chrześcijaństwo, mimo
ewangelicznej podbudowy (nakazu miłości nieprzyjaciół i zaniechania
przemocy), „od IV w. stawało się coraz bardziej nietolerancyjne pod
względem religijnym (może dla zachowania tożsamości w szerokim
świecie), a w średniowieczu i pod względem politycznym”. Bartnik te
negatywne działania chrześcijaństwa – negatywne, jeśli przyjąć jako
zobowiązujące przesłanie Ewangelii – określa jako „nietolerancyjne”, co
81

tamże, s. 83.
tamże, s. 107.
83
zob. też: ALFONS SKOWRONEK, Fundamentalizm wyzwaniem dla tolerancji, „Więź”
1996, nr 7, s. 37-51.
82
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oznacza ich dezaprobatę. Bartnik identyfikuje antropologię znajdującą
się u podłoża nietolerancyjnych zachowań: „zaczęto uważać, że apostazja
od wiary jest już przestępstwem [...] i ludzi trzeba mocno nakłaniać do
dobra: compelle intrare, gdyż mają głęboką skłonność do złego i są
osłabieni grzechem pierworodnym”. Antropologia usprawiedliwiająca
podejrzliwość wobec zdolności człowieka do wolnego (suwerennego)
wyboru dobra, skutkuje w życiu publicznym działaniami prawnymi
mającymi przezwyciężyć „głębokie skłonności do złego”. Deformując
chrześcijaństwo uznano, że „nie wolno odstąpić od religii chrześcijańskiej
pod karą śmierci” i dopuszczano się „krwawej walki z innowiercami”. Co
do pojęcia tolerancji, to „papież Leon XII w r. 1824 encykliką „Ubi
primum” [...] potępił samo pojęcie tolerancji (tolerantismus), a za nim
robili to [...] Grzegorz XVI, Pius IX i Leon XIII”84.
Bartnik spory czas historii Kościoła widzi jako okres „poważnej
deformacji”, skutkującej w praktyce także zbrodniami, a w teorii
zdecydowanym potępieniem tolerancji. To potępienie trwało do Pacem
in terris (1963) i Deklaracji o wolności religijnej (1965)85. Według
Bartnika chrześcijaństwo polskie pozytywnie wyróżnia się na tle
Zachodu, gdzie „nie było zrozumienia dla godności stworzenia Bożego
i dla pluralizm życia”. Przytaczany autor dystansuje się wobec kościelnej
idei, że „jedna jest religia ‘prawdziwa’ – katolicka, która jest jedynym
źródeł życia ludzkiego, i jedno jest Państwo ‘prawdziwe’ – katolickie,
które winno torować drogę królestwu Chrystusa. Nie trzeba dodawać, że
jeszcze bardziej nietolerancyjny okazał się totalitaryzm”. Uderza tu
bezpośrednie – dokonane przez teologa – zestawienie nietolerancyjności
Kościoła z nietolerancyjnością totalitaryzmów; bez wykazania zachodzącej między nimi różnicy jakościowej, tylko z uwagą o „ilościowym”
wzroście nietolerancji w systemach totalitarnych. W odróżnieniu od
dokumentów kościelnych kwestionujących zasadność tolerancji, Bartnik
w personalistycznej konkluzji stwierdza: „Światopoglądy nietolerancyjne
[...] nie ceniące wysoko osoby ludzkiej, ani społeczności osób, choćby
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CZESŁAW BARTNIK, Tolerancja w światopoglądzie, w: red. M. Rusecki, Z zagadnień
światopoglądu chrześcijańskiego, Lublin 1989, s. 214; zob. RYSZARD LEGUTKO,
Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu, Kraków 1997;
PIOTR MAZURKIEWICZ, Tolerancja – błogosławieństwo czy przekleństwo?, w: PIOTR
MAZURKIEWICZ, Kościół i demokracja, Warszawa 2001, s. 127-143.
85
zob. JOANNA BYRSKA, Soborowe dyskusje i polemiki o wolności religijnej. Głos ErnstaWolfganga Böckenfördego, w: red. K. Wolsza, Dziedzictwo Soboru, Opole 2007, s. 135150.
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nawet działały ‘w imię prawdy Boże’, winny być poniechane lub
całkowicie zrewidowane”86.
Na obronę chrześcijaństwa można natomiast przytoczyć opinię,
o której przypomina Leszek Kołakowski w „Bałwochwalstwie polityki”:
„Jaspers, który był niesłychanie wrażliwy na nietolerancję religijną
i fanatyzm w tradycji chrześcijańskiej, powiedział, że gdyby stał w obliczu
niedobrego wyboru między totalitaryzmem chrześcijańskim (tzn.
katolickim, wedle jego opinii) i komunistycznym, wybrałby mimo
wszystko ten pierwszy, gdyż źródło duchowe chrześcijaństwa, to jest
Biblia, jest także źródłem kultury europejskiej, stąd też cywilizacja nasza,
nawet w takiej opresywnej formie, nie utraciłaby ciągłości i nie byłaby
odcięta od swoich korzeni”87. To kolejny z wskazywanych tutaj paradoksów tożsamości europejskiej.
4.7. Prześledzenie i zestawienie – wskazywanych tu z różnych
punktów widzenia – zjawisk określanych mianem „paradoksów”
europejskiej tożsamości, pozwala lepiej zrozumieć walory i paradoksalność
recepcji kulturowego dziedzictwa Cyryla i Metodego.
Wschodnia ocena „terytorium osobistego” i „prawa
do prywatności”
5. Antropologię wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa porównuje Siergiej Averincev w referacie „Powołanie filozofii a jedność
Kościoła”, prezentowanym na sesji „Chrześcijaństwo i kultura w Europie”
(Watykan, 28-31 X 1991). Wskazuje na dychotomię wschodniej wizji
świata i jej platonizm88. Natomiast Zachód wypracował inną wizję świata:
„Rozstawszy się z czystym augustynizmem za czasów Akwinaty
światopogląd katolicki [...] dzieli byt nie na dwoje – ‘światło’ i ‘ciemność’,
lecz na troje: pomiędzy niebiańską dziedziną nad-natury i piekielną
dziedziną antynatury [...], istnieje sfera natury, poddana właściwym sobie
prawom”. Dlatego też „próby nieumiarkowanego sakralizowania [...]
przez ideologów czystego absolutyzmu były nie do przyjęcia dla teologii
86

CZESLAW BARTNIK, Tolerancja w światopoglądzie..., s. 225; por. KAZIMIERZ WOLSZA,
Prawa człowieka – lista życzeń czy wyraz afirmacji osoby?, w: red. tenże, Współczesne
dylematy etyczne, Opole 2005, s. 17-38.
87
LESZEK KOŁAKOWSKI, Bałwochwalstwo polityki, w: TENŻE, Cywilizacja na ławie
oskarżonych, Warszawa 1989, s. 243.
88
Por. WERNER BEIERWALTES, Platonizm w chrześcijaństwie, tłum. P. Domański, Kęty
2003.
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katolickiej”. Wedle Averinceva arystotelizm to „wewnętrzna forma
cywilizacji zachodniej” i „współpracował [on] z prawem rzymskim”, co
„doprowadziło do pierwszorzędnego osiągnięcia Zachodu: zbudowania
odmierzonego
dystansu
między
jednostkami
w przestrzeni
pozaosobowego prawa”. Averincev dzieli się też spostrzeżeniem człowieka
Wschodu: „Kiedy Rosjanin czyta stare książki katolickie z teologii
moralnej, zdumiewa się jak szczegółowo omawiane są tam granice prawa
bliźniego do swych sekretów, które nie mogą podlegać rozgłosowi [....],
i inne [...] obwarowania wokół terytorium osobistego”. Wschód nie
przyswoił sobie Arystotelesa i prawa jednostek do samostanowienia:
„Historia kultury rosyjskiej ukształtowała się tak, że od czasu Chrztu Rusi
do naszych czasów nie nastąpiła chrześcijańska recepcja Arystotelesa
nawet w skali bizantyjskiej”89. Ten niedobór idei Stagiryty postrzega się
nie tylko jako stratę teoretyczną, ale też jako przyczynę niektórych
dolegliwych słabości życia społecznego.
Diagnoza Averinceva (choć dyskusyjna) wskazuje na te aspekty
i wartości zachodniej tożsamości, które są wyraźniej widoczne po
doświadczeniu systemów totalitarnych na wschodzie Europy. Odwołanie
się do dziedzictwa Cyryla i Metodego może być jednym ze sposobów –
przynajmniej na gruncie religijnym, choć nie tylko na nim –
wzajemnego dopełniania się obu tradycji europejskich, aby
przezwyciężać jednostronne ujęcia m.in. dotyczące wizji praw jednostki
(osoby ludzkiej) w życiu społecznym.
Dziedzictwo Cyryla i Metodego
a interpretacje tradycji jagiellońskiej
6. Obok powrotu do dziedzictwa Cyryla i Metodego swój mały
renesans przeżywa w Polsce archetyp „rzeczpospolitej wielu narodów”.
Dokonuje się tu podobnych zabiegów idealizacyjnych i modelujących jak
w prezentacji walorów tradycji cyrylo-metodiańskiej.
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SIERGIEJ AVERINCEV, „Powołanie filozofii a jedność Kościoła”, w: Chrześcijaństwo
i kultura w Europie. Pamięć, świadomość, program. Teksty sympozjum presynodalnego
(Watykan, 28-31 X 1991), Kielce 1992, s. 15-16. Por. też: RICHARD PIPES, Własność
a wolność, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2000.
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6.1. Józef M. Bocheński, mając za sobą okres nacjonalistycznego
zaangażowania (lata 30. XX w.90), pod koniec XX w. stwierdza: „To
tragiczna historia. W gruncie rzeczy byliśmy przed wojną rządzeni przez
pomysły endeckie. To zupełnie zniszczyło możliwość współpracy
z innymi narodami. [...] Ciasny nacjonalizm to bardzo niedobra rzecz.
[...] Polska albo podejmie dawną ideę jagiellońską, albo zejdzie do roli
małego państewka”. Dopowiada też: „Różnice między Polską a innymi
krajami zachodnioeuropejskimi uważam za nieistotne. [...] chodzi
o postawę, o reakcje ludzi”. I dobitnie konkluduje: „Wszystkie
nacjonalizmy europejskie to idiotyzmy. Europa jest jednym krajem”91.
Podobnie Stefan Swieżawski uznaje, że „jest aktualna wizja Polski
jagiellońskiej”, i jest ona wręcz „o wiele bardziej europejska niż wszystkie
proponowane nam dziś wzory europejskości. Wtedy Polska była terenem
–[...] natio – na którym dobrze się czuły wszystkie gentes. Ostatnio
podobne rzeczy mówi biskup Alfons Nossol: że Śląsk powinien być
i polski, i niemiecki, i czeski, i śląski”92.
6.2. Na kartach książki „Pamięć i tożsamość” także Jana Paweł II
przywołuje walory „Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu
religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową
różnorodność”. W tym kontekście papież wspomina rolę Żydów w tej
różnorodności: „Niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce
była także obecność Żydów. Pamiętam, że co najmniej jedna trzecia
moich kolegów z klasy w szkole powszechnej w Wadowicach to byli
Żydzi. [...] A to, co u niektórych mnie uderzało, to był ich polski
patriotyzm”. I po tym stwierdzeniu następuje konkluzja, w której
„rzeczpospolitą wielu narodów” ukazuje się jako nośnik aktualnych dziś
wartości: „A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie
ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten jagielloński wymiar
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Kwestie te rozpatruje ULRICH SCHRADE, Wiara i Ojczyzna u o. Bocheńskiego, w:
Międzywojenna polska myśl narodowa. Od patriotyzmu do globalizmu, Kraków
2004, s. 121-152.
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Między logiką a wiarą. Z JÓZEF M. BOCHEŃSKIM rozmawia JAN PARYS, Les Editions
Noir sur Blanc 1992, s. 272-274. por. ULRICH SCHRADE, Chrześcijańsko-demokratyczna
koncepcja narodu o. Bocheńskiego, w: TENŻE, Międzywojenna polska myśl narodowa...,
s. 153-169.
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zob. STEFAN SWIEŻAWSKI, Etos polityczny Polski Jagiellonów, w: TENŻE, Dobro
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Dzieje Unii Jagiellońskiej, których tom I wydano w 1919 r., a tom II w 1920 r.
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polskości [...] przestał być, niestety, w naszych czasach czymś
oczywistym”93.
6.3. Tak ujęty „etos jagielloński” – jako element argumentacji
w dialogu o tożsamości europejskiej – ma zawierać wartości przypisywane
też dziedzictwu Cyryla i Metodego.
Praca nad zjednoczeniem europejskiej pamięci
7. Kończąc refleksję nad tożsamością europejską, którą inspirowała
problematyka kulturowego dziedzictwa Cyryla i Metodego, chcę się
odwołać do niektórych tez z eseju B. Geremka „Europa wielu ojczyzn”.
Gdy redagowałem końcową wersję mego tekstu, w którym cytowałem
już wypowiedzi Geremka, media podały wiadomość o jego śmierci
(13 VII 2008).
7.1. W „Europie wielu ojczyzn” Geremek zastanawia się nad
trwałymi śladami wielkich granic (limites) w dziejach: limes karoliński
i granica na Łabie, jako linia podziału w rozwoju gospodarczym. W tym
kontekście – stawiając sobie pytanie „Gdzie znajduje się granica
Europy?”94 – można się też zapytać o granice, które wytycza w Europie
dziedzictwo Cyryla i Metodego, można dociekać jak mają się te granice
do innych granic, które odnajdujemy w Europie. Czy poszerzają, czy też
zawężają Europę?
7.2. Przyjmując, iż potrzebną nam dziś tożsamość europejską należy
„karmić historią”, postuluje Geremek podjęcie „prac nad zjednoczeniem
europejskiej pamięci” i to „całej pamięci europejskiej”, a służyć ma temu
też „konfrontowanie ze sobą różnych historii oraz stworzenie tzw.
European narrative”95. Wydaje się czymś pożądanym, aby w pracy nad
zjednoczeniem europejskiej pamięci uwzględnić dziedzictwo Cyryla
i Metodego, jako również tych, którzy przyczynili się do ukształtowania
i zachowania europejskiej pamięci w jej pluralistycznej i dialogicznej
postaci96.

93

JAN PAWEŁ II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 92.
KAROL WOJTYŁA, Gdzie znajduje się granica Europy?, tłum J. Merecki, „Ethos” 1994,
nr 28, s. 27-34.
95
BRONISŁAW GEREMEK, Europa wielu ojczyzn, tłum. E. Stolarczyk-Makowska, „Gazeta
Wyborcza” 19-20 VII 2008, s. 15-16.
96
Za dialog i uwagi dotyczące problematyki podjętej w tym tekście dziękuję dr Imeldzie
Chłodnej oraz prof. dr. hab. Józefowi Budniakowi, prof. dr. hab. Krzysztofowi
94

96

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

Summary: THE CULTURAL HERITAGE OF CYRIL AND
METHODIUS AND THE DIALOGUE ABOUT EUROPEAN
IDENTITY. The problems of the cultural heritage of Cyril and Methodius
induces not only to historical research, but also inspires to the reflection
from the range of philosophy of culture, concerning European identity.
Cyril and Methodius – together with Benedict of Nursia – are perceived as
the symbol and the pattern of endeavours in the sphere of culture
acknowledged nowadays for valuable. If accepts such universalistic look
on achievements of Cyril and Methodius, this reference to their cultural
heritage can prove heuristically prolific in the reflection over specific
features of European culture and with patterns of European identity. After
all these favoured features and patterns have in effect to mark directions
of processes of the integration of European countries.
The look in the context of Cyril and Methodius tradition on the
matter of European identity can be – and it is sometimes – especially
important from the point of view of inhabitants of these countries in
which this tradition fulfil culture-forming function. Reminding of the
contribution of Cyril and Methodius tradition to the formation of
common European ethos, can also permit inhabitants of countries of the
Slavic origin to emphasize their own position in the discussion about the
past and the future of Europe. Of course, this topic is not free from the
controversies concerning different world-views.
If we call the cultural heritage of Cyril and Methodius not only as
subject of historical study, but also in the context of the discussion about
European identity, we must accept the possibility of common functioning
of different histories which present process of shaping European ethos. The
indication on the role of Cyril and Methodius tradition in the history of
Slavic countries means “allowing to speak” of other history of Europe
than only such her vision which is written from the point of view of
business of western centres as places prevailing and determining the
development of European culture.
The category of dialogue, which is used in the title, serves here the
interpretation of the role of religion in the situation of cultural pluralism:
the religion has not antagonize, but should engage research also these
values which unite participants of controversies concerning different
world-views. Such use of the category of dialogue is justified by frequent
Wieczorkowi, doc. dr. Andrejovi Slodičce, doc. dr. Pavolovi Dancakovi i dr.
Stanisławowi Cadrowi.
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today presenting of Cyril and Methodius – in their model-grasp – as “men
of the dialogue” which strived for the understanding and taking into
consideration of cultural differences.
If Cyril and Methodius – how John Paul II ascertains – “knew to
outdistance certain trophies which the Church fully assimilated to himself
only during the Vatican Council II ”, if so one presents their attitude and
achievements that only today they prove to be something universally
understood and accepted, so it is necessary to reflect how within the space
of history one acquired in European culture these values which one credit
to their activities. The thesis that only in the sixties of XX age Catholic
church with the full conviction and the self-consciousness acquires ideas
and attitudes practiced in years 863-885 sounds paradoxically enough
and also signals paradoxes of the formation of European identity.

98

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

THE OLD BULGARIAN TRANSLATION
OF THE OLD TESTAMENT:
A CHALLENGE OF THE TWENTY FIRST CENTURY FOR
THE CYRILLO-METHODIAN CENTER OF THE BULGARIAN ACADEMY OF
SCIENCES AND FOR CONTEMPORARY SLAVIC STUDIES
Svetlina Nikolova
Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia, Bulharsko

At the end of the 20th century, in 1998, the Cyrillo-Methodian Research
Center of the Bulgarian Academy of Sciences published the first volume
of a series of books titled The Old Bulgarian Translation of the Old
Testament. This volume presents both the general concept of the entire
series and the text of the books of the Twelve Minor Prophets, published
according to the oldest Slavic manuscript of the Old Testament. The
manuscript is a Bulgarian codex from the last quarter of the 14th century
kept in the Russian National Library in St. Petersburg as F.I. 461. This
publication was the first result of work on a project for the publication of
the oldest Slavic translation of the books of the Old Testament according
to its oldest copy. The edition takes into account the whole Bulgarian
manuscript tradition of the text, as well as its relationship to the Greek
text of the Septuagint.
Immediately the question arises as to why a scholarly institution like
the Cyrillo-Methodian Research Center is occupying itself with the Old
Testament?
In order to answer this question, I will sketch briefly the history and
the activities of the Center (more details see: Kirilo-Metodievski naučen
centăr. Cyrillo-Methodian research Centre 2008). The Cyrillo-Methodian
Research Center is the successor of the Clement Commission, which was
created by the Bulgarian Academy of Sciences in 1914 in connection
with the commemoration of the Thousandth Anniversary of St. Clement
of Ohrid’s death. The Commission’s task was to collect and publish the
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works of the outstanding Bulgarian writer and close disciple of Sts. Cyril
and Methodius, the creators of Slavic letters. However, in 1945, after
political changes in Bulgaria, the commission was disbanded. In 1971,
the Bulgarian Academy of Sciences reestablished this Commission under
the name Cyrillo-Methodian Commission and appointed the eminent
Bulgarian linguist Kiril Mirchev as its chairperson. In 1980, the
Presidium of The Bulgarian Academy of Sciences reorganized the
Commission as an independent administrative unit under the name of
the Cyrillo-Methodian Research Center. One of the greatest Bulgarian
literary scholars of the 20th century, Peter Dinekov, was appointed
director. Dinekov recruited primarily promising young scholars into the
Center. The following decade was devoted to the further development of
the Center and determining the most appropriate directions for its
development. In 1993, when The Bulgarian Academy of Sciences was
fundamentally restructured, a new scholarly program for the
development of the Center was created on the foundation laid by Peter
Dinekov. This program permitted the inclusion of highly qualified
specialists among the Center’s staff. Consequently, the Center became
a relatively small, but effective, scholarly team doing interdisciplinary
research on Cyrillo-Methodian topics.
Nowadays, the set of issues connected with the activities of Cyril and
Methodius is a complex and multifaceted area of the humanities. It
involves
linguistic,
historical,
literary-historical,
textological,
paleographic, codicological, theological, philosophical, bibliographical and
other studies. These studies involve source materials relating to the
following topics:
– life and activities of Cyril and Methodius and their biographies,
– life and works of the disciples of Cyril and Methodius and their
successors in Bulgaria during the 9th and 10th centuries,
– the origin and development of Slavic letters during the earliest
stage of their existence (until the 12th century),
– the Old Bulgarian alphabets and the Old Bulgarian language of
the 9th to 11th centuries,
– Cyrillo-Methodian traditions in Bulgaria and in Europe during
the Middle Ages, the Renaissance, and in modern times up to the
present,
– the connections between the activities of Cyril and Methodius
and the Byzantine and Western European Middle Ages,
– the history of scholarly thought concerning this set of issues.
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Now, at the beginning of the 21st century, we can say that CyrilloMethodian studies around the world have achieved remarkable results in
all these areas. To get an idea of the scope of contemporary CyrilloMethodian scholarship we may note that during the second half of the
20th century alone, nearly 25 000 scholarly books, articles, reviews and
editions have been published worldwide (this is the number of titles in
the database of the Cyrillo-Methodian Research Center, which collects
Cyrillo-Methodian publications since 1940).
One must point out, however, that not all Cyrillo-Methodian
questions are covered – not to mention resolved – by this tidal wave of
publications. To be sure, even though it specializes in this area, the
Cyrillo-Methodian Research Center staff of only twenty scholars cannot
investigate all of the numerous unsolved questions. And even if it were
able to do that, this would hardly be most fruitful direction for scholarly
inquiry. It is much more important and necessary, in my opinion, to
prioritize the areas of investigation and to fine-tune the methods of
research.
Currently, the Cyrillo-Methodian Research Center has three highest
priority areas. The first one is the interdisciplinary study of the translated
and original works of Cyril and Methodius, and of their students and
successors who worked in Bulgaria during the 9th and 10th centuries. The
second one is the multidisciplinary study of Slavic, Greek, and Latin
source materials. And the third one involves the multidisciplinary study
of documents related to the activity of Bulgarian writers of the 9th and
10th centuries, which are preserved in Bulgarian, Serbian, and Russian
copies of later date.
However, even these areas of inquiry are still too broad: one cannot
investigate every issue within their boundaries. This is why the CyrilloMethodian Research Center elected to concentrate on four tasks of
fundamental importance: 1. preparation of a scholarly edition of the
works of Cyril and Methodius; 2. preparation of a complete critical
edition of the Slavic, Greek, and Latin source materials concerning Cyril
and Methodius; 3. preparation of a series of editions of documents which
originated in the Bulgarian literary milieu of the 9th and 10th centuries,
based upon surviving later copies (especially Russian); 4. preparation of
a series of catalogues of the Bulgarian medieval literary heritage in
foreign manuscript collections.
The reason why the Cyrillo-Methodian Research Center decided to
emphasize the multidisciplinary treatment of the issues is the realization
that current achievements in this area are the result of, above all,
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interdisciplinary studies. Fortunately, such type of research is facilitated
by the fields of specialization of the Cyrillo-Methodian Research Center
staff, which includes experts in philology, textology, paleography,
codicology, Classical Greek and Latin, bibliography, as well as history,
theology, and the history of art. An expression of the pursuit of
a complex solution of the Cyrillo- Methodian issues is the primary role
assigned to the Center for studying them in terms of textology (or
textual criticism – a concept, which is very close to the term ‘textology’),
a synthetic science, which applies a special method of work and uses the
evidence of different sciences, subjecting them to its goals and methods.
In my opinion its results in the area of Cyrillo- Methodian problems
during the last decades were most effective and fruitful.
I will not dwell in detail on these four areas. Instead, I will mention
briefly several specific projects that are presently at an advanced stage of
preparation. With respect to the critical edition of the Cyrillo-Methodian
source materials, we have already produced a complete list of the copies
of the Slavic, Greek, Latin, Romance, and Germanic source materials. Its
publication is expected in the near future. In collaboration with the
Institute of the Russian Language in Moscow we are preparing an edition
of the Russian festal meneon No. 98 from the Synodal Typography
Collection. This manuscript, based on an Old Bulgarian original,
contains a number of original hymnographic works.
Without question, the greatest challenge for the Cyrillo-Methodian
Research Center is the preparation of a scholarly edition of the works of
Cyril and Methodius. For almost ten years already, the focus of this work
has been on the preparation for publication of the Old Bulgarian
translation of the Old Testament in its non-liturgical form (that is,
without the Psalter, which has a completely separate textual history).
The connection of Methodius with the first Slavic translation of the
Old Testament is attested in the most authoritative and most complete
source concerning his life and work – The Life of St. Methodius. In all
likelihood, one of his pupils wrote the work shortly after Methodius’
death and after the group of Cyrillo-Methodian disciples arrived in the
Bulgarian capital of Pliska at the end of 885 or the beginning of 886.
The life is preserved in the well-known Russian Uspensky Sbornik of the
late 12th or the early 13th century. There, in Chapter 15, we read that
Methodius dictated a complete translation of the Old Testament (except
for Macabees) to two fast scribes (“skoropistsa zelo”): “ Then after he had
laid aside all (earthly) bustle and had cast all his cares on God (1 Peter
5:7), he first chose among hid disciples two priests, competent copyists,
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and quickly, within six months, translated from Greek into Slavonic all
the (biblical) books in full, with the exception of Maccabees beginning
from the month of March to the twenty-six day of the month of
October … Because before that he had translated only the Psalter, the
Gospel with the Apostolos (Acts and the Epistles) and selected services”
(Angelov/Kodov 1973: 202). Here I shall not dwell on the controversial
matters that concern this part of the Vita1. In all likelihood, the
translation was done between 882 and 884 ( Thomson 1999; Nikolova
2000)2. This information is corroborated by a number of other sources
written in Bulgaria at the end of the 9th or the beginning of the 10th
century (the Heavens (Nebesa) of John the Exarch of Bulgaria,more
precisely its preface (Sadnik 1967:212-213), the Prolog Vita of Cyril and
Methodius for August 25 (Nikolova 1998: XIII; Pavlova/ Željazkova
1999: 333-334) – works, that emereged in Bulgaria in the end of the 9th
century and the beginning of the 10th century, as well as by some later
works such as, for example, the Izbornik of 1073 (Dinekov 1991: 29 and
697-702) and the recently discovered Dormition (Uspenie) of St.
Methodius, created in Bulgaria around 1211 (Ivanova 1999: 24). The
analysis of these sources leads to the conclusion that Methodius’
translation included the same set of books of the Old Testament which
one sees at present in the Eastern Orthodox Slavic tradition, namely, the
39 canonical and 11 non-canonical books.
Why did the Cyrillo-Methodian Research Center decide that the
complete Old Bulgarian translation of the non-liturgical text of the Old
Testament should be at the center of its studies of the works of the two
Apostles of the Slavs? Why didn’t the Cyrillo-Methodian Research
Center choose the translations of the Gospel, the Psalter, the Apostolos
(Acts and the Epistels), or the liturgical books? Why not their original
works? I must note here that the associates of the Center do study the
other translations and the original writings of Cyril and Methodius. For
instance, some of our associates are researching the content of codices
that include the Gospel, others – the Canon for St. Demetrius of
Thessalonica, which was written by Methodius himself.
Still, the Center believes that it is the translation of the Old
Testament that deserves an especially prominent place in the studies of
1

As far as I know, the last article dedicated to this problem belongs to Weiher 1999.
This problem is discussed on the background of the common problems of the
mediaeval Slavonic translations of the Bible also in the most recent compendious works
by Thomson 1998 and Alekseev 1999.
2
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the pre-modern Slavic culture today. The first reason that prompted the
center to focus on this topic is the fact that there was very little work on
this topic. I will cite some information taken from a book on the Slavic
translation of the Gospel by the Italian Slavist Marcello Garzanitti
(Garzaniti 2001). According to Garzanitti, there are 2257 Gospel
manuscripts dating from the 10th to the 16th centuries; 134 editions of
various texts from these manuscripts, and 1400 studies of the oldest
Slavic translation of the Gospel (Garzaniti 2001). Although no one has
gathered exact data about Cyril and Methodius’ translations of the
Psalter, the Acts and Letters of the Apostles, and the Parimeinik, it is
known that they, too, have been carefully studied and already have
scholarly editions – in other words, the scholars are quite familiar with the
manuscript tradition of these translations.
The state of our knowledge about Methodius’ complete translation
of the non-liturgical text of the Old Testament, however, is very
different. The corpus of its texts is not clearly established and is little
studied. Before 1998, only 8 of the 46 books of Methodius’ translation
had scholarly editions, namely, Genesis, The Song of Songs, The Book of
Daniel and, of The Twelve Prophets, only Hosea, Joel, Amos, Obadiah
and Jonah. There are only about 100 studies devoted to this translation3.
In addition, both the content of the Bible and its specific textual
renditions are inextricably linked to the original works of medieval
Bulgarian literature and fundamentally define the basic features of its
poetics. Hence, the knowledge of the earliest Slavic translations of the
Biblical texts is an absolute necessity.
The study of the medieval Slavic non-liturgical texts of the Old
Testament began in the 19th century. Of major importance are the
works of the Russian scholars Ivan Evseev (1868-1921)4 and Aleksandr
Mikhailov (1859-1927)5 that were published at the end of the 19th and
3

For a bibliography of these editions and studies see Thomson 1998 and Alekseev 1999.
Here one cannot include the editions of the books of Ruth, Judges, Leviticus, 1-4 Kings,
Josua, published in 8 volumes from 1993 to 1996, as in essence they are not scholarly
editions. Modern philology appraised these editions as the latest redaction of the oldest
Slavonic translation of these books (Thomson 1998:718-719, 736-737, 743-744, 748749, 753-754, 766-767, 829-830) or were considered science fiction (Hauptovб 1998:9).
About them see also Nikolova 2003а.
4
For his research, besides the works by Thomson 1998 and Alekseev 1999 quoted
above, see also Dilevski 1985.
5
For his research see the works by Thomson 1998 and Alekseev 1999 quoted above as
well as Graševa 1995.
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the first decades of the 20th century. Regrettably, there was a more than
half-a-century hiatus in the research on this topic and it was revived only
in the 1980s. At that time, the Russian philologist Anatoliy Alekseev,
who had devoted a lot of time and effort to the study and to the edition
of the translation of The Song of Songs, published several of his studies.
Also at that time, the American Slavist Robert Mathiesen published his
Handlist of Manuscripts Containing Church Slavonic Translations from
the Old Testament, in which he gives information about 141 manuscripts
dating from the 12th to the 16th century (Mathiesen 1983).
I saw his list immediately after it came out. At that point I was
researching the history of the text of the St. Clement of Ohrid’s
Encomium for the Prophet Elijah and had already analyzed in substantial
detail the influence of the complete text of the four books of Kingdoms
on the encomium. I knew that there was a very old Bulgarian copy of
the translation of the Kingdoms, which, according to earlier and welldocumented studies, was dated as written in the last quarter of the 14th
century (Russian National Library in Saint Petersburg, F.I.461 – see
Nikolova 1984: 115)). Both Alekseev (1983: 248) and Mathiesen (1983:
20, No 27), though, stated that it was created toward the end of the 14th
or the beginning of the 15th century, but did explain how they had
arrived to this conclusion.
Having noted the difference in the dating, I decided to focus my
research during my visit to St Petersburg in 1984 on this particular
manuscript. The analysis of the text proved that the manuscript was
produced during the third quarter of the 14th century. I also realized that
this unique codex was of great importance for medieval Slavic studies
and decided that a complete scholarly edition of the text should be
prepared. I also arrived at the idea that there is a need for
a comprehensive study of the medieval Bulgarian manuscript tradition
involving the earliest Slavic translation of the Old Testament and its
subsequent history within the Bulgarian cultural context. At the time,
I must confess, the state of this field seemed like a dense dark forest with
very few paths and very little light guiding the traveler. It was quite
intimidating to embark on such a project, but there was also the great
challenge of opening a few new inroads and clearings so that more light
could penetrate into at least some parts of the thicket.
This was the beginning of my long involvement with the Bulgarian
manuscript tradition of the Old Testament translation. By the end of
the 1980s and the beginning of the 1990s the material I had amassed
permitted me to begin a large-scale project aimed at the exhaustive study
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and the scholarly editions of this tradition. The work on this project
began in the Cyrillo-Methodian Research Center after its reorganization
in 1993. The project involves five scholars from the Center and several
specialists from other institutions.
I will not dwell here on all the issues that have been investigated so
far. I will present briefly certain of the most important results from
a portion of this work. First of all, I will note that I have identified
19 manuscripts from the 14th to the 16th centuries that preserve the
Bulgarian medieval tradition of the books of the Old Testament
(Nikolova 1998: XIX-XXVI)6. Although the translation by Methodius is
the basis of the text of certain manuscripts, it was evidently edited, to
a greater or lesser extent, in Eastern Bulgaria during the 9th and 10th
centuries. Another a group of manuscripts are based upon the so-called
Preslav translation or revision (some scholars regard it as a new
translation, while others see it only as a extensive revision of Methodius’
translation). A third group of manuscripts contains translations or
revisions from the 14th and the beginning of the 15th centuries. One
must note that the early translations or revisions are widely spread in the
Rusian lands, while the translations and revisions of the 14th and the 15th
centuries are found only in South Slavic manuscripts.
I would like to offer a few remarks about the most important
manuscripts and the issues involved in their publication. Without
question, the most important of them is the Petersburg manuscript F.I.461
(Nikolova 1994). This is an impressive volume of 440 folia, which
contains material from all three major divisions of the Old Testament (the
Historical Books, the Prophetic Books, and the Poetical Books). The text
of the Prophetic Books is with commentary, but some of the books are not
included in the Petersburg manuscript, and others are in abbreviated form.
We cannot determine the major scriptorium, most probably a monastery,
in which the manuscript was copied by six scribes. The codex manifests all
the features typical of Old Bulgarian texts written on the territory of
Bulgaria during the second half of the 14th century and shows the common
features of the revised Turnovo orthography that preceded Evtimii’s
reforms. It seems however that the text of the manuscript was influenced
by more than one translation or revision. In the books which reflect
Methodius’ translation, there are always manifestations of changes
6

After this publication in which I pointed to 18 manuscripts, I found in the Odessa
National Research Library an unknown copy from the 16th century of the Song of Songs
as translated by Konstantin Kostenechki. It is under No 1/119 (Alekseev 2002:156).
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introduced by the eastern Bulgarian writers of the end of the 9th and the
beginning of the 10th centuries. It is not clear, though, whether the text
contains actual Turnovo linguistic features or just reflects an orthographic
revision that was carried out in Turnovo.
The St. Petersburg manuscript is the most important Bulgarian
medieval manuscript containing the Old Testament books and intended
not for liturgical purposes, but rather for individual reading. It is not
only the oldest one, but it remains the sole Bulgarian manuscript of this
type and the most complete Bulgarian collection of Old Testament
books from the Middle Ages. It is also the oldest preserved Slavic
manuscript in which an attempt is made to collect the text of the entire
Old Testament into a single volume. For this reason it is of exceptional
interest for those studying the history of the first Slavic translation of the
Old Testament not only in Bulgaria, but in Slavia Orthodoxa in general.
Its text is at the basis of a number of Moldavian Middle Bulgarian copies,
which convey quite exactly their Bulgarian protographs: No 507, written
in Niamtz monastery by hieromonk Gervasie in 1475, the most
elaborately decorated Middle Bulgarian copy of the Old Testament
books; No 85, 3750, 171, 29, the last one written in 1537 in Bistritza
monastery by monk Joan (Nikolova 1996a, 2003b). It is worth noting
that some of the Moldavian copies have preserved traces of continuous
development of the text in the Bulgarian hand-written tradition until the
14th century. For example, No 85 documents the availability of a second
protograph of the Books of Kings, which differs from the protograph of
the St. Petersburg manuscript and the other Middle Bulgarian copies, and
which in some cases is closer to the original translation; No 171 presents
a later state of the Middle Bulgarian textual tradition, however it also
keeps some readings, which are closer to the common protograph of the
copies and even to the original translation.
As far as the other manuscripts are concerned, which contain copies
of the Old Testament books, distributed in the Bulgarian lands, I will
note several facts. Firstly, the availability of a textual tradition, which is
different from the one presented in the Petersburg manuscript, as far as
the prophetical books are concerned. It is presented in manuscripts No
1 of the collection of Al. Hludov, which was most likely written by
Matey, a hieromonk from the Slepche monastery “St. John the Baptist”(
Nikolova 1998: XXIII-XXIV, Nikolova et al. 1999: 17-18, No 33-34). It
contains texts of all prophetical books, with the text at some places being
more archaic, unedited by the Preslav bookmen. This text belongs to the
tradition starting from the copy of the Russian writer Upir Lichy from
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1047, most likely copied from a Glagolitic basis and widely spread in the
Russian medieval script.
Secondly, I will note the existence of a second Bulgarian translation
of the Books of Kings from the 14th century, the oldest attested text of
which is located in a magnificent codex, preserved in the Odessa
Scientific Library “M. Gorky” No 1/106 and written in 1418 by the
copyist Dositey for the Serbian despot Stephan Lazarevich (Nikolova
1995). It is this particular translation that is we find in the splendid
manuscript No 1/1684, written at the request of the Ohrid archbishop
Prohor in 1544 at the latest, and designed for the archbishop’s church
“St. Kliment” in Ohrid by the monk Vissarion Debarski, who worked in
the Slepche monastery “St. John the Baptist” (Nikolova 1996b).
It is also worth noting that the same Bulgarian writer participated
actively in the copying of “Song of Songs” – he did three of the copies –
No 311, 1/118 and 1/119, which I found in Odessa several years ago, as
well as the fact in general of the widely spread Song of Songs in the 16th
century in the Bulgarian lands in the translation of Konstantin
Kostenechki with commentaries, made before 1427(Nikolova 1996b:
385-386, Alekseev 2002: 156)7. However the Bulgarian bookmen have
abandoned the commentaries (copy made by Vissarion of Hilandar
monastery, No 14; the only Bulgarian copy of this translation that
preserved the commentaries is No 2/24 (Nikolova 1998: XXV-XXVI,
Alekseev 2002: 155-162; Dimitrova 2005).
I will also mention the existence of three important texts of the
Book of Job. Until recently two of them were considered to be related to
the translation (or edition) of the monk Gavrail from Hilandar
monastery, written in 1412 according to the Greek original in the
Mount Athos monastery Esphigmenou, which is preserved until today in
the State Historical Museum in Moscow – these are No 1/4, written in
the Rila monastery and No 96, written in 1503 in Zograf monastery by
Vissarion of Hilandar monastery, a disciple of Teoktist (1446-1457),
bishop of Suchava at the request of George (who passed away in 1511),
the bishop of Suchava. So far almost nothing was known about the third
copy – 4/14, written in 1456 by Vladislav Gramatik. It was during the
7

Here I must specify that only these three copies are the work of Vissarion. I just as
A.Minčeva (1989: 6) believe that the second copy in the fragment No 1/118a, which lies
on four sheets, does not belong to Vissarion (Nikolova 1996b: 386-387; Nikolova 1998:
XXVI). My opinion on that has been conveyed incorrectly by Alekseev (2002: 159, note
10).
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last few years that the text of Vladislav’s copy was published, its link with
the text from No.1/4 was discussed and they were considered to be
a separate translation (Christova-Šomova 2003, 2006, 2007).
The textual tradition of the so-called South Slavonic group of the
first eight books of the Bible, which stems from a Middle Bulgarian
original, also has wide currency in the Bulgarian lands. It is preserved in
manuscript from Wallachia, No 3 and in manuscript No 1/M.1684,
where the Octateuch have been copied by monk Sissoi, and in the codex
No III. C. 17 written probably in the Lesnovo Monastery (Nikolova
1996a: 90, 1998: XXIII-XXV; Zeljazkova 2005, 2006a, 2006b).
Unquestionably, the characteristics of the St. Petersburg manuscript
make it the most appropriate object for beginning work on a multilateral, multidisciplinary scholarly edition of the Old Testament books it
contains. For this reason the Cyrillo-Methodian Research Center has
began preparation of a diplomatic edition of this manuscript with
variants from the extant Middle Bulgarian texts and the Greek texts.
The edition is diplomatic, rather than critical, because a critical edition of
the Old Bulgarian translation of the Old Testament is not yet possible.
The first volume of this edition was mentioned earlier. The second
volume, containing The Book of the Prophet Ezekiel, has been published
in 2003. Five more Old Testament books are almost ready for the press
(The book of the Prophet Jeremiah, Baruch, Lamentations, Epistola
(A Letter of Jeremiah) and work is proceeding intensively on four more
books Isaias, Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus son of Sirach),
Proverbes, Exodus).
Still, in order to publish the Old Bulgarian translation of the Old
Testament, we cannot confine our attention to the St. Petersburg
manuscript. While it supplies the most important single text for the
publication of the Old Bulgarian translation of the Old Testament, one
must make extensive use of other manuscripts as well. For example, the
edition of the Book of Exodus, work on which is already under way, rests
upon five other manuscripts, as shown in column 2 of page 1 of the
table.
This series is an enormous task and is truly the greatest challenge
before the Cyrillo-Methodian Research Center in the 21st century. But it
is also a challenge for Slavic studies in general, since the determination of
the texts of the books of the Old Testament in their earliest Slavic
translation is of extraordinary significance for the understanding of
entire spiritual culture of the Eastern Orthodox Slavs during the Middle
Ages. This is why I hope that the work will continue and that Slavists will
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gradually have placed at their disposition the texts of the Old Testament
books in the same form in which our ancestors read them until the end
of the Middle Ages.
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BULGARIAN MEDIEVAL TEXTS OF THE OLD TESTAMENT
(non-liturgical)
Old Bulgarian (Old Church Slavonic) Translations and revisions
St. Methodius Translation (882-884)

Tetrabasileion
(I-IV Kingdoms, also known as I-II
Samuel, I-II Kings)
1. RNB – St. Petersburg, F.I.461
last quarter of the 14th c.
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Preslav Translation
(late 9th or early 10th c.), connected
with the St. Methodius
Translation or the Preslav revision
of the St. Methodius Translation
The Octateuch

1.

Library of Rumanian AS No 85
middle or third quarter of the
15th c
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2. Library of Rumanian AS No 85
middle or third quarter of the 15th c.
3. RGB – Moscow, No 3750 (coll. 178)
second half of the 15th c.
4. Library of Rumanian AS No 171
end of the 15th c.
5. RGB – Moscow, No 29 (Rumjancev
coll.)
1537
Job

1. RNB – St. Petersburg, F.I.461
last quarter of the 14th c.
2. GIM – Moscow No 507 (Shchukin
coll.)
1475
3. Library of Rumanian AS, No 171
end of the 15th c.

2. GIM – Moscow No 3 (Barsov
coll.)
end of the 15th c.
3. RGB – Moscow, No 29
(Rumjancev coll.)
1537
4. Library of Croatian AS Zagreb,
No III.c.17
middle of the 16th c.
5. RGB – Moscow, No 1/M. 1684
(V. Grigorovich coll.)
not later than 1544
The Sixtheen Prophets with
commentaries
(included Barich, Lamentationes
and Epistula Ieremiae)
1. RNB – St. Petersburg, F.I.461
last quarter of the 14th c.
2. GIM – Moscow No 507
(Shchukin coll.)
1475
3. GIM – Moscow No 1 (A. Khludov
coll.)
first half of the 16th c.)

Proverbes
1. RNB – St. Petersburg, F.I.461
last quarter of the 14th c.
2. GIM – Moscow No 507 (Shchukin coll.)
1475
3. Library of Rumanian AS, No 171
end of the 15th c.
Song of Songs
1. RNB – St. Petersburg, F.I.461
last quarter of the 14th c.
2. GIM – Moscow No 507 (Shchukin
coll.)
1475
3. Library of Rumanian AS, No 171
end of the 15th c.
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The Wisdom of ben Sirach
1. RNB – St. Petersburg, F.I.461
last quarter of the 14th c.
2. GIM – Moscow No 507 (Shchukin
coll.) 1475
3. Library of Rumanian AS, No 171
end of the 15th c.

Translations and revisions from 14th and 15th c.

1.
2.
1.
2.
3.

Tetrabasileion
Odessa State Library, No 1/106, 1418
RGB – Moscow, No 1/M. 1684 (V. Grigorovich coll.), not later
than 1544
Job
Rila Monastery, No 4/14, 1456
Rila Monastery, No 1/14, end of the 15th c.
Library of Rumanian AS, No 96, 1503

Song of Songs with commentaries
1. Rila Monastery, No 2/24, end of the 15 th c.
1.
2.
3.
4.
5.
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Without commentaries
Austrian National Library, Cod. Slav. 14 (No 111), first quarter of
the 16th c.
Bulgarian National Library, No 311, middle of the 16th c.
Odessa Library, No 1/118(94), third quarter of the 16th c.
Odessa Library, No 1/118a(94), third quarter of the 16th c.
Odessa Library, No 1/119, third quarter of the 16th c.
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Zhrnutie: STAROBULHARSKÝ PREKLAD STARÉHO ZÁKONA –
VÝZVA 21. STOROČIA PRE CYRILOMETODSKÉ CENTRUM
BULHARSKEJ AKADÉMIE VIED A PRE SÚČASNÉ SLAVISTICKÉ
ŠTÚDIE. Autorka príspevku vysvetľuje podmienky a význam projektu
Cyrilometodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied
zaoberajúceho sa starobulharským prekladom Starého zákona. V súlade
s tým podáva aj celistvý historický prehľad vzniku a aktivít tohto centra
až do dnešných čias. Sú to najmä interdisciplinárne aktivity: lingvistické,
historické, literárno-historické, textologické, paleografické, teologické,
filozofické, bibliografické, a ďalšie, ktoré sa snažia systematicky
preskúmať život a tvorbu sv. Cyrila a Metoda, pripraviť kompletnú
kritickú edíciu slavistických, gréckych a latinských dokumentov o sv.
Cyrilovi a Metodovi, prispieť svojimi publikáciami aj do procesu
školského vzdelávania a poukázať na obrovský význam solúnskych bratov
pre bulharskú kultúru, ale aj pre tradíciu celého slovanského sveta.
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POZNÁMKY K PREKLADOM
KONŠTANTINOVHO PROGLASU

1

Pavol Koprda
Katedra romanistiky FF UKF v Nitre

V tomto roku vyšla v Ríme knižne v reedícii kolekcia siedmich ročníkov
ročenky Studi italo – slovacchi, ktoré vychádzali najskôr v Bratislave,
potom v Nitre od roku 1993 do roku 2000. Je to historicky prvá vedecká
kniha z oblasti literárnych vied a vied o kultúre a umení od slovenského
autora, ktorú vydalo talianske vydavateľstvo z vlastného rozhodnutia.
Kniha má 430 strán a v jej úvode je preklad Proglasu do taliančiny. To,
že bol tento preklad uverejnený talianskym vydavateľstvom, svedčí, že je
jazykovo dobrý. Prekladateľ si však zobral následne za povinnosť
preskúmať, nakoľko preklad zodpovedá pôvodine. Keďže bol robený
podľa prebásnenia Viliama Turčányho, sú v ňom prítomné posuny tohto
prebásnenia. Porovnaním relevantných prekladov (Vašica, Stanislav,
Pauliny – Turčány) s dostupnou, cyrilikou napísanou pôvodinou sa
v tomto príspevku prekladateľ Proglasu do taliančiny usiluje rekonštruovať vnútornú obsahovú zameranosť Proglasu, od ktorej sa potom
odvíjajú aj voľby slovenských ekvivalentov v prípade nejasnosti, váhania
a možnej dvojakosti výkladu. Autor tohto príspevku sa nazdáva, že
Slováci môžu pre dejiny vlastnej kultúrnej a jazykovej identity získať
z veľkomoravského staroslovienskeho dedičstva najviac, keď zamerajú
výskumy čo najviac filologickým smerom.
Prvý verš: Proglasъ jestь Svętogo evangelija; v slovenskom prebásnení Viliama Turčányho: Evanjeliu svätému som predslovom;
v talianskom preklade: Al Santo Vangelo sono Proclama. Proclama je
„prevolanie“. Ján Stanislav prekladá „prívet“, teda príhovor, možno
prehovor, Josef Vašica veľmi voľne „Předzpěv“. Karol Kuzmík uvádza
v Slovníku starovekých a novovekých autorov... so slovenskými vzťahmi,
že Proglas je napísaný apoštolským vysokým štýlom, a to si mohol
dovoliť len Konštantín Filozof. Vysokoznejúci tón dovoľuje
1

Príspevok vznikol v rámci projektov VEGA 1/0492/08.
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predpokladať, že Proglas bol napísaný ako oslava dokončenia prekladu
štvorevanjelia, teda nie ako vecný „úvod“, ale ako slávnostné
„prevolanie“ k Slovenom, že majú otvorenú cestu k účasti na spáse. Preto
aj v preklade do taliančiny „Proclama“, nie „introduzione“ alebo
„prefazione“. Vyjadrením vysokosti tónu, teda dokladom, že nejde
o predslov, ale o prevolanie k národu, sú napríklad zvolania, výzvy,
napomenutia, anafory (opakovania toho istého slova na začiatku za
sebou idúcich veršov).
Obsahom Prevolania však nie je len slávnostné oznámenie účasti na
spáse, ale oznámenie pozemského dôsledku tejto udalosti: možnosti
a potreby tešiť sa tomuto životu, ľúbiť a radovať sa, lebo čas už neplynie
medzi dobrom a rovnocenným zlom, ale každý okamih je okamihom
nášho radostného vedomia spásy. Prekladom zvestovania vykúpenia bol
Slovenom darovaný ontologický paralelizmus medzi našou ľudskou
historickou radosťou a božou ideou Dobra, ktorej javovou podobou je
krása. Tento paralelizmus má platónsky pôvod, ale kresťanstvo mu dalo
náplň. Najlepšie o tom hovorí Pietro Bembo v diele Degli Asolani: „Láska
nie je nič iné ako túžba a tá sa krúti okolo toho, čo sa nám zapáčilo...
a túžba nie je nič iné ako láska, lebo želať si niečo, čo neľúbime, je mimo
našich možností“ (Bembo. Opere in volgare. Sansoni, Firenze 1961. Deli
Asolani di M. P. Bembo ne´quali si ragiona d´amore. Cit., s. 147).
Možnosť paralely, prostredníctvom túžby po kráse, medzi našou
pozemskou láskou a božou ideou Dobra je však celkom praktická. Zlo,
diabol, peklo, nemajú ontologickú povahu, lebo prvý bol Boh, čiže
Dobro. Možnosť ľúbením byť prítomní v Dobre, daná kresťanom, je
predovšetkým darom možnosti vytesniť zlo, hriech, temno, hnilobu
z nášho života, povzniesť sa nad ne, dať im nedôležité miesto. Preto treba
verše 17 a 18 „bo radovati sę griechovnõ že tьmõ otъgъnati / i mira sego
tъliõ otьložiti“ prekladať doslova ako kánonické: „lebo radovať sa
znamená, že zaženieme hriešnu tmu a ponecháme bokom hnilobu celého
sveta“. Nie je teda správny preklad „všetci... túžiaci temno hriechu
navždy zapudiť“, pretože tento preklad popiera úlohu lásky pri
zapudzovaní zla, ktorú láske pripísal Konštantín Filozof.
Na úvod treba poznamenať, že všeobecne prijímané slovenské
preklady, teda preklad Eugena Paulinyho prebásnený Viliamom
Turčánym uverejnený roku 1964 a preklad Jána Stanislava z III. zväzku
Dejín slovenského jazyka z roku 1967 sa odvolávajú na kritickú analýzu
Proglasu Rekonstrukcija treh starocerkevnoslovanskih izvirnih pesnitev od
Rajka Nahtigala (Ľubľana 1943), ale navzájom sa líšia. Odlišnosti
Paulinyho – Turčányho prekladu ako keby boli spôsobené druhou
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predlohou, prekladom Josefa Vašicu v diele Literární památky epochy
velkomoravské. Odlišnosti Stanislavovho prekladu spočívajú pravdepodobne v tom, že pokladal najstarší nájdený rukopis Proglasu, chilandarský z 13. storočia, za primeranejší neznámej pôvodine ako kritický
prepis Rajka Nahtigala (tvrdí to Mikuláš Klimčák, cit., s. 62). Cyrilikou
písaný text Proglasu, ktorý bol naším porovnávacím podkladom, je
Nahtigalov kritický prepis z uvedenej knihy, ktorý prevzal Mikuláš
Klimčák do knihy Konštantín Filozof. Proglas (Don Bosco 2000).
6. – 7. verš by mal znieť: „lebo proroci predpovedali, že slepí uvidia
písané slovo a hluchí ho budú počuť“ v zmysle, „predpovedali, že všetci
uvidia a budú počuť slovo Písma svätého, teda, že dôjde k evanjelizácii
národov“, ktorá má ten zmysel, že tak národy poznajú samého Boha,
lebo Písmo sväté je „dar, ktorý vytvoril, napísal Boh“, ako v 10. verši, kde
je však „sьdanъ“ preložené ako darovaný Bohom Slovienom. V Slovníku
jazyka staroslověnského chýba heslo „sьdanъ“. Mocnejšie by znelo
(v. 8 – 10): „keďže Boha poznať treba, počujte, Sloveni, ten dar vytvoril,
napísal Boh“. Aj podľa tradície hermetizmu aj podľa Danteho je
„doslovný význam“ textu základným významom voči alegorickému
a anagogickému. Je to taký význam, ktorému pisateľ nemusel
nerozumieť, lebo ho priamo prepísal nie ako autor, ale ako zapisovateľ
z diktovania Boha. Teda význam prekladu Písma svätého spočíva v tom,
že je to dar diktovaného písma, takého, ktoré ľudí zbavuje ťažkostí
plynúcich z ich rozumových obmedzení, keďže odteraz budú mať dar
priameho vnímania, budú priamo smerovaní (ide o dar „uší -- sluchu
duše“). Boh Vám daruje „slovo písma“, svoj hlas, ktorý plynie z písma,
teda bytie vyjavujúce sa z písma, „už tu bytie“. Je známa námietka
Umberta Eca proti fonologickej zásade, že fonéma je zväzok zvukov,
ktorý prichádza z minulosti. Derrida bol ešte tvrdší, aby zabránil
teleologickému výkladu zvuku, prevrátil zaužívané, že z písma plynie
slovo, hlas, na tézu, že v zvuku je skryté písmo, teda neidentita. Ak dnes
jestvuje taká vedomá opozícia, potom Konštantína treba označovať ako
cieľ dnešných útokov a 24. verš „slovo ot Boga priide“ treba prekladať
doslova, tak, že písmo, teda tu Písmo sväté, je zväzok zvukov
prichádzajúci od Boha, teda je „slovo prišlé od Boha“.
11. -- ... Ak je úvodné hodnotenie významu Písma svätého a jeho
prekladu správne, vyplynú z neho aj prekladateľské rozhodnutia v ďalších
veršoch. V 11. verši „darъ božii estь desnyię česti“ bude treba chápať ako
dar „správnej čiastky“; „spravodlivej“, ako sa uvádza v preklade, je viac
obrazné. „Desnь“ je podľa slovníka z gréckeho „pravý“, no tu lepšie
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v zmysle správny. Dar doslovného zmyslu je totiž darom správneho
zmyslu dušiam spomedzi možných zmyslov bytia.
15. -- ... Rovnako navrhujem čítať verše 16n „všetci, čo vidíte
v svojich dušiach krásu, ľúbte, lebo radovať sa znamená zapudzovať tmu
hriešnosti“. Všetky dostupné preklady okrem prekladu Jána Stanislava
tlmočia tento výpovedne jasný úsek tak, že upierajú slovesám „ljubitь“
a „radovati sę“ platnosť prísudkov a navyše „ljubite“ netlmočia ako
imperatív alebo vokatív, hoci imperatívom je. Tým si umožňujú
zdôrazniť ako vokatív, ako výzvu sloveso „slyšite“. „Krása“ je javová
podoba Boha v nás. Môžeme ju meniť na spôsob nášho života, len ak
budeme ľúbiť a radovať sa. Slovenský preklad Paulinyho a Turčányho,
a podľa neho aj taliansky, vynecháva výzvu na lásku „liubite“ (17. verš),
ktorá je v širšom zmysle výzvou na radosť, čím sa aj celá skladba posúva
k žánrovému určeniu, ako keby bola ódou na radosť. Niet významného
rozdielu proti Augustínovej filozofii šťastia ako daru, ktorý Kristus
daroval všetkým tým, že smrťou na kríži vykúpil, otvoril nebo. Tým
môžeme byť všetci dopredu napriamení na prežívanie každej chvíle ako
na prežívanie šťastia. To je dar možnosti nebyť aristotelikmi. Vôľa
a šťastie ľudskej civilizácie odvtedy nie sú závislé od správnosti
rozumového poznania, šťastie nie je intelektuálnym šťastím.
22. – 24. Anaforické „slyšite“ v troch veršoch za sebou, 22 -- 24, je
preložené ako opakovaná výzva: „čujte, počuj“, no rovnako odôvodnené
by bolo preložiť výraz ako 2. os. pl. indikatívu v zmysle: „Teraz už
počujete z vlastného rozumu, počujete, celý slovenský národ, počujete
slovo od Boha prišlé“. Ide jednoducho o velebný zhŕňajúci výrok, že
prekladom Písma sa Slovenom vytvoril „sluch duše“. U Augustína sú len
„oči duše“. Oči duše sú schopnosťou vnímať správne osvietením, pretože
sme osvietení božím svetlom, vnímať celosť zmyslom pre celosť, čím sa
vylučuje potreba gramotnosti, potreba vlastného zažitia pravdy Písma
svätého cez čítanie s porozumením. Je to vyjadrenie stratégie
mnohonárodného západného kresťanstva. Aby si uchovalo všeobecnú
platnosť latinčiny, muselo vylúčiť čítanie Písma s porozumením, každý
vo vlastnom jazyku, ako podmienku pravej viery a nahradiť ju inou
podmienkou: priamym beztextovým osvietením mysle, teda očami duše.
Konštantínov „sluch duše“ sa javí ako protinázor filozofie „očí duše“.
Písmená sú vnútorným načúvaním menené na zvuky, slová.
Vnímame písmená, a vnútorným sluchom ich meníme tak, že cez ne
počúvame slová. Preto sa po trojnásobnej anafore „slyšite“ opakuje
štyrikrát „slovo“, aby sa zdôraznilo, že akoby zázrakom „čítate písmo“,
no „počujete slovo“.
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Vo veršoch 27 – 34 vymedzuje Konštantín predmet zraku duše
a vnútornému sluchu. Kým zrakom duše, teda osvietenosťou, poznávame
božiu podobu a všetko, čo stvoril, vnútorným sluchom, teda schopnosťou
čítať písmo, akoby sme počúvali božie slovo, poznávame duchovný
zákon.
V dejinách literatúry platí metodologická zásada, že vývinom
premenený jav v niektorom literárnom období hodnotíme ako formu,
v ktorej sa vyjavuje jeho genéza, či už psychologická, sociálna alebo
literárna. Napríklad podľa Mukařovského bola subjektivita v čase
romantizmu nahradená zdôrazňovaním individualizmu. Individualizmus
romantizmu je teda formou vyjavovania sa subjektu. Inak by sme
neuchopili vnútornú súdržnosť literárnohistorického procesu. Historicky
vzniknutému javu dávame platnosť, ako keby bol formou uchovávania
ontologickej prvotnosti. Toto myslenie má svoje dávne korene. Podľa
renesančného mysliteľa Bemba je božia idea Dobra prítomná v každom
z nás. Historizovanie ontológie, kategórií bytia, však vyžadovalo odvahu,
aby mohlo byť použité na argumentovanie. Stojí za povšimnutie, že
Konštantín robí vo veršoch 35 až 39 podmienkou schopnosti ľudí
zúčastňovať sa na božom bytí ľudské zmysly sluch, ňuch a chuť. Nielen
to. Otupenosť historických zmyslov je podľa neho zábranou spáse, čo
použil ako paralelu na vysvetlenie, že metafyzický sluch duše umrie, ak
človek nepozná písmo. Ide o klimax voči veršu 32. Navyše, metafyzický
sluch duše je definovaný vzdelanostne, ako duša znalá písma, kým duša
bez písmen, „duša bezboukъvьna“, je mŕtva (v. 42). Takáto paralela
medzi ľudským pozemským jestvovaním určeným ako „boukъvьna
duša“ a božím bytím v latinskom dobovom teologickom myslení
pravdepodobne nejestvovala, aj preto, že nad príčinlivosťou prevládala
Augustínova milosť ako potrebná na spásu.
Verše 43 až 49 zhŕňajú význam prekladu štvorevanjelia do
staroslovenčiny z hľadiska občianskeho, spoločenského a politického
života. Skladba prechádza z vieroučnej roviny do laickej, čo vidno aj
z toho, že neznalosť písma, bezboukъvьnosť v tejto časti skladby
Konštantín neoznačuje za príčinu smrti duše, ale tvrdí, že z negramotnosti plynie premena jednotlivého a spoločenského života na
dobytčí, inými slovami, ak sa Sloveni nestanú boukъvьnnými,
gramotnými vo vlastnom jazyku, budú donútení počúvať nerozumným
umom slová cudzieho jazyka, inak, bude ich riadiť inonárodná správna
vrstva a oni budú jej slová tupo počúvať ako zvuk medeného zvona. Tu
nemožno byť spokojný ani s jednou verziou slovenského prekladu,
pretože má byť nebásnicky pretlmočené: „aby sa vám neudialo, že
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ostanete s nerozumnou, tupou mysľou a cudzojazyčné slová vám v nej
budú znieť ako zvuk medeného zvona“. Je to varovanie, výstraha pred
politickou porobou. Technika, ako k takej porobe dochádza, je v týchto
veršoch zároveň popísaná: ide o sebazabudnutie, znechanie sa seba
samých, ku ktorému budú tí druhí radi dopomáhať, budú zvučať ako
medené zvony, nebudú sa usilovať duchovne a vzdelanostne nás
povzniesť. Tento obsah nie je zo slovenských prekladov zreteľný.
Pasáž je usporiadaná ako podmienenosť slobodného občianskeho
života účastnou vierou, teda modlitbou, zhováraním sa s Bohom
s porozumením. Konštantín podmienenosť vysvetľuje slovami svätého
Pavla, ktorý hovorí, že najskôr sa pomodlí a potom získa chuť, silu a vôľu
prehovoriť k spoluobčanom pár jednoduchými zrozumiteľnými slovami,
teda vlastnými slovami, nie slovami cudzích hláv a úst. Ak totiž Boh ráči
prijať jeho modlitbu v jednoduchých slovách, spolubratom také slová
musia postačovať. Národný, ľudový, hovorený jazyk si povznesie
sebavedomie ako nástroj spoločenského dorozumievania a s ním sa bude
domáhať práv na spoločenské sebapresadenie aj jednoduchý rozum, teda
všetci obyvatelia krajiny, to je politický význam prekladu evanjelií do
staroslovienčiny. V tomto duchu je lepšie Stanislavovo riešenie slova
„vьse“ (verš 54): “ aby všetci bratia rozumeli“. Nie „aby všetkému
porozumeli“. Apoštol Pavol totiž hovorí zrozumiteľným jazykom, lebo
je blízky jednoduchosti ľudí, preto, aby dopomáhal udržiavať
národnojazykové dorozumievanie ako sociálnu silu, ktorá zakladá a drží
pospolitosť v politickej spolunáležitosti. Vo veršoch 55 – 58 ústi do
rétoriky dôvodenie, že významom základných textov vierouky vo
vlastnom jazyku je posilnenie postavenia jednoduchého jazyka, čiže
sebavedomia všetkých občanov. Všetci by mali byť rečníkmi, vedieť
dokladať to, čo hovoria, príkladmi zo spoločného života. Všeobecné
rečníctvo je spôsobom reálneho života politickej spolunáležitosti. Nedá sa
robiť inak ako v jazyku, v ktorom sa žije. Teda ešte jeden argument
navyše, že prekladom evanjelií do staroslovienčiny ide o ľudový jazyk,
v ktorom spoločenstvo žije. Ten má svoju ochranu: vieru vyznávanú
jazykom, v ktorom spoločenstvo žije.
0d 59. verša začína byť text redundantný, opakuje argumenty
o význame prekladu evanjelií tak, aby sa ukázali ako základ spoločenského a individuálneho psychologického zdravia. Naozaj, nejde o to,
že cudzí vládcovia využívajú ako techniku ovládania udržiavanie duší bez
vnímania. Táto technika ovládania je umožnená tým, že bez hľadania
slova, posolstiev v písme duša hnije sama od seba. Proglas tu opakuje
pojmy vysvetlené v prvej časti skladby: -- poviem vám podobenstvo
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(v. 65) – to znamená, aj ja som ten, kto hovorí jednoducho, s vedomím,
že reč je rečníctvo, umenie sociálne stmeľovať; -- poviem ho vám,
sloveni, ľudia, ktorí ľúbia seba (v. 66) -- dovysvetľúva sa tu teologická
povinnosť ľúbiť zo 17. Verša: táto povinnosť voči vierouke nezaháňa iba
zlo, ale najhmatateľnejší prejav zla, rozklad našej osobnosti. Obhajoba
jednoduchého jazyka je obhajobou neopúšťania sa, ľúbenia seba samých.
Dôležité je, že Konštantín oslovuje Slovenov nie ako psychologicky
anonymných, ale ako spoločenstvo, ktoré žije, aby premieňalo sociálny
život na možnosť sebalásky, neopúšťania sa. Oslovenie čitateľov „ľúbiaci
sa ľudia“ (v. 66) svojím spôsobom zhŕňa celý obsah Proglasu, ak je
Proglas Prevolaním. Ja, Konštantín, som hrdý, že som prekladom
evanjelií dopomohol, aby ste sa mohli uchovávať ako ľudia ľúbiaci seba,
nie ako opúšťajúci sa. Veď som na vás zoslal dážď božích písmen, teda
môžete sa obohacovať hľadaním priameho božieho slova plynúceho
z písma.
Veršom 73 akoby sa otváral konečný dôsledok a účel prekladu
evanjelií Slovenom, apoštolský, vyzbrojenie na šírenie viery. Evanjeliá
neboli teda preložené len pre sociálne zdravie Slovenov, ale ako zbrane,
aby nimi Sloveni šírili ďalej vieru. Túto výzbroj a pôsobnosť dostali teraz
prekladom evanjelií aj Sloveni. Dostali ju ako schopnosť hovoriť málo
jednoduchými slovami, teda schopnosť prenášať na dovtedy pohanské
slovanské národy uvzatie budovať sa, neopúšťať sa. Apoštolská činnosť
šírenia viery sa robí dvojako: mocou príkladov, ktorú šíriteľ viery získava
modlitbou v ľudovom jazyku, to znamená rečníckym umením ako
umením povedať veci málo slovami, ale sociálne stmeľujúcimi, a robí sa
usviedčaním pomocou príkladov, že jazyk pohanských spoločenstiev
nedôjde k Bohu, on ho nevypočuje, a preto sa také spoločenstvá
vlastným jazykom – jazykom bez svätých kníh -- hubia, miesto toho, aby
sa ním budovali. Znova si všimnime rozdiel proti latinskej vieroučnej
tradícii: začiatkom 13. storočia napísal František z Assisi, že bude
vypočutý každý hlas, lebo Kristovým vykúpením sa otvorili brány
k Bohu všetkému stvorenstvu. Podľa Konštantína je potrebný sluch duše,
čiže „um“, čiže interpretovanie hlasu Boha v Písme. Veď božie knihy
vydáva za zbraň schopnú rozmliaždiť hlavu diablovi (v. 89). Koncepcia
latinského kresťanstva bola koncepciou všeobecného osvietenia
a vykúpenia, nejazykovou alebo pripúšťajúcou účasť na spáse aj bez kníh.
Veľkomoravská misia zastávala apoštolskú, šíriteľskú predstavu účasti
národov na spáse zapojením interpretačného umu: „lebo sú nahé bez
kníh všetky národy“ (v. 80). Z tohto hľadiska je zahmlením preklad verša
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85 „otvrьziete priležьno umu dvьri“ ako „otvorte dvere svojho ducha“.
Primeraný je Vašicov „otevřte dokořán dveře rozumu“.
Ak sa šírenie viery deje mocou príkladov, podobenstiev, teda
zžitosťou šíriteľa s jednoduchým jazykom ako sociálnym tmelidlom,
potom v tých istých veršoch, počnúc veršom 73, vyhlasuje Konštantín
sám seba za apoštola Slovenov: „Ale aj ja chcem pripojiť svoje
podobenstvo“. Chce tým povedať: som zžitý s vami, Slovenmi, natoľko,
že k vám dokážem hovoriť najdôvernejšie, teda v podobenstvách,
podobne, ako som to učil Vás. A tým podobenstvom je: treba šíriť vieru,
„lebo sú nahé bez kníh všetky národy“. Nasleduje vynaučovanie, ako
treba vykonávať apoštolskú činnosť šírenia viery. Spomeňme si, že
schopnosť hovoriť v podobenstvách definoval Konštantín ako vrchol
rétoriky, umenia brať príklady z bežného života a utvrdzovať tak sociálnu
silu jazyka všetkej pospolitosti. Keď hovorí Slovenom, že je tu veľká úloha
učiť pohanské, asi slovanské národy hovoriac im v podobenstvách, tým,
že si sám berie slovo a právo povedať najväčšie podobenstvo (spomenuté
vyššie), sám seba situuje do polohy apoštola – učiteľa šíriteľov viery.
Najvýznamnejším výsledkom prekladu evanjelií je možnosť vzdávať
naveky chválu Bohu jeho knihami, teda hovoriac slovami Boha, jeho
apoštolov a prorokov. Táto posledná časť sa začína veršom 90: „Boukъvi
siię iže bo priimetъ“ – „Kto totiž prijme tieto písmená“. O najvýznamnejší výsledok ide preto, lebo sláviť Boha naveky jeho knihami v sebe
obsahuje všetky doteraz spomenuté funkcie prekladu štvorevanjelia do
staroslovenčiny: teologálnu – možnosť interpretácie písmen s porozumením, čiže podmienku života duše; jazykovú ako vedomie spoločenskej autority hovoreného jazyka, čiže jazyka všetkých obyvateľov; politickú funkciu posilňovať sociálnu súdržnosť spoločenstva a vedomie, že
vláda cudzích je ničivá; psychohygienickú funkciu udržiavať individuálne
a spoločenské duševné zdravie; apoštolskú – pripravenosť na povinnosť
šíriť vieru, a napokon, i chválu samotného Konštantína ako prekladateľa
a tým aj učiteľa. Slávnostnosť zakončenia posilňuje názor, že Proglas nie
je predslovom, ale slávnostným prevolaním, proklamáciou pri príležitosti
vydania prekladu štvorevanjelia.
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Summary: THE COMMENTS TO TRANSLATION OF CONSTANTINE´S
FOREWORD. The author of the present paper translated Proglas into
Italian. The translation was published in Italy. The comments deal with
the common characteristics of Proglas and Ss. Augustine’s term "visio“, or
the ‘eyes of the soul’. The second comment will compare the quote from
Dalimil’s Chronicle with Curtius’ approach to the issue of “translation –
transfer of the kingdom/empire seat”.
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DIPLOMATIC MISSION OF SS. CYRIL
AND METHODIUS AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE
EUROPEAN CULTURAL HERITAGE
(Cultural aspect)
Maja Jakimovska-Tošić
Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University Skopje
Macedónsko

A transfer of certain attitudes, ideas, ideologies, and aims through
diplomatic means, in its basic form, can represent expansion and mutual
perception of the values and gains of the civilization. The sources in
literature on the Salonika brothers Cyril and Methodius (represented
mainly through their hagiographies, letters and other written texts and
documents), point to the acknowledgement that they, as a part of the
Byzantine high officials, after finishing the prestigious Byzantine schools
in their hometown of Salonica and Constantinople, took an active part
in the political, diplomatic and spiritual life in the Byzantine Empire.
Both of them, together and individually, were engaged in several
diplomatic missions, which beside a political character, had also a religious
character, Christianizing people among which the missions took place,
and where the cultural dimension of their goals and gains was added. In
order to understand the meaning of their missions it is important to
stress the actual political moment from the middle of the 9th century on,
important for the development of new tendencies in civilization in this
part of the Balkans, and in the South and Central Europe. The
stabilization on the political plan occurred in the Byzantine Empire in
this period, which was a condition for important economical and cultural
progress. While the victory against the iconoclasts noted in 843 stabilized
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the Empire on internal plan, on the external plan, the long-lasting
battles with Persia and the Islamized people of Aghra on the eastern
border also seized. This stopped the penetration of the new Islamic
religion to the west for some time. The internal policy of the Byzantine
Empire was characterized with extreme centralism, while the external
policy became closely connected with the programme goals of the
church, through undertaking the initiatives for expansion of the
Byzantine civilization in its particular kind and out of its borders. This
required well thought diplomatic strategy. D. Obolenski1 and P. Ilievski2
in their analyses of the tactics of the Byzantine diplomacy underline its
interesting dualism. In the accomplishment of goals connected with the
protection of the state, the church, and the personal interests of the
dynasty and the patriarchate, authentic principles were established,
through interweaving contrasted components in their actions: a solid
conservatism and centralism on the one hand, and emphasized flexibility
in the relations with others on the other hand; dictatorial supremacy
against ultimate openness and kindness; aggressive imperialism – in
contrast to diplomatic nobility. Such an attitude could be noticed
towards the inner-tribes in the community, in which the Slavs also lived,
towards whom conservatism and dictatorial supremacy were
demonstrated, while constructive, flexible diplomacy in accordance with
the interests of the state were practiced towards the external factors. For
these aims, suitable missionary programmes were conducted, through
which the Byzantine diplomacy through the activity for expanding the
Christianity tried to establish general prosperity of well-being, with
tendencies to reestablish the ideal of the Roman Empire, pax Romana3.
Before they started the shared diplomatic activity, the Salonika brothers
Cyril and Methodius were prepared by the Byzantine court through
separate diplomatic activities. According to the author of the
Hagiography of St. Methodius, in the forties of the 9th century, he was
appointed as an administrator of a Slavic princedom, most likely in the
1

D. Obolensky, The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy, XII Congrès
international des études byzantines, Belgrade – Ohird 1961, p. 45-61.
2
Петар Хр. Илиевски, Појава и развој на писмото, Скопје 2001, p.109.
3
Петар Хр. Илиевски, Појава…, p. 109-110
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Strimon – Sklavia (in the area of Strumica and Bregalnica), inhabited
mainly by Slavic population, but under Byzantine reign. Although no
explicit diplomatic engagement was mentioned there, the administration
of population, which had shown resistance towards the Byzantine
authority, meant that diplomatic skills were necessary. His hagiographer
stated that during the administration Methodius managed to create such
a correlation between him and the Slavic population which enabled him:
“to get to know all Slavic customs and little by little to get used to
them”, which proved the tactical approach and diplomatic wisdom of
Methodius4. Recently, it has more and more often been talked about the
so called Bregalnica mission, which was when Constantine – Cyril joined
his brother in the area of Bregalnica. So, according to the short
hagiography of Cyril (Dormition of Cyril) and according to the Salonika
legend, an even shorter hagiography, there are records that Cyril
baptized, according to one manuscript – (Pec manuscript) – 4,050
people, according to the other one (St. Petersburg manuscript) 54,000
people, and according to the third one (Moldova manuscript) – 51,000
people and gave the Slavs the alphabet and books in Slavic language. But
these sources cannot be treated as completely reliable, because of their
legendary nature, and there is also a problem of a lack of written
documents, which could give this thesis more convincing character. It is
possible that Cyril used non-ordered alphabet based on the Greek and
Latin alphabets, especially in the process of noting the Slavic words and
names, as Crnorizec Hrabar, himself, wrote down about one of the
developing phases of the Slavic literacy. It is obvious, that in this phase
the necessary orthographic structure satisfied, to some extent, the Slavic
written forms, especially that even some Byzantine authors, before this
period (from the 7th and 8th century)5, used certain determined norms
for transcription of typical Slavic sounds (ц, ч, ж, ш, and other). But it

4

Харалампие Поленаковиќ, Дипломатскиот значај на мисиите на Кирил и
Методиј, Кирил Солунски 1, Скопје 1970, p 198.
5
Z. Golab, The Language of the First Slavs in Greece: 7-8 Centuries, Прилози, МАНУ,
Одделение за лингвистика и литературна наука, Скопје 1989, XIV, 2, 5-45.
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seems it was still early for some more consistent structure in Slavic
alphabet in this period.
The author of the hagiography of St. Cyril, in a separate chapter,
pointed out his missionary activity in a so called Arabic mission
(855/56). Invited by the Byzantine court St. Cyril left the duty of the
professor in the Magnaur School, and set off on a military-diplomatic
mission with the Byzantine delegation among the Arabs. The most
probable reason for this mission was to make an exchange of prisoners
between the Byzantine and the state of the Arabs, although in the
hagiography and in other sources it was claimed that the mission had
primarily religious character as predominant.

Slide 1. (Arabic mission – 855/866). Podľa: Michal Lacko S.J., Svätý Cyril
a Metod. Slovenský ustav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1991.
Cyril’s biographer clearly stated his success regarding his battles won
in purely religious field, i.e. the protection of teaching of the Holy
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Trinity. After that, at the beginning of the sixties of the 9th century the
first shared religious and diplomatic mission of the Salonika brothers into
the territory of, at the time, a powerful state of Khazars followed. The
mission basically had a military-political character, because, most
probably, the plan was to make military alliance between the Byzantine
Empire and the Khazars in order to defend themselves against the mutual
enemies who had been attacking from the area of the Black Sea. At the
same time, through such a mission the kagan of Khazars, who at that
time favoured the religion of Judaism, was won over to lead more
tolerant policy towards the Christians.

Slide 2. (Khazaris mission – 860). Podľa: Michal Lacko S.J., Svätý Cyril
a Metod. Slovenský ustav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1991.
And although the process of beginning of the Slavic civilization
awareness was initialized in the South Slavic territory with mediation of
the Byzantine political interest, it achieved full cultural-historical
affirmation in the Moravia – Pannonia princedoms of Rostislav and
Kocelj through the diplomatic agenda of the Moravia mission conducted
in 863 by SS. Cyril and Methodius. Their last mission represented
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a mission with political, religious, and cultural-educational goals. Its
political dimension mirrored the interest of the Byzantine Empire to win
over some Central-European country, and by doing this to reduce the
influence of the German state which appeared as its rival in the aspiration
for renewal of the universal Roman Empire. The first contacts of the
Czechs – Moravian Slavs with the Christianity dated even before the 7th
century, from the period of their ethnic organization, in a close contact
with the Danubian Roman provinces. The aspirations of the German
colonization used the Christianity as a trigger which imposed itself on
social and religious plan, but on the account of political domination in
Moravia. Hence, after the invitation made by Rostislav to the Byzantine
Empire, the Empire had a diplomatic goal to win over Moravia,
expecting that by doing so it would obstruct the path of king Ludovic of
the Franks to the central Danube, and would neutralize his already signed
alliance with the Bulgarian Duke Boris. At the same time the
Constantinople patriarchate wanted to restrict the influences of the
Pope. Therefore, the Byzantine Empire and church authority, through
their diplomatic activities, and upon the demand of the High Moravian
Duke, made huge concessions and offered privileges which were
unimaginable for the non-Greek population within its borders. As
confirmed missioners the brothers could not but thought about the
enlightenment of the Slavs, their baptizing and literacy. Therefore, even
behind the clear military-political aspirations visible in the platform of
the Moravian mission, the activities for Slavic cultural – educational and
spiritual affirmations became its main features. When they were chosen
to conduct this diplomatic assignment by the decree of the Emperor and
the Patriarch, they were able to form the Slavic alphabet, to create the
first Slavic literary language, and translate the basic texts for liturgy, and
prayers, necessary for everyday and holyday services. The Christianity as
a religion of written texts, the revelation and the gospel, asks from its
believers to read and listen to holy books. Thus it needed written texts in
understandable language. Hence, together with the Christianity, which
was the precondition for the development of literacy, the Slavs took over
the Greek language manifestation through the educational work of SS.
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Cyril and Methodius and their disciples, much earlier than Western
Europe – from Cicerone copy and Hieronymus Vulgata.

Slide 3 (Moravia mission – 863). Podľa: Michal Lacko S.J., Svätý Cyril
a Metod. Slovenský ustav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1991.
To underline the cultural gains from the diplomatic missions of the
Salonika brothers it should be mentioned first, the creation of the new
alphabet – Glagolic alphabet, structured orthographically differently from
the Greek alphabet, and second, the creation of the Slavic church
language in the 9th century, which on the other hand should be
considered an important historical event of European significance!
Beside the Greek and the Latin, this language became the fourth literary
language in the full meaning of the word. The only other languages older
than it were: the Gothic (the 4th century); the Anglo-Saxon language
(the 7th – 9th century) and the Old High German (the 8th century).
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The first Slavic alphabet (the Glagolic alphabet) was the original
work of Konstantin the Philosopher, who used the experience and the
gains of other people, and valid principles in already existing graphic
systems, which were used for centuries before the appearance of the
Slavic alphabet. This new alphabet, due to the exceptional linguistic
abilities of its inventor, truly demonstrated the Slavic phonetics features,
and at the same time brought deep imprint of the Christian symbols, an
important characteristic of the time, when the Christian artistic
symbolism came to full expression after the defeat of the iconoclasts.
That is why P. Ilievski names the Glagolic alphabet as an iconic alphabet,
created right after the victory over the iconoclasts, in order to perform
visual evangelical preaching. The implementation of the ideas of the
Moravian mission signified the support of Slavic linguistics and cultural
identity by the Byzantine Empire, and later by the Pope from Rome,
himself, and it also had political and military-strategic character. But this
activity, in reality, through the mission in Moravia, and through a direct
involvement in the confrontations between the churches of
Constantinople and Rome, turned out to be a very flexible process in the
actualization of the Slavic civilization awareness6. It simply became an
undisputable and official fact for both: Constantinople and Rome. The
translation of the liturgical books and the use of Slavic liturgy had special
significance and was a real privilege. After the Greek and the Latin
language, the Slavic language was the third European language which was
approved to be practiced in liturgy, which by the medieval perceptions,
meant that it consecrated itself as an honorable gift of the service
consecrated through its mediation7. With that, the political tendency
earned marginal meaning, despite the fact that, in the beginning, the
political dimension was taken as an indicator of the missionary action.
The further process of the affirmation of the Slavic language was noted
through the creation of the translational and original literature in that
6

Илија Велев, Светите Климент и Наум Охридски и нивната улога врз развитокот
на словенската цивилизациска свест во Македонија, Светите Климент и Наум
Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за словенска просвета и
култура, Скопје 1995, p.165.
7
Петар Хр. Илиевски, Појава..., p. 236.
132

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

language based on the high standards in the Byzantine norm. Beside
that, the immense importance of the Byzantine literary model with its
universal meaning should be pointed out, but by this, the unique
importance of the original Slavic creativity should not be
underestimated. In the terms of far reaching cultural gains of their
mission we should also note the creation of schools and successors, the
Slavic autonomous church organization, high Slavic church dignities,
prelates, and Slavic priesthood.
It should be taken into consideration that Cyril and Methodius’s
disciples first built up their spiritual-educational work within the territory
of Methodius archbishopric of Moravia – Pannonia. St. Clement of
Ohrid after returning into what was a Bulgarian state then, on the
territory of Macedonia, insisted on pointing out his own unconditional
loyalty towards, by then already traditional, Cyril and Methodius work in
the Slavic education and liturgy, but also towards the church-political and
educational orientation of already deactivated Methodius archbishopric.
At the same time in Ohrid, within the literary school of Ohrid, Clement,
helped by brother Naum, created a kind of Christian but also civilization
characteristics which were based on the traditional millennium-old
spiritual and cultural notions of this territory in the past. Their activity is
considered as Christian, and civilization renaissance of the spiritual
manifestations which had already been recognizable in Ohrid, with new
impulses in the religion and in culture.
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Slide 4. (Theritory after St. Cyril and Methodius disciples returning from
Moravia mission). Podľa: Michal Lacko S.J., Svätý Cyril a Metod.
Slovenský ustav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1991.
The literary center of Ohrid was characterized by long and
continuous tradition of Slavic education, literary and cultural activities,
connected with the earliest period of Slavic literacy. We will not
exaggerate if we underline the already accepted fact in the science that
beside Rome and Constantinople in the 9th and 10th century, Ohrid was
the third main Christian center in Europe. Through it we can see the
dispersion of what represents European civilization, built on the basis of
the inheritance of three Mediterranean cultures with rich literary
tradition: Palestinian, Greek and Roman traditions, which even in
ancient times were closely connected and interwoven. In the Christian
period their connection continued throughout all the periods, and had
a significant influence on the territory of Ohrid, too: in early Byzantine
and Medieval times, up to the contemporary Christian civilization, which
is, namely, also based on this triple ancient heritage.
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Slide 5. (Chrám Sv. Klimenta na Plaošniku v Ochride).
The education-enlightenment work of SS. Cyril and Methodius has
always been accepted with high respect. During the period when
Constantinople and Rome competed over Christianization of the Slavs,
but were actually fighting for the church, political and spiritual
dominance over the Balkans and the Middle Europe, the mission of the
Salonika Brothers was a reconciliatory connection between the two
strong rivals. As a proof of the high evaluation of the missioners of
Moravia and their work stands the fact that they were canonized soon
after they died. Their importance was also acknowledged in 1985 when
Vatican, in order to further contribute in building up of unity among the
European people, beside Benedict of Nursia, officially announced SS
Cyril and Methodius also as patrons of Europe. Numerous activities
define their importance in the cultural history of Slavic people, but two
of them are exceptionally important: 1) the creation of the Slavic
alphabet; 2) the establishment of the Slavic liturgy and the Slavic literary
language.
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Slide 6. (Cyril and Methodius on fresque of Dičo Zograf from year
1862).
The contacts between the Byzantine civilization and the Slavs,
through the educational and diplomatic missions of the Salonika
brothers, also enriched by progressive ideas of Konstantine the
Philosopher, reflected from the Balkans, or more precisely, from a wider
territory than the South-Slavic one a kind of message to other European
people (those without alphabet), to follow suit of the Slavs in the battle
for literacy in their own language. In the context of the topic, and about
the European dimension of the work of the Salonika brothers, the
contemporary cultures of the present-day Slavs best confirm it. In the
same context, the connections between the South-Slavic tradition and as
a part of it the Macedonian tradition, with the Slovakian and Czech
Slavic cultural heritage, in whose roots, historically interrelated and very
close connections and influences emerge.
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Zhrnutie: DIPLOMATICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODA A ICH
VÝZNAM PRE EURÓPSKE KULTÚRNE DEDIČSTVO (KULTUROLOGICKÝ ASPEKT). Autorka textu sa sústreďuje na kulturologický
aspekt diplomatických misií solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda.
Vzhľadom na to, že bratia absolvovali popredné byzantské školy
v rodnom Solúne a v Konštantínopole, začali sa aktívne zapájať do
politického a duchovného života Byzancie. Obidvaja sa angažovali
v niekoľkých diplomatických misiách, ktoré okrem politického momentu
obsahovali v sebe aj náboženský charakter – kristianizáciu národov,
u ktorých sa tieto misie konali. Okrem toho ich ciele a posolstvo zahŕňali
aj kulturologickú dimenziu. Pochopiť podstatu ich misií znamená
zdôrazniť politické ovzdušie polovice 9. storočia, ktoré v rozvoji nových
civilizačných tendencií na Balkáne, strednej a juhovýchodnej Európy
zohralo podstatnú rolu.
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ЗБИРКА ЋИРИЛСКИХ РУКОПИСНИХ КЊИГА
У БИБЛИОТЕЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ
Душица Грбић – Финка Пјевач
Библиотека Матице српске Нови Сад
Srbsko

Формирање и садржај збирке
Библиотека Матице српске у Новом Саду, најстарија српска
библиотека националног значаја и прва јавна научна библиотека
у Срба, поседује богате и разноврсне збирке старих и ретких књига,
међу којима и изузетно вредну збирку ћирилских рукописа.
Њихово формирање и комплетирање текло је постепено од
оснивања Матице српске 1826. године у Пешти до данас.
Прва рукописна књига која је доспела у Матичину библиотеку
јесте препис из средине 17. века чувеног Законика цара Душана,
познатог под називом Душанов законик. Овај правни кодекс
сачинио је цар Душан у време српско-грчког царства. Први део
Законика проглашен је 1349. године у Скопљу, а други је усвојен на
Сабору 1354 (место није познато).1 Оригинал тог најзначајнијег
споменика средњовековног српског права није сачуван, али постоје
преписи. Према досадашњим сазнањима позната су 25 преписа, од
којих 15 припадају „млађој рецензији“, а 10 „старијој“, која је
и најважнија за успостављање првобитног текста.2
У Библиотеци Матице српске налази се пет преписа тог дела,
а овде поменути припадао је племићкој породици Текелији, браћи
Петру и Сави, по чему је и назван Текелијин препис (РР III 85).
Рукопис је дошао у Библиотеку Матице српске марта 1843. године

1

Александар В. Соловјов, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године,
Београд, 1980, стр. 14–15.
2
А. В. Соловјов, Законик цара Стефана Душана 1349. и 1354. године, стр. 38.
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заједно са завештаном личном библиотеком Саве Текелије, првог
српског доктора права и великог добротвора и донатора.3
Највећи број и највредније рукописне књиге Матица је
откупила 1909. од професора Гимназије у Новом Саду Александра
Сандића.4 Тада је прибављено тридесет рукописних књига.
Најстарија међу њима је Апостол из друге половине 13. века,
писан на пергаменту. То је најстарији апостол пуног састава на
језику српске редакције. Назив Матичин апостол (РР III 4) књизи
је дао чувени слависта Ватрослав Јагић у својој обимној и значајној
студији, публикованој у Бечу 1919–1920. године.5 Постоји
и фототипско издање рукописа, објављено 1981. у Београду
(приређивач је Димитрије Богдановић).
Други веома вредан рукопис из Сандићеве библиотеке јесте
Типик из средине 14. века, такође писан на пергаменту. Он се јавља
под називом Бечкеречки типик (РР II 16), јер се према сачуваном
запису из 1666. налазио у граду Бечкерек (данас Зрењанин,
покрајинa Војводинa, област Банат). На основу велике сличности,
како по тексту, тако и по палеографским и језичким особеностима,
са Типиком из 14. века, преписаним у Српском Ковину, јужно од
Будимпеште на дунавској ади Чепелу, може се претпоставити да су
та два српска споменика просторно и временски блиска, што иде
у прилог тези да су обе књиге настале у истом скрипторијуму.6
Истовремено од Александра Сандића прибављена је
и рукописна Стихологија или Ирмологија с почетка 18. века (сигн.
РР II 8), коју је према сачуваном запису преписао Кипријан
Рачанин, изузетно вешт и вредан калиграф и илуминатор из
такозване преписивачке рачанске школе. Рачани су преписивачи из
манастира Раче на реци Дрини (Србија), који су после Велике сеоба
Срба 1690. деловали на просторима некадашње Угарске.

3

Иванка Веселинов, Прилог историји збирке рукописних књига у Библиотеци
Матице српске, Годошњак Библиотеке Матице српске, I, Нови Сад, 1977, стр. 49.
4
Грађа за историју Библиотеке Матице српске, III књига, 1899-1918, Нови Сад,
1966, стр. 293–315.
5
V. Jagić, Zum altkirchenslavischen Apostolus, I–III, Wien, 1919–1920.
6
Ђорђе Трифуновић, Азбучник српских средњовековних појмова, Београд, 1990,
стр. 347; Иванка Веселинов, Бечкеречки типик 14. века, Трагом српске
прошлости, Нови Сад, 1991, стр. 37; Душица Грбић, Палеографски и ортографски
опис Бечкеречког типика, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске,
књ. 9, Бечкеречки типик из 14. века, Нови Сад, 2003, стр. 27.
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Кипријан Рачанин за собом је оставио велики број рукописних
књига с краја 17. и с почетка 18. века. Рукописну Стихологију
преписао је у дубокој старости, у Сентандреји, изузетно лепим
полууставним писмом, а делимично и веома декоративним
брзописом и украсио је заставицама, вињетама и иницијалима,
рађеним префињеним колоритом. О овој књизи постоји богата
литература, а први је о њој писао Полихроније Сирку, професор
Петроградског универзитета, деведесетих година 19. века, када је
боравио у Новом Саду.7
Откупом од професора Александра Сандића доспео је
и Стратимировићев препис Душановог законика из 18. века (РР
I 34) који је припадао породици карловачког митрополита Стефана
Стратимировића.
Збирка ћирилских рукописних књига Библиотеке Матице
српске интензивније се попуњава у периоду после Другог светског
рата, него што је то било током 19. и у првим деценијама 20. века,
а увећавана је највише куповином или ређе поклоном.
Највише рукописних књига набављено је 1948. године,
куповином од породице Јоце Вујића, познатог библиофила из
Сенте (покрајина Војводина, област Бачка)8, а 1960. више рукописа
купљено је и од академика Павла Ивића.
Данас збирка садржи 414 споменика, писаних у распону од
краја 13. до почетка 20. века. Ове рукописе обједињује њихов језик
са истом старословенском основом, као и рукописно ћирилско
писмо.
Посматрано по садржају, преовладавају црквене и обредне
књиге – јеванђеља, апостоли, псалтири, минеји, октоиси, триоди,
молитвеници, требници, служабници и други. Има и световних
рукописа, као што су законици, зборници разног састава,
песмарице, календари, родослови, дела из фармакологије, протоколи, дневници и сл.
Осим напред поменутих књига, у збирци има још веома
вредних рукописа. Посматрано по старини то су три пергаментна
одломка: Иришки одломак апостола и јеванђеља, 13. век (РР II 75),
7

Полихроније Сырку, Подаци из историје старог српског живота, Летопис
Матице српске, књ. 195, св. 3, Нови Сад, 1898, стр. 98–114.
8
Иванка Веселинов, Прилог историји збирке рукописних књига у Библиотеци
Матице српске: послератни период (1948–1956), Годишњак Библиотеке Матице
српске за 1977, II, Нови Сад, 1979, 41–42.
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чији назив потиче од места Ириг (покрајина Војводина, област
Срем), одакле је 1959. доспео у Библиотеку Матице српске, затим
Бјелопољски одломак изборног јеванђеља и апостола, 13. век (РР III
3), који се налазио у Бијелом Пољу (Црна Гора) и Одломак
четворојеванђеља из 14. века (РР III 64).
Са уметничког аспекта посебну драгоценост представља
Псалтир с последовањем (РР II 19), који је преписао јеромонах
Гаврило, у манастиру Света тројица код Пљеваља (Црна Гора),
1643. године. По калиграфском писму и раскошним минијатурама,
заставицама и иницијалима, овај Псалтир јесте једна од најлепше
писаних и украшених кодекса у Библиотеци Матице српске. На
почетку књиге налази се минијатура на којој је представљен цар
Давид са гуслама, српским националним елементом, а не са
харфом. На другој минијатури насликан је св. Георгије на коњу,
ктитор манастира коме је књига била намењена, а на трећој су св.
Сава и св. Симеон, српски светитељи. Због своје лепоте Псалтир је
био експонат на многим изложбама у земљи и иностранству,
а ушао је и у каталоге тих изложби. Књигу је први описао
Полихроније Сирку9, а минијатуре је објавио Јован Вучковић.10
Обрада и заштита збирке
Обрада ћирилских рукописних књига у Библиотеци Матице
дуго година сводила се само на парцијалне пописе и описе са
најосновнијим подацима, или само на помене неких рукописа
у литератури, па до средине осамдесетих година прошлог века није
било целовитог каталога збирке са комплетним археографским
описом.
У првом публикованом каталогу књига Библиотеке Матице
српске под називом Списак књига и рукописа Библиотеке Матице
српске, који је сачинио Стеван Милованов, професор Новосадске
гимназије (Нови Сад, 1899), рукописне књиге нису издвојене из
пописа штампаних књига. У том каталогу налази се 26 рукописа, уз

9

Полихроније Сырку, Стари српски рукописи са сликама, Летопис Матице
српске, књ. 196, Нови Сад, 1898, стр. 1–44 и књ. 197, Нови Сад 1899, стр. 1–54.
10
Јован Вучковић, Неколико слика из старих српских рукописа, Летопис Матице
српске, књ. 213, Нови Сад, 1902, св. 3, стр. 102–115.
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чији инвентарни број и сигнатуру најчешће стоји само „рукопис“
без наслова и датума књиге.11
Матичин библиотекар Јован Радоњић објавио је Прираштај
књига у Библиотеци Матице српске од 1899, где су рукописне
књиге такође уазбучене са штампаним књигама, али су подаци
потпунији него у каталогу С. Милованова. Поред пуног наслова
књиге овде су навeдени и век настанка, језичка редакција и формат,
а стављена је и напомена да је рукопис.12
После Другог светског рата Библиотека Матице српске развија
се брже и успешније. У првим послератним годинама на уређењу
и обради старих српских штампаних и рукописних књига радио је
др Димитрије Кириловић, библиотекар и истакнути научни
радник, који је умногоме допринео њиховом сређивању,
идентификовању и опису. Он је објавио двотомни каталог старих
штампаних књига Библиотеке Матице српске, издатих од 1494. до
1880. године13, а значајно је унапредио и послове на сређивању,
опису и заштити збирке ћирилских рукописних књига, која је у то
време имала око сто тридесет јединица.14 Комплетан каталог
рукописних књига није стигао да сачини и публикује. У рукопису
је оставио каталошки опис 50 рукописних књига, са основним
библиографским подацима, који је касније, 1979. године,
Библиотека Матице српске и објавила.15
Настојањем Димитрија Кириловића, у Библиотеци Матице
српске отворена је и радионица за конзервацију и рестаурацију
старих, веома оштећених, штампаних и рукописних књига. То је
била једна од првих конзерваторских радионица и некадашњим
југословенским библиотекама. Кириловић је увео праксу да се уз
сваку рестаурисану књигу приложи попис поправки, као и снимак
књиге пре и после рестаурације.
11

Стеван Милованов, Списак књига и рукописа у Библиотеци Матице српске,
Нови Сад, 1899, стр. 87–88.
12
Рад и именик Матице српске године 1902, Нови Сад, 1903, стр. 1–59; Рад и
именик Матице српске године 1903, Нови Сад, 1904, стр. 1–64.
13
Димитрије Кириловић, Каталог Библиотеке Матице српске, I, Српске књиге
1494–1867, Нови Сад, 1950; II, Српске књиге 1848–1888 , Нови Сад, 1955.
14
Димитрије Кириловић, Каталог Библиотеке Матице српске, I, Српске књиге
1494–1867, Нови Сад, 1950; II, Српске књиге 1848–1888 , Нови Сад, 1955.
15
Димитрије Кириловић, Ћирилске рукописне књиге у Библиотеци Матице
српске, Годишњак Библиотеке Матице српске за годину 1977, Нови Сад, 1979, стр.
53–69.
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На обради ћирилских рукописа радила је и Иванка Веселинов.
Она је објавила више прилога о самој збирци и неким значајнијим
примерцима, а приступила је и састављању каталога ћирилских
рукописа 18. века, који је у деловима публикован у Годишњаку
Библиотеке Матице српске.16
У раду на попуњавању, обради и презентовању збирке значајно
место заузима и Лазар Чурчић, библиотекар и историчар српске
књиге. Он се претежно бавио старом српском штампаном књигом,
те данас представља највећег зналца старог српског штампарства, од
његових почетака у штампарији Ђурђа Црнојевића на Цетињу
1493/1494. до 1867. године, која је гранична за стару српску
штампaну књигу, а у контексту тих проучавања непрестано је
трагао и за рукописима и успостављао међусобне везе писаних
и старих ћириличких штампаних текстова.
У циљу израде потпуног каталога збирке у складу са
савременим археографским принципима 1986. године сачињен је
пројекат Каталог ћирилске рукописне књиге у збирци Библиотеке
Матице српске од XIII до XVIII века, под руководством др Вере
Јерковић, редовног професора старословенског језика и упоредне
граматике словенских језика на Филозофском факултету у Новом
Саду, која је сада у пензији. Као изузетан професор и стручњак
у обради и издавању ћирилских споменика, др Вера Јерковић је
организовала поступан и систематичан рад на пројекту, стручно
оспособивши сараднике за ове послове, којима је свесрдно
и несебично помагала у савладавању многобројних проблема.
На овом пројекту из Библиотеке Матице српске стално су
ангажовани филолози мр Душица Грбић и мр Катица Шкорић,
а повремено су учествовали и други сарадници из Библиотеке
Матице, Народне библиотеке Србије у Београду, Филозофског
факултета у Новом Саду, Института за српски језик Српске
академије наука и уметности у Београду и други.

16

Публиковани каталошки описи су: Иванка Веселинов, Српске ћирилске
рукописне књиге XVIII века у Библиотеци Матице српске, I, Датиране, Годишњак
Библиотеке Матице српске за годину 1979, IV, Нови Сад, 1981, стр. 37–73; Српске
ћирилске рукописне књиге XVIII века у Библиотеци Матице српске (2), Годишњак
Библиотеке Матице српске за 1980. годину, књ. 5, Нови Сад 1982, стр. 94–136;
Српске ћирилске рукописне књиге XVIII века у Библиотеци Матице српске (3),
Годишњак Библиотеке Матице српске за 1980. годину, књ. 5, Нови Сад, стр. 115–
128.
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Резултат рада јесте едиција Ћирилске рукописне књиге
Библиотеке Матице српске, у којој је до сада тематским редоследом изишло дванаест књига описа рукописа. Њихов преглед је
следећи: 1. Јеванђеља (1988), 2. Апостоли (1991), 3. Псалтир
Гаврила Тројичанина из 1643. године (1992), 4. Псалтири (1993),
5. Минеји. Октоиси. Триоди (1996), 6. Стихологија Кипријана
Рачанина (1996), 7. Акатисти. Стихологије. Богородичници (1999),
8. Молитвеници. Требници (2001), 9. Бечкеречки типик из 14. века
(2003), 10. Служабници. Часослови (2004), 11. Зборници (2006),
12. Поученија (2007). Редактор едиције јесте др Вера Јерковић, а њен
уредник је Миро Вуксановић, управник Библиотеке Матице
српске.
Едиција Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске
специфична је по томе што се публикације састоје од два дела.
У првом делу – Каталог, дати су каталошки описи рукописа,
а други део – Научни прилози, садржи радове посвећене одређеним
карактеристикама појединих рукописа. Овакав приступ наишао је
на позитивне оцене у научној јавности. Тако, на пример, угледни
руски научник проф. др Евгениј Љвович Немировски истакао је да
је овом едицијом остварен потпуно нови тип каталога рукописне
збирке, који, осим обичног археографског описа, садржи и радове
о палеографским и лингвистичким истраживањима, нагласивши
при томе велики допринос аутора наведених књига изучавању
словенске палеографије и кодикологије.17 Сличног мишљења је и др Јасмина Грковић-Мејџор, редовни професор Филозофског
факултета у Новом Саду, која је у приказу ове едиције навела да
читалац, осим каталошких информација добија прилику и да се
шире упозна са разноврсним проблемима из области палеографије,
језика, текстологије, књижевне историје, историје књиге и других. 18
Укупно до сада каталошки су описане 102 рукописне књиге,
укључујући и одломке, од 13. до краја 18. века, а број објављених
научних прилога износи 68.
Прва књига доноси каталошки опис 16 четворојеванђеља
и изборних јеванђеља, друга садржи опис 5 апостола, у четвртој је
17

Евгений Л. Немировский, Библиотека Матицы сербской, Книжное обозрение,
No 41, 15. окт., Москва, 1996, стр. 15.
18
Јасмина Грковић-Мејџор, О једном јубилеју: Десет књига едиције Ћирилске
рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Зборник за филологију и
лингвистику Матице српске, књ. 48, св. ½, Нови Сад, 2005, стр. 370–375.
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обрађено 13 псалтира, пета представља 8 минеја, 4 октоиха
и 3 триода, седма обухвата опис 8 акатиста, 4 стихологије и 2 богородичника, у осмој су описи 7 молитвеника и 10 требника, десета
презентује 3 служабника и 3 часослова, у једанастој се налазе описи
10 зборника, а у дванаестој су описи 5 поученија.
Трећа, шеста и девета књига посвећене су појединачним
рукописима који својим особеним значајем то заслужују (књ.
3. Псалтир Гаврила Тројичанина, књ. 6. Стихологија Кипријана
Рачанина и књ. 9. Бечкеречки типик).
Каталошки опис садржи сигнатуру, податке о врсти материјала
(пергамент, хартија), боји мастила, броју листова, величини
листова и текста, броју редова, затим о писарима, воденим
знацима, изгледу књиге (број свешчица, начину њиховог
обележавања и сл.), о евентуалним оштећењима, о томе да ли је
рукопис рестаурисан или није, о повезу, илуминацији. Посебна
пажња посвећује се детаљној палеографској, правописној и језичкој
анализи.
У одељку о палеографским карактеристикама поред типа писма
– устав, полуустав (млађа варијанта устава), брзопис, курзив или
мешовото писмо, истичу се и типолошке карактеристике
и значајније варијантске одлике словних облика. На основу
обрађених споменика може се видети да је избор типа писма често
зависио од садржине и намене текста, као и од времена њиховог
настанка.
У подручју правописа одређује се правописна пракса према
испитаним цртама које одликују ортографске школе. За ову
анализу прати се писање група ја, је, ља, ња, ље, ње, редукованог и,
употреба јерова, обележавање ћ, ђ, употреба графеме 3, присуство
акцената и спирита.
Језичка испитивања обухватају важније фонетске и морфолошке карактеристике, као неке специфичне лексичке одлике.
Утврђују се релевантне црте српске редакције, књижевног језика
код Срба у распону од 12. до почетка 18. века, затим евентуалне
особине других редакција, унесене из предлошка, а такође
и народни и дијалекатски наноси, који могу да укажу на
провенијенцију рукописа на или порекло писара. Рукописи из
старијег периода махом су на језику српске редакције, а од
половине 18. века на новоцрквенословенском (рускословенском),
славеносрпском, па и на народном језику.
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У посебном одељку исцрпно је наведен садржај књиге
оригиналним писмом и правописом.
У засебном подручју цитирају се сви сачувани записи, без
обзира на значај (писмо и правопис су такође изворни). Записима
се поклања посебна пажња, јер су они драгоцени културноисторијски извори. Подаци из записа доприносе комплетирању
досадашњих знања о центрима писмености (где су, када, по чијем
налогу и за кога су књиге писане и ко их је писао), обавештавају
нас о животу наших предака, о сеобама, страдањима, о људима који
су се књигом служили, носећи је свуда са собом у тешким
и несигурним временима.
Следе подаци о историјату рукописа, преузети из инвентарних
књига Библиотеке Матице српске и архивских извора,
а употпуњени на основу записа, печата или екслибриса који
у рукопису постоје и сведоче о његовим власницима и кретању.
На крају каталошког описа наведена је литература, уколико је
има.
У погледу начина преношења оригиналног текста у овој
едицији поштовани су одређени принципи, које ћу овде поменути
имајући у виду да се стари ћирилски споменици различито издају
и да питање норме старе уставне ћирилице, па и њене ресавске
варијанте за потребе штампања одавно датира, а актуелно је данас,
нарочито за потребе стандардизације електронског старословенског
писма.
Пошто већина рукописних књига из збирке потиче из
послересавског времена, те је писана полууставом, због једине
могућности штампања уставом, у описима је било проблема
у представљању већих слова (термин је условно употребљен за
ширико \, o и s, високо t, 6 и ], бубњевито v и сва крупније
написана слова која нису велика, а позиционо су условљена). Из
техничких разлога у тексту је задржано само широко \.
Надредна слова спуштана су у врсту и означена су усправним
заградама, осим лигатуре W, чији отисак постоји. После сугласника
спуштених у врсту нису додавани јерови, односно полугласнички
знаци у слабом положају. То није чињено јер већина рукописа има
ненормализован правопис са више знакова у тим позицијама.
Скраћенице писане контракцијом нису разрешаване, али су
у њима надредна слова спуштана, без задржавања титле. Уколико
је скраћивање извршено суспензијом, или комбиновано, због
лакшег читања разрешење је дато у облим заградама.
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Лигатуре су раздвајане без посебног означавања.
Интерпункција рукописа је задржана, док акценти и спирити
нису преношени, осим у неким случајевима где су они предмет
анализе.
Текстови писани брзописом пренети су уставним слогом, што
је својеврсна палеографска транслитерација.
Досадашња испитивања показују да осим рукописа српске
редакције у збирци постоје и књиге које су у целини или делом
писане и на другим редакцијским језицима, на пример, руском
редакцијом, македонском, бугарском итд.
Веома су занимљиви рукописи који откривају узајамне везе
међу старословенским редакцијама. Тако, на пример, у једном
Четворојеванђељу (РР IV 1) из прве половине 15. века основни
текст је исписан македонском редакцијом. У рукопису се јављају
и два писара Србина, који су касније у 17. веку, допунили
оштећења текста, исписали странице које недостају, кориговали
грешке у тексту главног македонског писара. Све то показује да се
црквенословенска писменост у ширем смислу осећала као
јединствена и заједничка, настала на основама истог, старословенског књижевног наслеђа, са више варијаната појединачних
редакцијских текстова и да су књиге кружиле и без много тешкоћа
користиле се у различитим словенским срединама.
Доста српскословенских преписа настало је са руских
и украјинских протографа, писаних или штампаних, што сведочи
о вековним руско-српским утицајима који су били нарочито
интензивни у другој половини 18. века, када је рускословенски
језик постао књижевни и црквени језик Срба уместо дотадашњег
српскословенског. Један такав препис јесте Изборно јеванђеље,
настало у Вршцу (град у покрајини Војводини, област Банат) са
издања објављеног у Москви 1785. године. Препис није датиран,
а према сачуваној белешци из 1792, сачуваној у књизи, може се
претпоставити да је рађен између 1785. и 1792. године.
Публиковани научни прилози ближе осветљавају поједине
рукописне књиге Библиотеке Матице српске, описујући их са
различитих аспеката. Они се баве хартијом, илуминацијом,
палеографијом, ортографијом, језиком на фонетском, морфолошком, лексичком и синтаксичком нивоу, литургиком, саставом
и садржајем рукописа, текстолошким варијантама, проблемом
писара, местом настанка рукописа, кретањем књиге кроз векове
и разним другим темама.
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О разноврсности и богатству тематике научних прилога у овој
едицији најбоље сведоче њихови наслови. У првој књизи
објављени су радови: Маја Арађански-Рајков, Палеографски опис
једног српскословенског Четворојеванђеља из 1571. године (57–67),
Душица Грбић, Палеографски опис рукописног четворојеванђеља из
збирке рукописних књига Библиотеке Матице српске (68–82),
Јасмина Грковић, Једно сведочанство о узајамним везама међу
редакцијским писменостима (83–94), Ксенија Минчић-Обрадовић,
Бјелопољски одломак апракосног јеванђеља и апостола (95–105)
, Слободанка Перкучин, Фонетска и морфолошка анализа
Вршачког јеванђеља из збирке Библиотеке Матице српске (106–
128), Катица Шкорић, Фонетске и морфолошке одлике рукописног
Четворојеванђеља из збирке Библиотеке Матице српске (129–140).
У књизи Апостоли налазе се следеће студије: Јасмина ГрковићМејџор, Апсолутне инфинитивне конструкције у Матичином
апостолу (35–39),
Катица Шкорић,
Потврде
изговора
полугласничког знака у Апостолу PP IV 14 из збирке Библиотеке
Матице српске (40–43), Душица Грбић, Палеографски опис
и правопис Јазачког апостола из 1541. године (47–95), Ксенија
Минчић-Обрадовић, Језик Јазачког апостола из 1541. године (97–
133).
У посебној публикацији посвећеној Псалтиру Гаврила
Тројичанина дати су радови: Душица Грбић, Палеографски опис
Псалтира Гаврила Тројичанина из 1643. године (5–44), Љупка
Васиљев, Орнаментика у рукописима Тројичанина (47–53),
Мирослава Гроздановић-Пајић, Водени знаци у Псалтиру Гаврила
Тројичанина из 1643. године и њихове паралеле (55–61), Катица
Шкорић, Опис ортографије Псалтира Гаврила Тројичанина из
1643. године (63–95), Ксенија Минчић-Обрадовић, Језик Псалтира
Гаврила Тројичанина из 1643. године (99–126), Јасмина ГрковићМејџор, Синтаксички грецизми у Псалтиру Гаврила Тројичанина из
1643 (129–137).
Књига Псалтири садржи студије: Љупка Васиљев, Илуминација и повез рукописних псалтира Библиотеке Матице српске
(81–98), Душица Грбић, О рукописном Псалтиру руске редакције из
друге деценије 16. века у збирци Библиотеке Матице српске
(99–132), Јасмина Грковић-Мејџор, Корелати грчког темпоралног
инфинитива у српским псалтирима XVI века Библиотеке Матице
српске (133–140), Станимир Јакшић, Благовест Новога завета
у псалмима (141–147), Ксенија Минчић-Обрадовић, Канон светом
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Николи непознатог песника (149–167), Димитрије Е. Стефановић,
О поменима словенских празника у месецословима псалтира
с последованијем Библиотеке Матице српске (169–193), Катица
Шкорић, Мешовито писмо у псалтирима Библиотеке Матице
српске (195–203).
У петој публикацији су студије: Љупка Васиљев, Илуминација
и повез рукописних минеја, октоиха и триода Библиотеке Матице
српске (83–96), Душица Грбић, О рукописној Служби са житијем св.
Максима Бранковића из осме деценије 17. века, додатој уз Минеј за
јануар из прве деценије 17. века Библиотеке Матице српске (97–
117), Душица Грбић, Проблем слова х у Минеју за септембар
јеромонаха Пахомија из 1702. године (118–122), Станимир Јакшић,
Седмични октоих у богослужбеној пракси цркве и монашком
молитвословљу (123–127), Ксенија Минчић-Обрадовић, Покајни
тропари у октоисима петогласницима Библиотеке Матице српске
(128–136), Катица Шкорић, Палеографске одлике рукописа попа
Томе у седмичном октоиху из 1643 (137–149).
О рукописној Стихологији Кипријана Рачанина у шестој
књизи, поред уводне речи уредника едиције Мира Вуксановића
Књига о једној књизи, опет (5–9), објављени су и прилози: Катица
Шкорић, О Рачи и Рачанима (11–33), Љупка Васиљев, Нови подаци
о рукописима Кипријана Рачанина (35–41), Станимир Јакшић,
Стихологија као химнографски зборник (51–55), Душица Грбић,
Палеографске одлике Стихологије Кипријана Рачанина (57–87),
Љупка Васиљев, Орнаментика и повез у Стихологији Кипријана
Рачанина (89–93), Мирослава Гроздановић-Пајић, Хартија
и водени знаци у рукописима Кипријана Рачанина писаним
у Сентандреји (95–110), Душица Грбић, Основне ортографске
одлике Стихологије Кипријана Рачанина (111–121), Вера Јерковић,
Фонетске и морфолошке црте Стихологије Кипријана Рачанина
(123–148),
Јасмина
Грковић-Мејџор,
Синтаксичке
црте
Стихологије Кипријана Рачанина (149–173).
Седма књига обухвата студије: Љупка Васиљев, О писарима,
илуминацији и повезу рукописних акатиста, стихологија и богородичника из збирке Библиотеке Матице српске (131–145), Душица
Грбић, Палеографске одлике рукописне Катавасије из 1770–20.
године (146–165), Душица Грбић, Неки рускословенски елементи
у рукопису Акатист пресветој Богородици и други богослужбени
садржаји (166–170), Душица Грбић, Нека запажања о рукописима
РР I 71 и РР I 72 Библиотеке Матице српске и Зборнику из 1727.
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године у збирци Радослава Грујића (171–177), Јасмина ГрковићМејџор, О приступу испитивању сложеница у српскословенском
језику (на грађи рукописа РР I 28 (178–188), Наташа Драгин,
Фонетске и морфолошке одлике Седмичног октоиха с Акатистом
пресветој Богородици из XVII века (189–218), Светлана Томин,
Изворни српски акатисти (библиографски преглед) (219–228),
Катица Шкорић, Фонетске одлике рукописног Акатиста господу
Исусу Христу и пресветој Богородици и других богослужбених
садржаја из збирке Библиотеке Матице српске (229–249).
У осмој публикацији налазе се радови: Љупка Васиљев,
Илуминација и повез рукописних молитвеника и требника
Библиотеке Матице српске (119–129), Душица Грбић, Неке
палеографске одлике Требника РР I 23 које указују на писара
даскала Максима (130–144), Душица Грбић, Карактеристике
малих слова у рукописном Молитвенику из 1787. године и њихов
однос према Калиграфији и Прописима Захарије Орфелина (145–
159), Душица Грбић, Графијске и ортографско-фонетске одлике
рукописног Молитвеника из последње четвртине 18. века (160–
178), Катица Шкорић, О језику рукописног Молитвеника с краја
18. века из Библиотеке Матице српске (179–195).
Публикација посвећена Бечкеречком типику из 14. века,
једином рукописном типику у Библиотеци Матице српске, поред
каталошког описа рукописа садржи и две обимне студије: Душица
Грбић, Палеографски и ортографски опис Бечкеречког типика
(23–91) и Катица Шкорић, Фонетске и морфолошке одлике
Бечкеречког типика (92–162).
У десетој публикацији публиковани су радови: Љупка
Васиљев, Илуминација и повез рукописних служабника и часослова
Библиотеке Матице српске (71–78), Душица Грбић, О провенијенцији и кретању рукописа Часослов и други садржаји (РР I 91)
(79–97), Биљана Савић, Фонетске и морфолошке одлике Служабника из XV/XVI века (98–141), Биљана Савић, Палеографске одлике
малих слова у Служабнику из XVI века (142–152), Катица Шкорић,
Језик Јована Кнежевића у рукопису из Српског Титоша (153–181)
Једанаеста књига обухвата студије: Љупка Васиљев,
Илуминација и повез рукописних зборника Библиотеке Матице
српске (93–102), Душица Грбић, Још један рукопис даскала
Максима (93–114), Душица Грбић, Рукопис Аврама Максимовића
у Зборнику РР I 40 Библиотеке Матице српске (115–130), Катица
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Шкорић, Фонетске и морфолошке одлике Летописа у рукописном
Зборнику из 1750/51. године (131–146).
У дванестој, до сада последњој објављеној публикацији, налазе
се радови: Душица Грбић, Неке палеографске и коректорске
особености рукописне књиге Изабрана јеванђељска поученија (51–
64), Катица Шкорић, Фонетске и морфолошке одлике рукописа
Изабрана јеванђељска поученија с краја 16. века (65–86), Душица
Грбић, О српскословенским преписима и предлошку Житија св.
Петке (87–97), Душица Грбић, О провенијенцији Одломка поученија
за четврту и пету недељу поста (98–114), Душица Грбић, Катица
Шкорић, Василије Крстић (1749–1818) – свештеник, педагог
и преписивач (115–121), Љупка Васиљев, Илуминација и повез
рукописних поученија Библиотеке Матице српске (122–124).
Рад на опису рукописних књига Библиотеке Матице српске
и излажење публикација у наведеној серији се настављају.
У припреми је књига која ће садржати каталошке описе пет
преписа Душановог законика, и научне прилоге о њима. У наставку
едиције предвиђено је објављивање још неколико књига. Тиме ће
бити описане све постојеће рукописне књиге до краја 18. века (око
150 рукописа). У плану је да се потом сачине кумулативни
регистри, палеографски албум и албум водених знакова.
Постоје размишљања да по завршетку описа постојећих
рукописа едиција Ћирилске рукописне књиге прерасте у часопис,
у којем ће се надаље публиковати радови о рукописним књигама
Библиотеке Матице српске и каталошки описи новоприбављених
рукописа.
Ћирилске рукописне књиге у Библиотеци Матице српске
сведоче о богатству и трајању ћирилске традиције пре свега
у српској писмености, али и у писмености других словенских
народа, као и о међусобним преплитањима и везама различитих
старословенских редакција. Покренутом едицијом ово драгоцено
културно наслеђе поникло на старословенским основама
откривено је и учињено је доступним, како ширем кругу истраживача за даља изучавања, тако и широј јавности која се за ове вековне
културне тековине интересује.
У Библиотеци Матице српске рукописне књиге обрађују се,
чувају и користе у оквиру Одељења старе и ретке књиге и легата.
Основни подаци о њима унесени су у електронску базу Библиотеке
Матице српске и доступни су за претраживање и путем Интернета.
Смештене су у посебном Магацину за раритете и налазе се
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у адекватно израђеним кутијама. Користе се за потребе научноистраживачког рада у Читаоници раритета.
Сви рукописи су микрофилмовани, па се у замену за
оригинал, кад год је то могуће, издају микрофилмови, а у циљу
заштите започети су и послови њихове дигитализације.
Конзервацији и рестаурацији рукописних књига поклања се
посебна пажња, а ови послови одвијају се у Одељењу заштите
публикација.
Summary: COLLECTION OF CYRILLIC MANUSCRIPTS IN THE
MATICA SRPSKA LIBRARY. Matica Srpska Library, founded in 1826,
owns a very valuable collection of Cyrillic manuscripts, written between
13th and the beginning of 20th century. The first manuscript that came into
Matica Srpska Library possession was a copy of Dusan’s Code dating from
the middle of 17th century. The manuscript was obtained in 1843, together
with the legacy of Sava Tekelija. The oldest manuscripts were written on
parchment in 13th century. These are The Epistle Book of Matica Srpska
and two fragments – Fragment of Apostle and Gospel Readings from Irig
and Fragment of Optional Gospel and Epistle Book from Bijelo Polje.
Psalter of Gavrilo Troichanin, one of the most beautifully written and
illustrated books in the Library, was copied in the Holy Trinity Monastery
near Pljevlja (Montenegro) in 1643. The series Collection of Cyrillic
manuscripts in the Matica Srpska Library started in 1988, containing
bibliographic descriptions of manuscripts and scientific papers
thematically arranged (12 books published so far). The aim is the
production of full catalogue of the collection in compliance with
contemporary archeographic principles.

Zhrnutie: ZBIERKA CYRILSKÝCH RUKOPISNÝCH KNÍH
V KNIŽNICI MATICE SRBSKEJ. Knižnica Matice Srbskej – najstaršia
srbská knižnica národného významu a prvá verejná vedecká knižnica
srbského národa vlastní bohatú zbierku starých kníh medzi ktorými sa
nachádza aj veľmi hodnotná zbierka cyrilských rukopisov. Táto zbierka,
ktorá sa postupne formovala od založenia Matice Srbskej v roku 1826,
obsahuje dnes 414 takýchto pamiatok z obdobia od konca 13. až po
začiatok 20. storočia. Bol preto vytýčený cieľ vytvoriť komplexný katalóg
zbierky v súlade so súčasnými archeografickými princípmi. Výsledkom je
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veľký projekt pod názvom Katalóg cyrilských rukopisných kníh v zbierke
knižnice Matice Srbskej z 13. do 18. storočia, ktorý začal pod vedením
prof. Very Jerkovičovej. Doteraz je publikovaných 12 vedeckých zväzkov
tejto zbierky, ktoré bližšie vysvetľujú a skúmajú rukopisné knihy knižnice
z rôznych aspektov. Edícia naďalej pokračuje a je už naplánované vydanie
ďalších zväzkov. Týmto sa ukončí prezentácia opisov cyrilských rukopisov
datovaných do konca 18. storočia (okolo 150 rukopisov). Rukopisné
knihy v knižnici svedčia o bohatstve a trvaní cyrilskej tradície nielen
v srbskom písomníctve, ale tiež v písomníctve iných národov: Rusov,
Ukrajincov, Macedóncov, Bulharov, a ďalších.
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KONŠTANTÍN FILOZOF –
VEDÚCA OSOBNOSŤ BYZANTSKEJ MISIE
Ladislav Navrátil
Katedra slovenského jazyka FF UKF Nitra

V tomto roku uplynie presne 1145 rokov od chvíle, ako byzantská misia,
ktorú podľa Života Konštantínovho (XIV, s. 38, ďalej ŽK) pozval
Rastislav po porade „s kniežatami svojimi a s Moravanmi“, podľa Života
Metodovho (V, s. 75, ďalej ŽM) aj so Svätoplukom, ktorý bol údelným
nitrianskym kniežaťom, podľa staroruskej Nestorovej kroniky zo začiatku
12. storočia aj s Koceľom z Panónie, prekročila hranice Veľkej Moravy
a vstúpila na jej pôdu, aby našim predkom vyložila dobrý zákon a všetku
pravdu, ako sa to uvádza v ŽK a v ŽM. V príspevku používame citáty
z najnovšieho slovenského prekladu obidvoch Životov od Štefana
Vragaša.
Vedúcou osobnosťou byzantskej misie bol významný učenec, básnik
a prekladateľ, jazykovedec, diplomat, osobnosť svetového formátu, svätec
a spolupatrón Európy Konštantín Filozof – Cyril. Členmi byzantského
posolstva boli okrem jeho brata Metoda aj mnohí z pomocníkov, ktorí sa
aktívne zúčastnili na tvorbe prvého slovienskeho písma, hlaholiky,
a zaiste sa podieľali aj na prekladoch základných liturgických textov do
staroslovienčiny, ďalej niekoľkí cisárovi úradníci poverení prediskutovať
s Rastislavom záležitosti spojené s uzavretím spojeneckej zmluvy,
a taktiež ozbrojený sprievod zodpovedný za bezpečnosť členov misie.
Je celkom pravdepodobné, že túto príležitosť využili aj viacerí obchodníci
a pridali sa k výprave. Takto vystrojený sprievod vydal sa na ďalekú cestu
do Veľkomoravskej ríše. Zachované pramene bližšie neurčujú smer cesty,
ktorým sa byzantská misia dostala na naše územie. Do sídla panovníka
Rastislava prišla asi na jeseň roku 863. Tento rok príchodu solúnskych
bratov dnes všeobecne prijíma značná časť bádateľov, zaoberajúcich sa
cyrilo-metodovskou tradíciou.
Starosloviensky ŽM nám nezanechal správu o privítaní byzantskej
misie moravským kniežaťom Rastislavom. Naproti tomu v ŽK (XV, s. 60
– 61) čítame: „Keď prišiel na Moravu, Rastislav ho prijal s veľkou úctou,
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zhromaždil učeníkov a oddal mu ich na učenie.“ Konštantínov životopisec (asi Kliment) popisuje prijatie vyslancov Michala III. Rastislavom
veľmi stroho a jednoducho. Pomerne obšírnejšiu správu o srdečnom
prijatí byzantskej misie na Veľkej Morave podáva Krátky Život Konštantína – Cyrila, ktorý je súčasťou tzv. Rímskej legendy: „A keď s Božím
požehnaním prišli do oných krajov, miestni domáci obyvatelia,
dozvediac sa o ich príchode, veľmi sa zaradovali, najmä keď sa dopočuli,
že nesú so sebou aj ostatky blahoslaveného Klimenta, aj evanjelium,
ktoré spomenutý Filozof preložil do ich jazyka. Vyšli im teda z mesta
v ústrety a prijali ich s poctou a nesmiernou radosťou“ (Ratkoš, 1977,
s. 50).
Vlastná misia, ktorá tvorila jadro byzantského posolstva, zrejme
moravské knieža Rastislava sklamala. Podľa ŽK (XIV, s. 59) Rastislavovi
posli v Carihrade žiadali cisára o biskupa a učiteľa: „... pošli nám teda
vladár takého biskupa a učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil
pravú kresťanskú vieru.“ Nešlo osobitne o biskupa a osobitne o učiteľa,
lež prosili o biskupa, ktorému patrilo čestné označenie učiteľ pri jeho
hodnosti. (Bežný grécky úzus dával čestné označenie učiteľ vyšším
cirkevným hodnostárom.) Žiadali teda o jednu osobu, ktorá by
zorganizovala cirkevný život na Veľkej Morave na nových základoch po
jej osamostatnení. To znamená, že Rastislav chcel dostať hierarchicky
vyššie postaveného organizátora cirkevného života. Nešlo teda
o misionárov, ako sa to dosť často myslí, lež práve o organizátorov
cirkevných záležitostí. Značí to, že na Veľkej Morave potrebovali ľudí na
vyššiu cirkevnú a právnu organizáciu. Na Veľkej Morave neboli potrební
misionári, veď Morava bola približne 70 rokov pred príchodom
Konštantína a Metoda kresťanská. V ŽK (XIV, s. 59) sa hovorí: „... náš
ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona...“ V ŽM (V, s. 79)
sa píše: „Božou milosťou zdraví sme. I prišli k nám mnohí kresťanskí
učitelia z Vlách i z Grécka i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my Slovieni
sme prostý ľud a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil
nám jej zmysel. Tak teda, vladyka, pošli nám takého muža, ktorý nás
napraví na všetku pravdu.“
Kresťanstvo a s ním kresťanská a európska kultúra nezačali sa šíriť do
našich krajín až po príchode Konštantína a Metoda v 2. pol. 9. stor.
Metodov životopisec dosvedčuje, že v období pred byzantskou misiou
pôsobili na Veľkej Morave tri kresťanské misie, a to z dvoch južných
krajín, z Talianska a Byzancie a z jednej západnej, z Franskej ríše. Styky
našich krajín s Talianskom sú dosvedčené pevne historicky i jazykovo.
V našom jazyku jestvujú viaceré slová prebraté z taliančiny. Osobné
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styky našich ľudí v 9. stor. s oblasťou talianskeho kresťanstva sú doložené
v tzv. Cividalskom evanjeliu zápismi vlastných mien. Základné kresťanské modlitby (Očenáš a Verím v Boha) boli preložené tiež z latinčiny.
Grécka predcyrilo-metodská misia nezanechala u nás zreteľné stopy,
respektíve jej stopy mohli byť prekryté neskoršími gréckymi vplyvmi.
Najdôležitejšia misia bola z Nemiec. Opierala sa o pevný misionársky
program a konala sa už od konca 8. storočia. Činnosť bavorskej misie
bola nielen politicky motivovaná, ale aj ustavične politicky usmerňovaná. Výsledkom tejto misie bolo celkové pokresťančenie obyvateľstva
Veľkomoravskej ríše. V tomto čase boli zo starej hornej nemčiny
preložené do slovienčiny spovedné formuly formula krstného sľubu.
Kňazi, pravda, museli ľudovým jazykom čítať výňatky z evanjelií
a Skutkov a listov apoštolských. Veľká Morava teda mala istý súbor
modlitebných textov v ľudovej reči. Konštantín a Metod rešpektovali
stav, ktorý sa u nás vyvinul pred ich príchodom, t. j. pred r. 863.
Lenže na čele byzantskej misie nebol biskup, ktorého Rastislav
vyslovene žiadal. Na byzantskom dvore však neuvažovali o tom, že by
ihneď splnili všetky požiadavky moravského panovníka. Synoda, ktorú
cisár zvolal, a štátna rada (cisárovi poradcovia) rozhodli, že na Moravu
vyšlú najskôr misiu, ktorá overí stav vecí, prevezme cirkevnú správu do
svojich rúk a pripraví podmienky na ďalšie byzantské pôsobenie.
Konkrétne formy mali byť určené až potom, a to podľa toho, aký úspech
bude mať misia a aké pomery nájde na Veľkej Morave.
Voľba členov tejto novej byzantskej diplomatickej misie nebola pre
cisársky dvor ťažká. Isté skúsenosti s misiou medzi Slovanmi
v Byzantskej ríši už mali a okrem toho tu boli dvaja výborne pripravení
a skúsení protagonisti, ktorí by mohli zaručiť úspešnosť misie. Vyzvali
teda Konštantína, ktorý už viackrát bol sa osvedčil, aby sa ujal tejto
dôležitej a pomerne rozsiahlej misie medzi Slovanmi vo Veľkomoravskej
ríši: „Viem, Filozof, že si ustatý, ale treba ti ta ísť, lebo tieto veci nemôže
iný vykonať iba ty“(ŽK XIV, s. 59). V ŽM je cisárovo rozhodnutie
poveriť Konštantína vedením moravskej misie vyjadrené nasledovne:
„Či počuješ, Filozof, túto reč? Iný to nemôže vykonať okrem teba. Hľa,
tu máš mnohé dary, vezmi svojho brata, opáta Metoda, a choď! Lebo vy
ste Solúňania a Solúňania všetci čisto sloviensky hovoria“ (ŽM V, s. 80).
Solún bol v 9. storočí hlavným mestom macedónskej provincie a po
Carihrade druhým najväčším a najvýznamnejším mestom Byzantskej
ríše. Tesalonikami ho pomenoval macedónsky vladár Kassander ešte
v roku 315 pred naším letopočtom. Keďže Slovanom žijúcim v samotných Tesalonikách a v okolí sa názov mesta zdal pridlhý, preto si ho
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pôvodne upravili na tvar Saloné, z čoho vzniklo pomenovanie Solún.
Solún v tomto období bol nielen hlavným mestom provincie Macedónia, ale aj veľkým remeselným a obchodným centrom. J. Stanislav
(1978, s. 184) tvrdí, že ich rodisko bolo v tom čase prinajmenej
bilingvistické, a to sloviensko-grécke. Š. Ondruš (1999, s. 10) sa
domnieva, že „v Tesalonikách a na okolí sa hovorilo až tromi jazykmi:
grécky, slovansky a latinsky, ba v meste bolo aj dosť židov hovoriacich
hebrejsky“.
Solúnski bratia vynikajúco ovládali sloviensky jazyk so všetkými jeho
nuansami. Na základe týchto dôkazov a tiež podľa toho, že ich preklady
sú z jazykovej stránky na vynikajúcej úrovni, často sa usudzuje, že
Konštantín a Metod boli slovanského pôvodu. Tento názor nemožno
jednoznačne dokázať, ale ani poprieť. Najbližšie k pravde bude asi názor,
ktorý prezentuje E. Pauliny (1983, s. 24), keď tvrdí, „že svojím etnickým
pôvodom boli Slovania a v rodičovskom dome vyrastali v etnicky
slovanskom prostredí, ale svojím spoločenským zaradením boli
Byzantínci (Gréci), hlásiaci sa k štátnemu národu byzanstskému“.
Otázka, akej národnosti boli obaja bratia, nie je nateraz dostatočne
vyriešená.
Starosloviensky jazyk (v najstarších slovanských prameňoch nazývaný „jazyk sloviensky“) bol macedónskym nárečím z okolia Solúna.
Tento solúnsky dialekt rozhodli sa učení bratia zaviesť na Veľkej Morave
nielen ako jazyk liturgie, ale aj štátnej administratívy, ako kultúrny
a literárny jazyk. Bolo by mylné domnievať sa, že tento jazyk sa ako
spisovný prvý raz použil na Morave. Najnovšie výskumy naznačujú, že
v rovnakej funkcii používala sa staroslovienčina už doma, v okolí Solúna,
a to dávno pred veľkomoravskou misiou Konštantína a Metoda. Solúnski
Slovania, žijúci v Byzantskej ríši, christianizovali sa dávno pred rokom
863, čo znamená, že museli mať a používať v staroslovienskom preklade
základné kresťanské texty, potrebné na pokresťančenie. Slovanské texty
boli pravdepodobne zapísané gréckym písmom, neboli však usústavnené,
často boli pripravené individuálne a príležitostne. Na ne vzťahuje sa asi
poznámka mnícha Chrabra v obrane slovanského písma Skazanie
o písmenách, ktorá vznikla niekedy okolo roku 900 pri Ochridskom
jazere. Hneď v prvých riadkoch apológie sa hovorí: „Prv Slovieni nemali
písma, ale črtami a rezami čítali a hádali, ešte súc pohani. Pokrstiac sa
rímskymi a gréckymi písmenami usilovali sa (písať) sloviensku reč bez
ustrojenia (systému)“ (J. Stanislav, 1978, s. 75). Mnohí badatelia,
zaoberajúci sa cyrilometodskou tradíciou, uvažujú o tom, že na
christianizácii balkánskych Slovanov sa priamo podieľali obaja solúnski
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bratia. Sotva si totiž možno predstaviť, že by Konštantín a Metod boli
mohli bez podobných predošlých prác zostaviť tak dokonalý preklad
pomerne objemných liturgických a cirkevno-právnych kníh. Zdá sa, že
už pred príchodom moravského posolstva pokúsili sa vytvoriť systém
správnej transliterácie slovanských hlások.
Len čo sa v Carihrade rozhodlo, že členmi byzantskej diplomatickej
misie na Veľkú Moravu budú aj obaja solúnski učenci, začali sa prípravné
práce na ďalekú moravskú cestu. Konštantínovou prvou starosťou bolo
zistiť, či už existuje nejaká slovanská abeceda: „I ustatý som i chorý
telom, ale s radosťou ta pôjdem, ak majú písmená pre svoj jazyk.
A povedal mu cisár: Ded môj i otec môj a mnohí iní pátrali po tom, ale
nič nenašli, ako to teda ja môžem nájsť?“ (ŽK XIV, s. 59) Z cisárovej
odpovede usudzujeme, že Slovanom v tých časoch chýbala písomná
podoba jazyka. Na zaznačenie slovanského textu sa používalo grécke
a latinské písmo. Mních Chrabr (obyčajne sa myslí, že sa pod týmto
menom skrýva Naum) vo svojej obrane slovanského písma poukazuje na
to, že ťažko bolo latinským a gréckym písmom napísať slovanské slová.
Autor apológie bol očividne dobre informovaný o tom, ako písali
sloviensku reč Slovieni okolo Solúna aj na Veľkej Morave a v Panónii.
Ústna forma slovienskeho jazyka bola pomerne vyspelá, veď naši
predkovia mali vypracovaný bohatý systém obradov pre všetky udalosti
ľudského života a pri nich priam prekvitala poézia a piesne. Ústna forma
jazyka Slovienov bola vysoko vyspelá, no chýbala mu písomná podoba.
O vysokej úrovni ústne pestovanej formy jazyka Slovienov svedčia
formulácie žiadosti posolstva kniežaťa Rastislava, ktorý sa na byzantského
cisára obrátil písomne, teda listom. Veľkomoravskí poslovia niesli do
Carihradu po grécky písaný dokument zostavený podľa zvyklostí, ktoré
platili v Byzantskej ríši pri styku s vysokými štátnymi a cirkevnými
hodnostármi. Zostavovateľom písomnej podoby bol alebo byzantský
Slovan, alebo Grék, ktorý poznal sloviensky jazyk natoľko, že mohol
tlmočiť Rastislavovo želanie. D. Marečková (1968, s. 401 – 414)
zdôrazňuje, že Rastislavovo posolstvo je veľmi blízke nielen gréckemu
slovnému vyjadrovaniu, ale aj gréckemu spôsobu myslenia. Podľa jej
mienky v tejto podobe ho nemohol zložiť žiaden Slovan, ktorý by
dôkladne nepoznal gréčtinu. Išlo o písaný grécky dokument adresovaný
a predložený cisárovi Michalovi III. Zložiť ho mohol niekto, kto
znamenite ovládal gréčtinu a byzantský spôsob ponímania cisárovej
a patriarchovej kompetencie a moci v cirkevných a svetských právach
a funkciách.
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Tento druhý Rastislavov list, o ktorom možno oprávnene predpokladať, že jestvoval, bol napísaný po grécky. To dokazuje, že vtedy na
území Veľkej Moravy pôsobili okrem iných kňazov aj grécki kňazi alebo
ľudia domáceho pôvodu vyškolení v Byzancii. V posolstve zaiste boli
okrem nich aj ďalší Slovieni s vyšším vzdelaním, ktorí ovládali grécky
jazyk, pretože s cisárom Michalom III. hovorili po grécky. J. Stanislav
(1978, s. 59) usudzuje, že „to boli kňazi vyštudovaní azda v Tullne (od
Viedne na sz.), kde bolo teologické učilište. Ich mená nie sú zaznačené“.
Gréci asi príliš dobre poznali ťažkosti spojené s pokusmi
transliterovať slovanské slová do gréckej abecedy, ktorá však nemohla
vystihnúť všetky zvláštnosti slovienskeho jazyka. Za takéhoto stavu bola
namieste Konštantínova otázka: „Kto môže na vodu reč napísať?
A potom nechcem byť nazvaný heretikom“ (ŽK, ibid.). Konštantínova
pomerne záhadná odpoveď vo forme otázky je upriamená na dôležitosť
písma, ktoré Slovanom dovtedy chýbalo. Šírenie kresťanstva bez
náboženských kníh a Svätého písma medzi Slovanmi na Morave
považoval Konštantín za prácu asi tak márnu, ako je písanie na vodu. Ak
by sa mu aj podarilo zostaviť písmo, nebude obvinený ako heretik za to,
že zaviedol do bohoslužby sloviensku reč a písmo. V prvej chvíli asi aj
sám Konštantín videl všetky úskalia a ťažkosti jazykovej bariéry. Bol si
vedomý toho, že nepresný a svojvoľný výklad Sv. písma môže znamenať
obvinenie z herézy, čo sa považovalo za najťažší priestupok vierouky.
Napokon sa dal prehovoriť a prejavil ochotu pokúsiť sa zostaviť
veľkomoravským Slovanom vlastné písmo. Skutočnosť, že grécka ani
latinská abeceda nemali dosť písmen na vyjadrenie slovienskych hlások,
ako aj závažné úlohy, ktoré byzantskú misiu čakali na Morave, primäli
Konštantína k vytvoreniu prvého slovanského písma – hlaholiky. „Nato
Filozof odišiel a podľa starej obyčaje oddal sa modlitbe aj s inými
pomocníkmi. Čoskoro potom sa mu zjavil Boh, ktorý vypočúva
modlitby svojich služobníkov, a hneď zložil písmená a začal písať slová
evanjelia: Na počiatku bolo Slovo, a Slovo bolo u Boha a Boh bol Slovo
(Jn 1,1) a ďalšie“ (ŽK XIV, s. 60). To znamená, že začal prekladať
evanjeliár, t. j. perikopy, ktoré sa čítajú počas liturgie. Evanjeliár sa naozaj
začína týmito slovami a je to čítanie na Veľkonočnú nedeľu. Tento
evanjeliár sa zachoval v odpise z konca 10. alebo zo začiatku 11. storočia.
Je to Assemaniho kódex, písaný hlaholským písmom. V odpise cyrilikou
z 11. storočia je to Savina kniha. Bol to evanjeliár, ktorý sa používal
v byzantskej cirkvi. V západnej cirkvi sa uvedenými slovami začína
čítanie na Vianoce 25. decembra. Týmito slovami sa vlastne začína
slovanské písomníctvo a kultúra všetkých Slovanov.
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O tom, že Konštantín je autorom hlaholiky, niet pochýb. Mních
Chrabr vraví, že keď prešlo mnoho rokov, Slovienom zostavil písmo
Konštantín Filozof, volaný Cyril, muž spravodlivý a pravý. „A zostavil
im 38 písmen, jedny podľa spôsobu gréckych písmen, druhé zas podľa
slovienskej reči“. Vyratúva slovanské písmená. Na konci poznačuje
o Cyrilovi: „Ten aj písmená stvoril i knihy preložil, a Metod, brat jeho,
lebo sú ešte živí, ktorí ich vedeli“. Mních Chrabr bližšie určuje aj rok
zostavenia písma: „... v čase Michala, cisára gréckeho, i Borisa, kniežaťa
bulharského, i Rastica, kniežaťa moravského, i Koceľa, kniežaťa Blatenského Kostela, roku od založenia sveta 6363“, t. j. roku 863 (Stanislav,
1978, 75 – 76). Konštantínovo autorstvo dosvedčil aj pápež Ján VIII.,
ktorý v bule Industriae tuae (Bedlivosti tvojej), napísanej v júni 880
a adresovanej Svätoplukovi, píše: „Písmo konečne slovienske Konštantínom kedysi vynájdené, aby nimi chvály Bohu povinne zneli, právom
schvaľujeme, a aby v tom istom jazyku sláva i skutky Krista, Pána nášho,
vypravované boli, rozkazujeme“ (Stanislav, 1978, s. 178).
Konštantín zložil hlaholské písmo podľa gréckeho kurzívneho písma
s použitím hebrejskej abecedy, znakov samaritských, germánskych,
keltských, indických a čínskych, ktoré ako diplomat svetovej veľríše a ako
výborný orientalista musel ovládať a veľmi dobre poznať. Je pozoruhodné, že v mnohých písmenách sa objavujú symboly kresťanstva: kríž
ako symbol vykúpenia kresťanov Kristom, kružnica ako symbol Božej
nekonečnosti a trojuholník ako symbol najsvätejšej Trojice. Hlaholskou
abecedou malo byť zdôraznené, že Slovania sú národ samostatný,
nezávislý. Bol to úplne nový výtvor, odlišný od všetkých vtedy známych
abecied. Význam tohto objavu vyzdvihuje aj cisár Michal III. v liste
adresovanom Rastislavovi: „...prijmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko
zlato, striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo“ (ŽK XIV, s. 60).
Cisár by iste nebol použil také silné výrazy prirovnania, keby
Konštantínov výtvor bol býval len prostou adaptáciou malej gréckej
abecedy. Je však celkom isté, že Konštantín chcel a aj vytvoril niečo
úplne nové a pôvodné. Vyplývalo to zrejme zo skutočnosti, že všetky
civilizované národy, ktoré poznal – Rimania, Gréci, Židia, Kopti,
Peržania, Arabi – mali vlastné abecedy a tie boli výrazom ich kultúrnej
samostatnosti. J. Vašica (1966, s. 11) hodnotí hlaholiku nasledovne: „Je
to dielo podivuhodné, presne podávajúce vo svojej hlaholskej grafike
všetky fonetické zvláštnosti slovanskej reči a jej palatálnymi a nazálnymi
hláskami a oboma polosamohláskami.“ Konštantín veľmi dobre poznal
fonologický grécky systém a jemu zodpovedajúcu sústavu písma.
K hláskoslovnej sústave slovienskeho jazyka však musel najprv vytvoriť
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zodpovedajúcu sústavu písma. Do akých jemností bol tento systém
prepracovaný, nasvedčujú okrem iného zložité zásady, ktorými sa
Konštantín riadil pri používaní trojakého hlaholského i, ktoré sa
vyskytuje v Kyjevských listoch, jedinej veľkomoravskej literárnej
pamiatke písanej touto najstaršou hlaholikou. Hlaholské písmo nevzniklo
ako jednorazový, takmer až legendárny akt jednotlivca. V ŽK (XIV,
s. 60) sa hovorí o pomocníkoch, ktorí sa zúčastnili na literárnych a iných
prípravných prácach pred príchodom na Veľkú Moravu. Konečné
usporiadanie hlaholiky nadväzuje na predchádzajúce pokusy písomne
zaznamenať sloviensky jazyk hlavne gréckymi literami. Je pravdepodobné, že Konštantín na základe už existujúcich pokusov transliterácie
slovienskeho jazyka v Byzantskej ríši zostavil a usporiadal do jedného
uceleného grafického systému hlaholskú abecedu, ktorá obsahovala
i písmená pre špecifické slovanské hlásky, akými sú napr. nosové hlásky,
ktoré gréčtina nemala, predný mäkký jer, zadný jer, prednú otvorenú
samohlásku ä a pod. V sústave tohto slovienskeho písma sa pre každú
hlásku (fonému) používalo jedno písmeno – graféma. Každé písmeno
malo aj číselnú platnosť, preto ich poradie bolo ustálené a presné.
Paleografický a grafematický rozbor hlaholiky ukázal aj veľkú dokonalosť
a funkčnosť vo vzťahu k jazyku, ktorý zachytávala, a mimoriadne
lingvistické schopnosti Konštantína Filozofa, ktorý sa právom považuje
za jej tvorcu.
R. Marsina (1985, s. 41 – 42) konštatuje, že podľa ŽK „zostavil
Konštantín nové písmo za taký krátky čas, že je to až neuveriteľné.
V skutočnosti na to bolo iste treba viac času. Konštantín sa údajne pred
úradným poverením viesť posolstvo na veľkú Moravu zaoberal
myšlienkou pôsobiť medzi (balkánskymi) Slovanmi a na túto svoju
činnosť sa aj pripravoval. Preto je pravdepodobné, že na novom písme
pre Slovanov pracoval už predtým a pred odchodom na Veľkú Moravu
túto prácu len dokončil.“ Ďalej predpokladá (ibid., s. 43), že asi
„jestvovali určité predbežné materiály alebo podklady zostavenia
slovanského písma, vytvorené a používané v juhobalkánskej oblasti
obývanej Slovanmi. Aj v tomto prípade však treba Konštantína pokladať
prinajmenej za dotvárateľa a definitívneho kodifikátora tohto písma.“
Konštantín po zostavení hlaholiky „vydal sa na moravskú cestu.
Pojal so sebou aj Metoda, a ten opäť, pokorne sa podrobujúc, slúžil
Filozofovi...“ (ŽM V, s. 80). Znamená to, že Konštantín po dôkladnej
príprave (zostavenie písma, prvé preklady do staroslovienskeho jazyka)
rozhodol sa odísť na Veľkú Moravu.
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Na Veľkú Moravu prišla so solúnskymi bratmi len menšia skupina
klerikov, ktorá nemohla zorganizovať cirkev podľa Rastislavovho želania,
lebo nebolo v ich moci vysvätiť ani jedného žiaka za kňaza. Pokiaľ ide
o hierarchické postavenie solúnskych bratov, Konštantín bol už asi
kňazom a Metod diakonom. Niektorí odborníci sa domnievajú, že učení
bratia nechceli prijať biskupskú vysviacku ani od patriarchu Fotia, ani od
jeho biskupov, pretože nechceli porušiť rímsku právomoc nad Moravou
a Panóniou. Preto prišli na Moravu len ako jednoduchí misionári.
Moravskému panovníkovi neostávalo nič iné, len sa zmieriť so
skutočnosťou a dúfať, že byzantský dvor pošle biskupa v blízkej budúcnosti.
Hlavnou úlohou byzantskej misie nebola christianizácia, ale predovšetkým činnosť výchovná. Podstata jej práce spočívala v organizovaní
cirkvi, zakladaní škôl nižšieho a vyššieho typu, vo výchove klerikov
z radov domáceho obyvateľstva a zavádzaní civilného právneho poriadku.
V staroslovienskom ŽK (XV, s. 60) sa uvádza: „Rastislav ... zhromaždil
učeníkov, oddal mu ich na učenie.“ Z tejto správy je zrejmé, že byzantská
misia po príchode na Moravu venovala zvýšenú pozornosť otázkam
školstva. Túto našu mienku potvrdzuje Krátky život Konštantína –
Cyrila: „Začali teda horlivo pracovať na uskutočnení toho, kvôli čomu
prišli, a ich deti vzdelávať v písme, vyučovať v cirkevných povinnostiach...“(Ratkoš, 1977, s. 50). V prvom rade išlo o reorganizáciu
nižšieho veľkomoravského školstva. Na nižších školách okrem čítania
a písania vyučovali náboženstvo a iné potrebné náuky. Staroslovienčina
sa stala vyučovacím jazykom nielen na nižších školách, ale aj na
veľkomoravskej vyššej škole. Školu takéhoto typu plánovali založiť
Konštantín a Metod na Veľkej Morave už počas príprav na moravskú
cestu. Vyplýva to z toho, že pred odchodom z Carihradu Konštantín
zostavil prvé slovanské písmo (hlaholiku) a uzákonil prvý spisovný jazyk
Slovanov (staroslovienčinu). Spolu s bratom Metodom preložili základné
sakrálne texty. Vybrali si vhodných spolupracovníkov, ktorých tiež
naučili čítať a písať po starosloviensky. Z uvedeného vidieť, že sa solúnski
bratia veľmi dôkladne pripravovali na didaktickú činnosť na Veľkej
Morave. Hneď po príchode na Moravu Konštantín a Metod založili prvú
vyššiu školu, a to asi podľa vzoru carihradskej vysokej dvornej školy,
ktorej absolventmi bratia boli. Ratkoš (1977, s. 39) v Konštantínovom
životopise uvádza, že „tam (t. j. na veľkomoravskej vyššej škole) nechal
učiť aj iné náuky, gramatiku i muziku“. Znamená to, že popri výchove
kandidátov kňazstva solúnski bratia venovali primeranú starostlivosť aj
výchove budúcich svetských hodnostárov (diplomatov a vysokých
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štátnych úradníkov). Konštantín a Metod svojou rozsiahlou pedagogickou činnosťou istotne splnili očakávanie veľkomoravského kniežaťa.
Okrem toho zriadili na Veľkej Morave aj slovanskú literárnu školu. Jej
zásluhou sa staroslovienčina, spisovný jazyk Slovanov, zaradila medzi
vtedajšie najvyspelejšie spisovné jazyky: gréčtinu a latinčinu. Sloviensky
jazyk bol obohatený elementmi jazyka Veľkej Moravy a Panónie, nebol
to cudzí jazyk, lež veľmi blízky, ako sú blízke slovanské jazyky medzi
sebou i dnes po dlhom vývine. Dielo veľkomoravskej literárnej školy bolo
veľmi rozmanité (rozsiahla prekladateľská činnosť i pôvodná tvorba)
a postupne sa rozvíjalo.
Knieža Rastislav sa usiloval vytvoriť pre solúnskych bratov také
podmienky, ktoré by im umožňovali úspešne plniť svoje poslanie. Ich
situácia aj napriek prekážkam zo strany franských kňazov a juhonemeckej cirkevnej hierarchie bola pomerne priaznivá. O pôsobení
byzantskej misie u nás máme málo informácií. Popri vyučovacej činnosti
sa paralelne pracovalo na prekladoch ďalších textov náboženských
a bohoslužobných kníh. Veľké problémy mala byzantská misia aj s pozostatkami starých zvykov a obyčají, ktoré neboli v zhode s kresťanskými
predpismi a zásadami a ktoré Konštantín a Metod neboli ochotní
tolerovať.
Podľa ŽK (XV, s. 63) Konštantín s bratom Metodom a so svojou
družinou ostali na Morave 40 mesiacov. V ŽM (V, s. 80) sa udáva čas ich
pobytu slovami: „A keď prešli tri roky, potom čo vyučili učeníkov, vrátili
sa z Moravy.“ Počas tejto doby položili pevné základy moravskej
cirkevnej samostatnosti, vytvorili pre ňu sloviensku liturgiu a potrebnú
literatúru v staroslovienčine, vychovali novú generáciu žiakov domáceho
pôvodu a založili učilište, ktoré malo pokračovať v činnosti aj po ich
odchode. Preto pomýšľali na uskutočnenie druhej etapy svojho diela. Ich
odchod z Veľkej Moravy sa vysvetľuje rozlične. ŽK (ibid.) jasne hovorí
o cieli cesty: „vybral sa dať vysvätiť svojich učeníkov“. Sami ich svätiť
nemohli, lebo nemali biskupskú hodnosť. Pripravenú skupinu žiakov
bolo potrebné vysvätiť, aby sa potom mohla zaradiť do veľkomoravského
katechumenického programu. Keďže solúnski bratia neboli ochotní
podriadiť sa franským cirkevným strediskám (Pasovu či Salzburgu),
rozhodli sa odísť z Veľkej Moravy, pretože svoje pôvodné poslanie
pokladali za splnené. Nevedno, či na tento ich postoj vplývalo vedomie
dočasnosti ich poslania na veľkomoravskom území, alebo či tu paralelne
nepôsobili aj ťažkosti, ktoré im pripravili ich protivníci a konkurenti –
franský klérus. Konštantín a Metod si súčasne uvedomili, že pôsobia
v oblasti, ktorá bola politicky v záujmovej sfére Východofranskej ríše
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a cirkevnosprávne podliehala – podľa ich byzantského hľadiska –
rímskemu patriarchovi, pápežovi. To bola skutočná príčina ich odchodu
z Veľkomoravskej ríše. Keď teda po 3 rokoch a 4 mesiacoch v 2. štvrťroku
867 opúšťali Moravu, nemali v úmysle sa sem vrátiť. Toto vysvetlenie sa
môže opierať o fakt, že Rastislav im pred odchodom ponúkal odmenu za
vykonanú prácu, chcel ich obdarovať zlatom, striebrom a inými
cennosťami, ale oni nič neprijali. Vyžiadali si od neho iba zajatcov a prepustili ich na slobodu. Konštantín a Metod opúšťali Veľkú Moravu
navždy, pretože verili, že vykonali všetko potrebné, aby mohla moravská
cirkev samostatne existovať. Podľa ŽM (V, s. 80) „potom čo vyučili
učeníkov, vrátili sa z Moravy.“ To by mohlo značiť, že sa vybrali na cestu
do Byzancie a ich konečným cieľom bol Konštantínopol, odkiaľ boli
vyslaní a kam sa po splnení úlohy vracali.
Na spiatočnej ceste z Moravy sa Konštantín a Metod zastavili so
svojimi spolupracovníkmi a družinou v Panónii. Z Koceľovho sídla
v Blatenskom Kostele (takto v traktáte mnícha Chrabra) odišli
Konštantín a Metod spolu s moravskými a panónskymi žiakmi do
Benátok, kam došli asi v auguste 867. Najpravdepodobnejšie je, že tu
chceli naozaj nastúpiť na loď a preplaviť sa do Carihradu, kde sa malo
definitívne rozhodnúť o osudoch a ďalšom zameraní byzantskej misie. To
bol isto pôvodný plán oboch bratov, ktorí chceli prijateľnou formou
a účelne ukončiť skoro štvorročnú namáhavú prácu (v strede pozornosti
boli najmä žiaci a ich vysvätenie), pokojne sa vrátiť do svojej vlasti
a predložiť vláde výsledky z veľkomoravského posolstva.
V Benátkach mal Konštantín Filozof bojovú dišputu s tamojšími
latinskými kňazmi, odporcami slovenskej liturgie. Benátske duchovenstvo úporne zastávalo mienku, že sa v liturgii majú používať len tri
jazyky: hebrejský, grécky a latinský. Zástancov tejto mienky životopisec
nazýva trojjazyčníkmi alebo aj pilátnikmi. Konštantín sa rázne postavil
na obranu slovienskej liturgie. Konštantín v tejto benátskej dišpute
prejavil vynikajúcu pohotovosť, dokázal rovnoprávnosť slovienskeho
jazyka s ostatnými „vyvolenými“ jazykmi. Jedinečným spôsobom sa mu
podarilo obrániť nielen sloviensku liturgiu, ale i dokázať právo každého
národa vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku.
Za pobytu v Benátkach zastihlo Konštantína a Metoda pozvanie do
Ríma. Hlavným impulzom ich rozhodnutia odcestovať do Ríma nebolo
len pápežovo pozvanie. Nepochybne sa pri tom uplatnil aj fakt, že sa im
nepodarilo zabezpečiť vysvätenie žiakov za kňazov. Kým sa tak nestalo,
nemohli pokladať svoje poslanie za skončené. Súčasne s pozvaním do
Ríma od pápeža Mikuláša I. získali správy o palácovom prevrate, ktorý sa
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odohral v Konštantínopole. Zaiste aj tieto udalosti prispeli k tomu, že sa
solúnski bratia rozhodli vyhovieť pápežovi a vydali sa so svojím
sprievodom koncom roku 867 na cestu do Ríma.
J. Stanislav (1988, s. 190) tvrdí, že „Konštantín Filozof prišiel so
svojimi ľuďmi do Ríma v druhej polovici decembra roku 867“. Slávnostne
ich privítal však už nový pápež Hadrián II. (Mikuláš I. medzitým
zomrel), ktorý bol predtým 25 rokov kňazom v známom rímskom
kostole Ad Praesepe (Pri jasličkách, grécky Φατνη – Fatné). Pompézne
privítanie nepatrilo len im samým, ale predovšetkým ostatkom „svätého
Klimenta, mučeníka a rímskeho pápeža“ (ŽK XVII, s. 67), žiaka apoštola
Petra, prvého pápeža, ktoré so sebou priniesli a ktorým bolo treba vzdať
patričnú úctu. Relikvie svätého Klimenta, ktoré učení bratia niesli až
z Krymu, im zabezpečili nadviazať bezprostredné kontakty s najvýznamnejšími predstaviteľmi pápežskej kúrie. Patril k nim pápežský bibliotékar
Anastázius a jeho strýko biskup Arsénius z Orte, ďalej biskup Gauderich
vo Velletri.
Predpokladá sa, že Konštantín a Metod sa v Ríme ubytovali u gréckych mníchov, asi v kláštore sv. Pradexy. Presne určiť miesto pobytu
oboch bratov sa nedá, lebo v zachovaných prameňoch niet o tom
zmienky. Skutočnosť, že pápež požehnal slovienske liturgické knihy
v bazilike Santa Maria Maggiore, naznačuje možnosť, že bývali niekde
poblíž.
Hadrián II. vo februári 868 schválil sloviensku liturgiu a povolil
používať slovienske preklady bohoslužobných kníh. Potom nariadil
vysvätiť z učeníkov slovienskych troch na kňazov a dvoch na anagnostov (lektorov). J. Stanislav (1978, s. 191) sa domnieva, že sa to stalo
okolo 10. marca 868. V nasledujúcich dňoch Konštantín a Metod na
pápežov príkaz slúžili sloviensku liturgiu v 4 hlavných rímskych
chrámoch (sv. Petra, sv. Pavla, sv. Andreja a sv. Petronily), čím bola
prakticky demonštrovaná oprávnenosť používania slovienskeho jazyka
ako štvrtého liturgického jazyka popri vyspelej latinčine, gréčtine
a hebrejčine.
Konštantín a jeho brat Metod počas krátkej doby dosiahli splnenie
dvoch dôležitých požiadaviek: slovienčina bola povolená ako liturgický
jazyk a ich žiakom, aj keď nie všetkým, dostalo sa kňazského svätenia.
Zostalo však to najhlavnejšie a najdôležitejšie, zriadenie nezávislej
cirkevnej provincie na území Veľkej Moravy a Panónie. S vyriešením
tejto závažnej veci sa pápež Hadrián II., ktorý im bol priaznivo
naklonený, akosi zvlášť neponáhľal. Schválenie moravsko-panónskej
diecézy sa značne pretiahlo, ale solúnski učenci a ich učeníci trpezlivo
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čakali na pápežovo konečné rozhodnutie. Vysoko učeného Konštantína
Filozofa navštevovali Rimania, „neprestajne chodili k nemu a vypytovali
sa ho na všetko a prijímali od neho dvojnásobné i trojnásobné vysvetlenie“ (ŽK XVII, s. 68). Znamená to, že debatovali o rozličných problémoch, očividne filozofických. Dozaista sa Konštantín a Metod počas
dlhého pobytu v Ríme naďalej venovali aj výučbe svojich slovienskych
žiakov.
Asi o rok po príchode do Ríma Konštantín vážne ochorel. Autor jeho
životopisu túto okolnosť komentuje nasledovne: „I doľahli naňho mnohé
námahy, a tak upadol do choroby“ (ŽK XVIII, s. 68). Krehké Konštantínovo zdravie podlomili nečakané ťažkosti, strasti misijného diela,
cestovanie a v neposlednom rade aj rímske podnebie. Koncom roku 868
začal sa jeho zdravotný stav veľmi zhoršovať. V predtuche blížiacej sa
smrti vstúpil do gréckeho kláštora rádu baziliánov, na Vianoce zložil
slávnostné rehoľné sľuby a prijal rehoľné meno Kyrillos, čo v latinizovanej forme dostalo podobu Cyrillus a v slavizovanej sa ustálilo ako
Cyril. Konštantín – Cyril žil ako mních len 50 dní. ŽK (XVIII, s. 68)
o tom píše: „A v tomto rúchu zostal päťdesiat dní“. Krátko pred smrťou
rozlúčil sa so všetkými a Metodovi, bratovi svojmu, povedal: „Hľa, brat,
boli sme obaja záprahom, čo ťahal jedinú brázdu, a ja, skončiac svoj deň,
padám na oranisku. Ale ty ľúbiš veľmi Horu (t.j. Olymp), no neopúšťaj
pre Horu svoje učenie“ (ŽM VII, s. 80 – 81). Konštantín nedlho pred
skonom naliehavo žiadal brata Metoda, aby sa vzdal zámeru vrátiť sa do
kláštora na hore Olymp a aby sa vrátil k Slovienom a pracoval aj naďalej
na Veľkej Morave a v Panónii. Konštantín – Cyril zomrel, „štyridsaťdvaročný, štrnásteho dňa mesiaca februára, v druhej indikcii, roku 6377
od stvorenia sveta“, t.j. r. 869 (ŽK XVIII, s. 69). Pochovali ho „po pravej
strane oltára v chráme svätého Klementa, s ktorým sem aj prišiel“ (ibid.).
Konštantín svojím plodným životom vyoral hlbokú brázdu na
kultúrnom poli Slovanstva a priniesol všetkým slovanským národom svetlo
poznania, jeho zásluhou dostali sa Slovania do počtu kultúrne najvyspelejších národov. Geniálnym dielom Konštantína získali slovanské
národy vlastnú literatúru písanú národným jazykom, kým v ostatných
krajinách vtedajšej západnej Európy panovala latinčina ako jediný
spisovný, literárny a kultúrny jazyk. Konštantínova predčasná smrť, veď
mal iba 42 rokov, znamenala veľkú stratu pre celú byzantskú misiu na
Morave a v Panónii. Metodovi a jeho spoločníkom nezostalo nič iné, len
pokračovať v diele započatom Konštantínom a dôsledne napĺňať jeho
odkaz.
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Summary: CONSTANTINE THE PHILOSOPER – A LEADING
PERSONALITY OF THE BYZANTINE MISSION. The present paper
focusses on life and activities of Constantine the Philosopher – Cyril –
a profound scholar, saint, and one of the co-patrons of Europe. Later in
863, i.e. 1145 years ago, he and his Brother Methodius led the Byzantine
Mission to Great Moravia to bring Slavic people one of the most preciosus
gifts – Glagolitic alphabeth – the first Slavonic script. The paper mentions
in brief Constantine´s chlidhood, maturing, and education and explores
more in detail his two diplomatic missions (in the Muslim lands and in
Khazaria respectively) that seemed to be a good preparation to the GreatMoravian mission in 863-869. The paper also explores his activities in
863-869, with regard to his fighting againts the Frankish episcopacy and
his success in approving Slavonic language to become equal to other
liturgical languages.
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КИРИЛЛОВСКИЙ МИФ В XX ВЕКЕ
Христо Трендафилов
Будапешт

Кирилловский миф в XX веке имеет разные проявления. С одной
стороны, он продолжает традиции эпохи Возрождения славянских
народов, которые находят семиотическое выражение в торжественных манифестациях, возлогании венцов на могилу
Кирилла в Риме, присуждении кирилло–мефодиевской премии
и ордена „Кирилл и Мефодий”. Город, в котором впервые отмечен
праздник Кириллу и Мефодию, приобретает особый сакральный
статус1 – например в Болгарии. Заметно вырастает популярно–
общеславянская направленность праздника. С 1986 г. он
отмечается и в России (сначала в Мурманске), где приурочивается
к актуальным русским культурным событиям; в 1992 году открыт
монумент славянским просветителям в Москве, а позже и в г.
Самара. Болгарская, а уже и македонская официалные делегации
возлагают венки на могилу Константина – Кирилла в Риме.
Корни кирилловского мифа, как известно, уходят в далекое
Средневековье, причем процесс мифологизации охватывает
и канонические произведения официального культа (омилетические, агиографические, гимнографические),
и откровенно
апокрифические сочинения типа Солунской легенды XI – XII вв.
Вместе с этим в XX в. в славистической науке достаточна ясно
видна вторая, чисто сциентисткая линия скепсиса и демифологизации.
Ее начало надо искать в фундаментальном труде Кирилл
и Мефодий –апостолы славян (1823) основоположника славистики
Иосифа Добровского, а гиперкритицизм чешского исследователя
продолжен в начале XX в.такими известными славистами как
1

Необходимо заметить, что между болгарскими городами до сих пор
продолжается спор о том где впервые в эпохе Возрождения отмечен день
„болгарских и славянских первоучителей”. Тот воистине гомеровский вопрос
разрешен недавно благодаря публикации воспоминаний одного армянского
путешественика: праздник впервые отмечен в городе Шумен.
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Ламанский и Брюкнер.2 Вообще говоря, критический пафос
скептиков направлен против патриотико – публицистического
пафоса исследователей – славянофилов, другими словами–против
политически окрашенной мифологизации истории .
Научная и популярная мифологизация дела и личностей
Константина – Кирилла и Мефодия с особой силы проявляется
при решении спорных вопросов биографии двух миссионеров.
Чуть ли не идеальным примером мифологизации такого рода
является вопрос о месте погребения Мефодия. В славистике
бытуют не менее 8 концепций (скорее всего – гипотез), которые по
убедительности
их
доводов
можно
упорядочить
так:
1. Микульчице (Чехия). 2. Велеград (Чехия). 3. Залавар (Венгрия).
4. Срем (Сремски Карловац, Сербия) .5. Нитра (Словакия).
6. Маровиц (Сербия), 7. Сади (Чехия), 8. Зидине(Сербия).3
Опять же гомеровский вопрос – уже по отношению места
погребения. Это явление – не знание могилы героя (святого) –
само по себе художественное и противопоставляется другой
крайности – торжественным погребениям, пантеонам и вдохновляет евристически настроенных популяризаторов и любителей
истории. Дискуссии велись в Болгарии – об аутентичности могил
Евфимия, патриарха Тырновского и Паисия Хиландарского, а спор
о месте погребения крупнейшего деятеля болгарского национально
– освободительного движения Василя Левского длился больше
десятилетия.
Вместе с тем, с нарастанием роста мифологизации и гиперболизации дела Константина-Кирилла и Мефодия по
политическим и патриотическим причинам, заметно и ответное
стремление – к демифологизации. Это стремление является
следствием значительной по объему и качеству академической
работы, проделанной за последние десятилетия славистами
и византологами. Перечислим в этой связи только научные
(критические и дипломатические) издания и переводы с комментариями пространных житий Константина Философа и Мефодия
2

Dobrowsky J. Cyrill und Method der Slawen Apostel. Prag, 1823; ср. Добровский Й.
Кирилл и Мефодий - славянские первоучители. Москва, 1825; Ламанский В.И.
Славянское житие св. Кирилла как религиозно - эпическое произведение и как
исторический источник. Москва, 1904; Bruckner A. Die Warheit uber Slawenapostel.
Tubingen, 1913.
3
О некоторых из этих гипотез: Сотиров Г. Гроб на Методий.// Кирило Методиевска енциклопедия. Т.1(А - З). София, 1985, 551 -553.
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(далее – ЖК и ЖМ) за последние 40 лет: Magna Moravia,
О.А.Князевской, В. Т. Демьянова и М. В. Ляпона (ЖМ
в Успенском сборнике), Б. С. Ангелова и Х. Кодова, М. Кантора
и Р. Уайта, Б. Н. Флори, О. Кронштейнера (ЖМ), Х. Трендафилова
(ЖК).4
Свои результаты дали и археографические разыскания – за 35
лет (1973 – 2008) списков ЖК увеличились с 19 и ныне
насчитывают 67, а списки ЖМ-с 4 и достигли 18. Свыше 30 лет
длилась реализация крупнейшего славистического проекта
в Болгарии, Кирилло – Мефодиевской энциклопедии в четырех
томах.5 К этому надо добавить текстологические достижения
итальанских славистов и в частности – наблюдения Д. Дзиффера6
над редакциями ЖК, а также – содержательный комментарий
к русским переводам ЖК и ЖМ Б. Н. Флори, который, может
быть, впервые (после В.Ягича) объединил принос русской,
южнославянской и центральноевропейской славистики. Уровень
академических исследований видимо поднялся и это привело
к сциентисткой деструкции апологетического дискурса, а в конце
4

Magna moraviae fontes historici. Brno, 1967, 57 - 115; Успенский сборник XII - XIII
вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Т. Демьянов , М. В. Ляпон. Москва,
1971, 188 -198; Климент Охридски. Събрани съчинения. Т.3.Пространни жития на
Кирилл и Методий. Подготвили за печат Б. С. Ангелов и Х. Кодов. София, 1973,
89 - 119; The Vita of Constantine and the Vita of Methodius. Translated with
commentaries by Marvin Kantor and Richard S.White. Introduction by Antonin
Dostal.// Michigan Slavic Materials. N 13. The University of Michigan, 1976; Сказания
о начале славянской письменности. Вступительная статья, перевод и
комментарии Б.Н.Флори. Москва, 1981, 70 - 101, второе издание - Санкт
Петербург, 2000 ; Жития Кирилла и Мефодия. Москва - София, 1986, 42 - 250;
Kronsteiner O. Ćiňiĺ αλΰζενΰΰγξ Мĺ»ξäґΰ ΰğőґåïґńęóïΰ ìξğΰâńêΰΰãî. Das Leben des
hl.Method des Ercbishofs von Sirmium. Salzburg, 1989(Die Slawischen Sprachen, 18),
30 - 89; Трендафилов Х. Пространното житие на Константин - Кирил по
Супрасълски препис от 1598 г.// Преславска книжовна школа. 2. Изследвания в
чест на акад. Александър Панченко.Шумен, 1997, 208 - 242.
5
Кирило - Методиевска енциклопедия. Т. I (А - З). София, 1985; Т. II (И - П).
София, 1995; Т. III (П - С). София, 2003; Т. IV (T - Я.Допълнение).София, 2003.
6
Ср. например: Дзиффер Д. Рукописная традиция пространного жития
Константина// Советское славяноведение, 1991, 3 51 - 63; Ziffer G.La tradizione
russa sudoccidentale della Vita Constantini.//Studi slavici offerti a Alessandro Ivanov
sur 70. compleano. Udine, 1992, 370 -397; Дзиффер Д.Новые данные о традиции и
тексте пространного жития Константина.//Славяно ведение, 1994, 1, 60 - 66; Ziffer
G. Per la tradicione manoscritta de la Vita Constantini//Quaterni Utinensi, 15 - 16,
1996, 399 - 419.
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концов и к демифологизации стародавных мифов о Кирилле
и Мефодии. Приведем несколько примеров современной демифологизации (в принципе, это явление далеко не новое).
Начнем с хрестоматийного мифа о богатом и родовитом
происхождении двух братьев.
Однако, статья Игоря Шевченка о социальном происхождении
Кирилла и Мефодия убедительно показала другое : согласно
списку византийских рангов в Тактиконе Успенского, друнгарий
(пост, занимаемый отцом Кирилла) стоит на 198 из 210 мест во
военно – административной иерархии Византийской империи
(стратиг Салоников занимает 23 место).7
Понятно, что в лучшем случае
Константин – Кирилл
и Мефодий происходили из средних слоев византийской
провинциальной бюрократии.
Давно бытующий этно – популисткий миф о славянском
(болгарском) происхождении, после нескольких относительно
спокойных десятилетий, получил новое развитие. В нескольких
книгах(!) была лансирована идея о протоболгарском аристократическом происхождении братьев.8 Этому мифу практически
никто активно не противостоит, он не имеет серезных
сторонников и противников даже в Болгарии. Вообще говоря,
отсутствие
солидного
мифологического
происхождения
неизменно приводит к естественной нейтрализации культурной
дихотомии „миф – демифологизация”. Демифологизация, если
она и есть, является пасивной и незаметной репликой тому
воистине экзотическому, но несколько запоздалому протоболгарскому мифу.
В свете новонайденных, и известных фактов, дискусионым
является и вопрос об идентификации константинопольской
высшей школы, в которой учился юнный Константин.
Сравнительно недавнышные разыскания показали, что
будущий славянский просветитель изучал тривиум и квадривиум
не в пресловутой Магнаврской школе (ее организовал позже
амбициозный кесарь Варда), а в частном столичном училище, или
7

Ševčenko J.On the social background of Cyril and Methodius.//Studia
palaeoslovenica. Praha, 1971, 341 - 351.
8
См.: Симеонова Г. Загадката около етническия произход на солунските братя,
или на кое племе собствено принадлежат светците Кирил и Методий. София,
1999 ; Маргаритов Мфон Сулмстал А.Х. За Кирил и Методий. София, 2001.
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– скорее всего – в частном научном кружке, работающем под
патронатом благодетеля Константина, логофета Феоктиста.9
Аналогичных примеров можно привести много.
Видно, что научная мифологизация получает серьезный отпор
со стороны критики и скептиков. Причем в редких случаях
критичность переходит в гиперкритицизм – как всегда, в первую
очередь, по отношению ЖК. Однако, мифологизация дела Кирилла
и Мефодия строится и на другом, наверно более почтенном
способе, на художественной мифологизации. Нетрудно заметить,
что уже два века в славянском мире идет потаенное эпистемологическое соревнование между научной и эстетической мифологизациями, причем последняя мало использует находки ученых,
тогда как исследователи нередко прибегают к чисто литературным
упражнениям. Мы в праве утверждать, что представители научной
мифологизации превышают по степени своего воображения
творений писателей, поэтов, режисеров. Это достаточно ясно
ощутимо во всех художественных текстов – от непретенциознопознавательных до более настойчивых романных и фильмовых
начинаний. Действительно, двести лет образы славянских апостолов напрасно ждут своего Сенкевича и Льва Толстого, своего
Эйзенщейна и Гофмана и врядь ли когда – нибудь дожидаеться.
Возможные художественные инвенции, кажется, иззьятые
медиевистами и славистами. 10
9

Lemerl, P. Le premier humanizme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et
culture a Byzance de origins au X siecle. Paris, 1971, 153 -167, 200; Липшиц Е. .
Очеркиистории византийского общества и культур (VIII - перв. полов IX века).
Москва, - Ленинград, 1961, 344 - 345. О роли кесаря Варды во востановлении
Константинопольского университета свидетельствует Продолжатель Феофана:”
(Варда) . . . пекся о светских науках (из - за невежества и неучености властителей
они за столько лет обратились в ничто и изчезли вовсе) и, устроив школу в
Магнавре, споспешествовал их развития и расцвету (Продолжатель Феофана.
Жизнеописания византийских царей. Издание подготовил Я.Н. Любарский.
Санкт Петербург, 1992, 80.
10
Как нам кажется, любая попытка художественного пересотворения жизни и дел
Константина и Мефодич обречена, потому что культурный миф о славянских
просветителях так мощный, что не позволяет адекватной ему эстетической
репрезентации. Можно привести немало подобных примеров из других
литератур. В богатой романами русской классической литературе нет
примечательных романов о русском Средневековя: можно полагать, что
внушительный национальный миф, создан древнерусскими летописями и
былинами обессиливал любые попытки написать роман, повесть, поэму на
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Так напр. повесть советского писателя В. Высокобойникова
„Братья Кирилл и Мефодий”11 предназначена для школьников
и обладает некими познавательными достойнствами; автор не
всегда корректен исторически – опять же появляются фамозные
протоболгары. Более амбициозна романная трилогия болгарского
писателя С. Х. Караславова (1932 – 2000) „Солунские братья”.
Впервые она издана в 1980 г. в ошелемляющихся для Болгарии
40 000 экземпляров и потом несколько раз переиздавалась; более
того, трилогия переведена на ряд славянских языков. Не будем
обсуждать литературные качества романа, тем более, что они мало
впечатляют. В целом произведение иллюстрирует историю
в прославянском духе. Но в чем выражается подход автора
к источникам о жизни и деятельности братьев?12
–Все цитаты в романе из ЖК, Херсонской легенды, Жития
Климента Охридского и Успение Кирилла даны точно, в их
хрестоматийном болгарском переводе;
–„Русские буквы „ в Херсоне (согласно VIII главе ЖК)
оказались делом одного «сероглазого русского»;
– Братья изобретили кириллический алфавит для своих
миссий и перевели Псалтырь;
– Константин Философ и его ученики встретились с болгарским князем – крестителям Борисом – Михаилом;
– Патриарх Фотий, вдохновитель Моравской миссии,
представлен крайне безлично. Видно, что богатая и сложная
личность учителя Константина оказалась непосильной тяжестью
для писателя;

средневеквом сюжете (это сделали в немалой степени русская музыка и живопись
- вспомним, хотя бы оперы «Князь Игорь» А. Бородина и « Хованщина» М.
Мусорского или картины «Богатыри» В. Васнецова и «Иван Грозный и его сын
Иван» И.Репина). Весьма показательно намерение Л. Н. Толстого написать роман
о Петре Великом; однако, роман сохранился только в набросках и автор
отказался от реализации того замысла (см.: Панченко А. М. «Народная « модель
истории в набросках Толстого о Петровской эпохе.//Л.Н.Толстой и русская
общественная мысль. Ленинград, 1979, 66 - 84). Наверно Толстому мешал
монументальный миф о Первом русском императоре; работая над романом
«Война и мир», он не столкнулся с таким грандиозным мифом и практически сам
его сотворил.
11
Высокобойников В. Братья Кирилл и Мефодий. М.,1979.
12
Караславов С. Х. Солунските братя. Трилогия: Светът на надеждата. Светът на
догмата. Светът на безсмъртието. София, 1980.
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–Во время спора Константина с представителями трехязычной
доктрины во Венеции, среди латинских епископов находится
и Адальвин Зальцбургский. Не вполне понятны причины его
появления в столице Аквилейского экзархата. И так далее. . .
Любопытно
инкорпориран
и интерпретиран
и эпизод
с поездкой Мефодия в Константиноль, где, согласно XIII главе
ЖМ, византийский император Василий I Македонянин удержал
двух его учеников – попа и дьякона – со славянскими книгами.
В романе они названны по имени -Константин, будущий епископ
Преславский и епископ Марко Девольский. Эта попытка
идентификации учеников сильно зависима от предположения
болгарского слависта Э. Георгиева, согласно которому поп
и дьякон -это Константин Преславский и Пресвитер Григорий. Оба
они были посланны
в Болгарию, где и заложили основы
Преславской литературной школы.13
Все же конец XIX – начало XX века и конец XX века дали нам
два примера всокохудожественных интерпретаций отдельных
эпизодов ЖК. Остановимся на них несколько подробнее.
Первый из них помещен в третьей главе жития – это
известный сон (видение) семилетного Константина, в котором
будущий просветитель выбрал в супруги Софию Премудрость:
„. . . стратиг, собрав всех девушек нашего града, сказал мне:
Избери себе из них кого хочешь, в супруги, на помощь (тебе)
и сверстницу свою”. Я же, рассмотрев и разглядев всех, увидел
одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми
ожерельями и жемчугом и всякой красотой, имя же ее было
Софию, то есть Мудрость, и ее я выбрал”.14 Этот эпизод из ЖК
многократно подвергался анализам всякого рода; он представляет
искусный монтаж одного стихотворения патрона Константина –
Григория Богослова и реалии современной византийской жизни –
конкурсы красоты (schönheitskonkurenz).15 Обращение Константина
13

Георгиев Е. Кирил и Методий. Истината за създателите на българската и
славянската писменост. София, 1966, 328 - 330; Георгиев Э. Возникновение
Преславской литературной школы .// Palaeobulgarica - Старобългаристика, VI,
1982, 1,16 - 28.
14
Сказания о начале славянской письменности . . . 72.
15
Об источниках третьей главы ЖК см.:Vavřinek V.Staroslovenske životy
Konstantina a Methodeje a panegiriky Rehore z Nazianzu.//Listi filogicke, 1962, 1, 104 105; Hunger H.Schönheitskonkurenz in ‘’Belthandros und Chryzantza’’ und die
Brautschau am byzantinischen Kaiserhof.// Byzantion, 1956,1, 150 - 158. Вообще о
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к Софии Премудрости далеко неслучайно является интеллектуальной инициацией будущего философа и в ЖК указывает на
грядущие умственно – духовные подвиги героя. Вместе с тем культ
к Софии имеет глубокие корни в византийской культуре, хотя и в
конечном итоге восходит к Ветхому Завету и еврейскую «хохму».
София имеет разные перевоплощения:
и Премудрость
(Философия), и Иисус – Логос, и Богоматерь, и Предвечная
художница (Творческая сила). Весьма характерно, что кафедральный храм в Константинополе, который на протяжении многих
веков являлся символом Византийской цивилизации, назван
именно „Св.София”; соответственно – так назван и ряд представительных храмов в центрах православного ойкумана: в Сердике
(Софии), Салониках, Охриде, Никее, Трапезунде, в Киеве,
Новгороде и Вологде. Учение о Софии, разработано в трудах
византийских христианских мыслителей, получило новый
импульс в сочинениях и стихах представителей Русского
религиозного ренессанса – В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, С.
Н. Булгакова.16 С точки зрения традиционной ортодоксальной
догматики ихучение (софиология) – ересь, сильно зависима от
немецкого объективного идеализма .
Обратимся к В.Соловьеву, но не к его философско –
теологическим сочинениям, а к его трем лирическим свиданиям со
Софией Премудростью. Они описанны в поэме Три свидания
(1898), а подзаголовок произведения указывает на место и год этих
встреч – Москва – Лондон – Египет 1862 -75 – 76. Примечательно,
что московское свидание состоялось, когда Соловьеву было девять
лет (вспомним, что Константину было семь лет, когда эму
приснилась лучезарная София):
Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман. 17
чудесном сне Константина: Danti A. L atinezario spirituale di un santo:dalla jaggezza
alla Sapienca.Note sul cap.III della Vita Constantini.//Константин - Кирил
Философ.София, 1981, 37 - 58.
16
Бичков В. Под покрова на Света София: Духовно - естетическите основи на
иконата.София, 2006, 272 – 300 (превод от руски: Е. Трендафилова).
17
Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Том двенадцатый.
Брюссель,1970, 81.
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Что лирико – философские видения В. Соловьева таили
огромный эстетический потенциал доказывается и его собственными философскими и поэтическими творениями, и символистической поэзией А.Блока. В своих замечательных „Стихах
о Прекрасной даме”, Блок глубоким лиризмом интерпретировал
образ Софии в духе Соловьева, обогащая его с другими образами
русской и мировой культуры. Таким образом скромный по объему
эпизод из ЖК съиграл определенную роль в развитии русской
философии (софиологии) и поэзии конца XIX – нач. XX в. – роль
пораждающего образца. В этом плане Флоренский пишет
в примечаниях к своему капитальному теологическому труду
„Столп и утверждение истины о значении Константина и культа
к Софии в Древней Руси (1914)”: вот от того – то избранника
Софии и получило начало свое русское православие. Удивительно
ли, что Та, которая избрала Константина на просвящение русского
и подбудила его к тому подвигу, стала, особенно на первых порах,
особой Покро-вительницей ново – просвещенного народа –
младенца и что икона ее возникла впервые именно здесь и стала
народною святынею? Не удивительно и то, что храмы Успенские,
Благовещенские и пр. первоначально были С о ф и й с к и м и . . . “.18
Сон Константина и его символический брак со Софией дали
толчок двум творческим направлениям русской интеллектуальной
жизни: – Поэтическое – в стихах В. Соловьева, А. Блока и др..; –
Философско – богословское – в трудах того же Соловьева,
Флоренского и С. Булгакова.
В первом из указанных случаев София превращается во
всеобхватный гиперобраз; во втором – в глубокий и глобальный
„концепт концептов”.
Второй эпизод ЖК, который интерпретирован на высоком
художественном уровне, находится в X главе. Там, после полемики
Константина Философа с иудаистами в Хазарском каганате,
агиограф уточняет.” Из многого (что было сказано в дискуссии),
поместили мы здесь (т.е. в ЖК) лишь немногое, памяти ради.
А если хотите полную (запись) бесед святых искать, то найдете ее
в книгах его, что перевел учитель наш архиепископ Мефодий, брат
Константина Философа, и разделил их на восемь Слов; и увидите

18

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины (II). Москва, 1990, 773 - 774.
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в них, как сильны слова (вдохновленные) божьей благодатью, как
пылающее пламя на противников”.19
Первая попытка определить состав этих неназванных книг
и слов принадлежит Эмилю Георгиеву. Согласно его мнению,
каждому из этих восьмих слов соответствует самостоетельное
сочинение Константина: четыре полемики (с низложенным
патриархом -иконоборцем Ионном VII Грамматиком, с арабами
в Багдатском халифате, с иудаистами в Хазарии, и с приверженцами трехязычной доктрины во Венеции), цикл произведений об обретении мощей Климента Римского в Херсоне
(рассказ, похвальное слово и гимн) и перевод еврейской грамматики.20
Надо признаться, что демистификация этих таинственных
слов занимала немалое место в кандидатской диссертации, которую
мы защитили в 1984 г. в МГУ.21
Проделав сравнительно –
исторический анализ славянских и греческих источников, мы
пришли к выводу, что сообщение житиеписца относится только
к полемическому сочинению Константина против иудаистов, а не
к всем его произведениям. Мефодий перевел то сочинение
и разделил его на 8 частях, отрывки из которых помещены в IX-X
главах ЖК-по порядку их обсуждения религиозными антагонистами. Вот главные темы этих частей:
1. Св. Троица.
2. Воплощение (инкарнация).
3. Ветхий и Новый завет.
4. Пророчества о приходе Христа.
5. Богоизбранный народ.
6. Обрезание.
7. Иконопочитание.
8. Ритуальные запреты .22

19

Сказания о начале славянской письменности. . . 83.
Георгиев Е. „Книгите” на славянския просветител Константин - Кирилл,
преведени от неговия брат Методий на славянски (старобългарски) език.//
Slavisticna revma (Rajku Nahtigalu za osemdesetletnico), 1957, 1 - 4, 119 - 128.
21
Трендафилов Х. П. Полемическое наследие Константина Философа в
литературе Древней Руси.// Диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. Москва, 1984.
22
Трендафилов Х. Хазарската полемика на Константин - Кирил .София, 1999, 56 66; Трендафилов Х. Книгите на Константин - Кирил и словата на Методий
20
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Новые – уже археологические аргументы к этой тезе добавил
М. Шашел в своей краткой, но содержательной статье „Мотивы для
перевода греческого сочинения Константина Философа о истинной
вере на старославянский язык (ЖК, гл.9 -11)”. Приведены
убедительные
свидетельства
о наличии
многочисленных
еврейских погребений на территории тогдашней Панонии.23
Но пока я мучился в рукописных отделах московских
библиотек, разыскивая предполагаемые слова Константина,
направленных против иудаистов, над этой проблемой пеклась
и героиня романа „Хазарский словарь” сербского писателя
и историка литературы, профессора Милорада Павича. Дорота
Квашневска – Шульц, главная героиня произведения, даже
подготовляет научное сообщение о книге и словах (беседах)
Мефодия.
В процессе
работы
Дорота
оказывается
на
международном
симпозиуме
в Царьграде
о черноморских
культурах; там новые данные о решении загадочного вопроса
о книгах и словах добавляют и другие герои романа – еврей д -р
Исайло Сук и арабист Моаби. Согласно тексту „Хазарского
словаря” их открытия основанны на исламском источнике, на
книге о хазарах (Сефер Акузари) Иехуда Халеви (XI в.). В научном
отношении симпозиум обещает нам много, однако М. Павич
откладывает историческую сенсацию и вдруг обращается
к жанровым интригам детектива и черного романа. И д -р Исайло
Сук, и Моаби погибают (Сук удушен подушкой, Моаби убит
пистолетом Дороты). Квашневска получает пятилетный приговор,
а служанка – хазарка, участвувавшая активно в боевике, заплатила
только небольшой штраф за лжесвидетельство. Короче говоря,
прорыв в историю невозможен в условиях глубоких политических
и религиозных катаклизмов. Актуальный дебат о литературном
наследии славянского просветителя (общавшего толерантно, но
принципиально с иудаистами, с мусульманами, с римскими
и венецианскими духовниками, с иконоборцами и триязычниками и, конечно, с язычниками) является продолжением

(Методий - редактор на антиюдейското съчинение на Константин - Кирил) // Die
Slawischen Sprachen ,1986, 9, 105 - 118.
23
Šašel J. Die Beweggrunde für die Übersetzung der griechisch Verfassten Disputation
des Konstantins Philosophos uber den wahrenglaubenins altslawishe (Vita Constantini
9 - 11).//By-zantinische Zeitchrift, 80, 1987, 77 - 77.
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средневековой этно – конфессиональной неприязни. В очередной
раз доказывается, что кошмар истории – вечен. 24
Действительно, книга Павича написана в период 1978 –
1984г., в условиях жесткой политической конфронтации после
третьей израело – арабской войны (1973) и во время палестинской
интифады. Все это отразилось и на идейно – стилистическую
и жанровую структуру романа, и на поведение героев: все это как
бы предвосхищает трагедию народов Югославии в конце XX – нач.
– XXI в. и прежде всего – трагедию Сербии.
М. Павич относится к давно известным данным о жизни
и деятельности Константина Философа и Мефодия довольно
специфически. Строго говоря, он всегда корректно отправляется от
знакомого факта, но обычно дает эму альтернативное толкование.
Приведем два примера из глав XVII и XVIII ЖК. В XVII главе
описана встреча братьев и их учеников в Риме с папой Адрианом
II и горожанами. Папа освятил славянские книги и положил их в
церковь „Св. Марии”; затем повелел двум епископам посвятить
славянских учеников, все пели литургию на славянском языке.
Павич в словарной статье «Мефодий Солунский» (ведь роман
состоит из словарных статьей) повторяет рассказ агиографа
о радушном отношении к славянскому языку, но добавляет свою
своеобразную (анималистическую) оценку этому языку: « В Риме . .
. литургия совершалась на славянском языке, который был
укрощен и, как зверек, сидящей в клетке из глаголических букв,
доставлен с балканских просторов в столицу мира«.25 А о смерти
Константина – Кирилла, описанной в последней (XVIII) главе ЖК
автор пишет, что когда Константин умирал в Риме как то вечером
869 г.”. . . его последователи – славяне плевали друг другу в рот”.
Но и это, кажется сугубо кощунственное отношение к достойным
ученикам великого славянского просветителя, может получить
объяснение в свете интерпретации Павича смерти Константина.
Согласно ЖК, перед смертью Константин сотворил молитву со
слезами , где, в частности, сказано: ”Боже мой, дай своей церкви
в расти в единодушии, создай из них (учеников) людей
24

Павич М. Хазарский словарь.Роман - лексикон в 100 000 слов. Мужская версия.
Перевод с сербохорватского Л.Савельевой. Санкт Петербург, 1997. Оригинал
романа вышел в 1984 г. Дальше мы цитируем произведения по интернетизданию, где страницы не указанны .
25
Сказания о начале славянской письменности. . . 91.
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совершенных, единных в мысли о истинной вере твоей и правом
исповедании . . .”
Явно автор „Хазарского словаря” трактует предсмертное
послание Константина об единомыслии как намек на наличие
крамол среди его последователей; причем скандалы видимо
приобрели заведомо вульгарный характер (речь идет о плевании
в рот!).
Вполне возможно, что кощунственные зарисовки сербского
прозаика являются частью его постмодернисткого почерка.
Напомним, что критика определяет „Хазарский словарь” как
„гипертекст” и „гиперлитература” (Ясмина Михайлович). Среди
других – не менее колоритных дефиниций романа можно указать
на следующие: ”компютерная Одиссея”, „книга интегрального
содержания”, „первая книга XXI века” и вместе с тем – „одна из
культовых книг XX в.”, соблазнительная „книга – ресторан, где
каждый посетитель составляет меню по своему вкусу”, роман –
трилер”, роман – детектив”, роман – апокриф”и даже „выражение
южной версии славянства”, основанной на единстве христианской,
исламской и иудейской традиции, на музыке Горана Бреговича,
фильмах Эмира Кустурицы и романах Милорада Павича.
Роман „Хазарский словарь” породил многочисленные перевоплощения в других искусствах. Только в России можем
отметить ряд постановок и выставок, спровоцированных
произведением Павича:
– группы „Поиск предмета” Московского театра-спектакля
”Ловцы снов”по”Хазарскому словарю”,
–монооперы с балетом „Атех или Откровения хазарской
принцессы“ молдавского композитора Геннадия Чобану,
– концерта для арф и камерного оркестра „Хазарский
словарь”в трех частях: ”Ловцы снов”, „Атех”и „Смерть”,
– цикла графических работ (2001 – 2002) Виктора
Питиримова из г. Челябинск, созданных под впечатлением
романа Павича.
Нетрудно заметить, однако, что в этих артперевоплощениях
Константин – Кирилл и Мефодий вообще отсутствуют за счет снов,
хазарских принцесс, т.е. за счет образов постмодернисткого
содержания.
Кирилловский
миф
вполне
поглощен
деконсруктивистким (и ширепостмодернистким) мифом – не
смотря на то, что современная популярность хазар вызвана именно
интересом к дипломатическим миссиям Константина. Между
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прочим, маргинализация образов двух братьев за счет других
проблем характерна и для романа М. Павича.
В заключении можно обобщить, что оромная мощ кирилловского научного и научно – популярного мифа не предполагает и
не допускает адекватного эстетического пересотворения. Если такое
произведение и будет написано, то образы Кирилла и Мефодия
были бы вытеснены на художественную периферию.
Zhrnutie: MÝTUS SV. CYRILA V 20. STOROČÍ. Spomínaný mýtus sa
objavuje už v epoche stredoveku a potom najmä v osvietenstve. Autor
rozlišuje tri okruhy toho mýtu: populárna mytologizácia (sviatky,
ocenenia, jubileá, hymny), vedecká mytologizácia, ktorá do istej miery
závisí od profesionálnej a etnickej príslušnosti bádateľov, a umelecká
(estetická) mytologizácia, ktorá spočíva v tom, že niektorí súčasní
spisovatelia ponúkajú inšpiratívny postoj v interpretácii diela sv. Cyrila
a Metoda. V tomto dôsledku sa potom dá hovoriť aj o prítomných
elementoch tzv. novej (postmodernej) paradigme v literatúre.
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VÝZNAM CYRILOMETODĚJSKÉHO DĚDICTVÍ
PRO SLOVANSKÉ NÁRODY
V MINULOSTI A V SOUČASNÉ E VROPĚ
Václav Ježek
Prešovská Univerzita v Prešove

Úvod
Jak vyplývá z názvu příspěvku jedná se o dosti široké téma, ale mi se zde
soustředíme pouze na jeden z aspektů dané témy a to konkrétně na
snahu určit parametry v kterých lze hledat v kontextu cyrilometodějské
mise širší význam pro slovanskou kulturu a národy v souvislosti
s dnešními globalizačními tendencemi a snahami. V první části rozebíráme cyrilo-metodějskou tradici s pohledu jejího vztahu ke kultuře
slova, a tuto „kulturu slova“ vidíme v širších filozofických rozměrech.
Tato kultura slova nás vede k jisté exegeze, která nám ukazuje na
hermeneutický klíč, který cyrilo-metodějská mise odhalila a který nám
má pomoci objevovat a hledat smysl této křesťanské mise v minulosti,
v současnosti a v budoucnosti. Chceme poukázat na to, že pokud
objevíme tento hermeneutický klíč, který samozřejmě není statický,
pomůže nám to odhalit širší souvislosti a možnosti, které cyrilometodějská tradice přinesla a přináší.
Cyrilometodějská mise je často spojována s příchodem vzdělanosti
k národům, kterých se bezprostředně dotýkala. Je to příchod „kultury
slova“ neboli literární tradice. Nicméně, jedna z často opomíjených
skutečností je ta, že ono „nadšení“ které lze pozorovat v literatuře
cyrilometodějské tradice se nevztahuje pouze na „vzdělanost“ samu
o sobě, ale rovněž na cíl této vzdělanosti. Důležitost této tradice tedy
nespočívá pouze v tom, že nám poskytla tradici vzdělávání anebo jisté
informace, ale především proto, že ukázala jak se vzděláním
a informacemi pracovat. O jakém cíli vzdělanosti a „kultury slova“ zde
hovoříme vyplývá ze samotných pramenů pro cyrilometodějskou tradici.
Například, v Povesťi vremennych let se hovoří: „Velký je užitek, který
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plyne od studia knih: neboť skrze knihy se učíme cestě pokání
a z psaného slova získáváme moudrost a sebekontrolu;..v knihách lze
nalézt nezbadatelnou hlubinu; poskytují útěchu v dobách smutku; jsou
uzdou sebe kontroly…Ten, který čte knihy často rozmlouvá s Bohem,
anebo se svatými muži“.1 Zde vidíme jasně stanovený cíl a záměr
vzdělanosti. Součástí vzdělanosti je mezi jinými věcmi tedy pokání,
rozmluvu s Bohem, sebe-kontrola a útěcha. Vzdělanost tedy není
samoúčelná.
V tomto ohledu je nutné připomenout, že vladaři, kteří přijali za
svoji cyrilometodějskou tradici, ji nepřijali pouze na základě toho, že
poprvé nabízela vzdělanost. Bulharští, ruští a ostatní vládci se měli již
možnost dříve setkat se vzdělaností a s písmem. Platilo to i o křesťanství
samotném. Na Rusi, se křesťanství objevilo už po ruském útoku na
Konstantinopol v roce 860.2 V kontextu Ruska lze určit existenci
křesťanské komunity v Kievě skoro 125 let před křtem Vladimíra.3
V tomto ohledu příchod cyrilometodějské tradice nepřináší něco zcela
nového, neboť některé věci, které jsou znakem vyspělé civilizace byli
k dispozici již dříve, aspoň co se týká některých regionů. Podobně
nekonečné diskuse o existenci mise na Velké Moravě před příchodem
Cyrila a Metoděje často neadresují centrální otázku. Ta spočívá v tom, že
není ani tak důležité jaká mise byla první nebo kdo přinesl vzdělanost
jako první, ale důležité je určit povahu a přínos takové mise a vzdělanosti.
Cyrilometodějská mise byla významná právě kvůli tomu, že oproti jiným
misím nabízela i konkrétní cíl vzdělanosti a její směr, který dokázal
zahrnovat životní a duchovní zkušenost Slovanů do širšího kontextu
vzdělanosti a křesťanství tehdejšího světa. Cílem cyrilometodějské mise
nebyl pouze poskytnout složky kultury ale rovněž klíč k otevření
kultury. Přitom se jedná o univerzalisticky chápanou kulturu.
Pokud máme tyto skutečnosti spojit se situací v dnešní Evropě
můžeme pozorovat, že v tomto ohledu lze díky cyrilometodějské tradici
získat jisté nadhledy. V dnešní globalizované společnosti, existuje záplava
informací a kulturních možností. Sjednocující se Evropa nabízí nové
možnosti a kulturní výběr. Nicméně, pokud se k této záplavě informací
a kulturních možností nepřistupuje s konkrétním klíčem stává se pouze
1

Povestˇ vremennych let, ed. V. P. Adrianova-Peretts a D. S. Lichačev, Moskva,
Leningrad, I, s. 102-3.
2
THEOFANES KONTINUATUS.: Chronographia, Ex. Rec. I. Bekkeri, Bonnae, 1838,
s. 196.
3
OBOLENSKY D.: The Heritage of Cyril and Methodius in Russia, Dumbarton Oaks
Papers, xix (1065), s. 47-65.
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chaotickým oceánem, v kterém lze ztratit směr. To samozřejmě ovšem
neznamená, že máme na mysli pouze nutnost ideologizace informací
nebo vzdělanosti, ale naopak snahu nalézt orientaci a cíl kultury. Tento
cíl se nenachází mimo dotyčné kultury ale nutně musí z ní vycházet.
Například, cyrilometodějská mise na Velkou-Moravu nejenomže potvrdila důležitost slovanské kultury, ale ukázala této kultuře její vnitřní
orientaci a cíl, který v této kultuře spočíval, a který samozřejmě nesouvisí
pouze s křesťanstvím. Cyrilometodějská mise tedy umožnila kulturám
kterých se dotkla nalézt to, co již tyto kultury měli. Tedy taková mise
není snaha o ideologizace zvenčí, ale o určení cíle zevnitř v kontextu
dané kulturní tradice. Cíl kultury a její povaha souvisejí s tím co jsme
uvedli výše, to jest například poskytují schopnost „rozmlouvat s Bohem“.
V křesťanství by to znamenalo rozmlouvat s konkrétním živoucím
Bohem, což je základ lidských aspirací, neboť z hlediska východní
teologie takový vztah nabízí zbožštění a tudíž nejzažší naplnění lidské
existence. V kontextu ne-křesťanském tento cíl umožňuje, aby kultura
a vzdělanost měli anagogickou roli, to jest pozvedali člověka do vyššího
naplnění a rovin.
V Povesti vremennych let se rovněž objevuje spojitost mezi ideou
Slovanské vzájemnosti a cyrilometodějskou misií. V příspěvku z roku 898
Povest hovoří o cyrilometodějské misi, ale rovněž o původním domovu
Slovanů a o odchodě Slovanů z tohoto domova.4 Rovněž se tato zmínka
spojuje s další poznámkou o dobytí Moravy a etnickou a lingvistickou
jednotou Slovanů. Mnoho badatelů, kteří studovali tuto zmínku
a poznámku hovoří o tom, že byli součástí díla, které pochází z CyriloMetodějského prostředí a které pochází ze západo slovnaského regionu,
a které bylo později přineseno do Ruska.5 Tyto dvě vstupy navíc hovoří
o „gramota slovjeňskaja“. Šachmatov tento ztracený pramen nazval
Skazanie o proleženii knig na slovensky jazyk. Ať už je postulování
existence tohoto pramenu oprávněná či ne, důležité je, že se zde klade
důležitost na jednotu slovanského jazyka a s tím související slovanskou
jednotu. Tento pramen dokonce hovoří o tom, že Morava a Panonie byli
evangelizovány již svatým Andronikem jedním ze sedmdesáti apoštolů,
který byl sám učedníkem apoštola Pavla. Apoštol Pavel se tak stává
4

Povest I, s. 11, 21-3.
Srovnej například, A. Šachmatov, “Povest vremennych let i ejo istočniki”, Trudy
Otdela Drevne- Russkoj Literatury, IV (1940), s. 80-92; R. Jacobson “Minor Native
Sources for the Early History of the Slavic Church”. In: Harvard Slavic Studies, 2 (1954),
s. 39-47. Dále důležitá studie, Boris N. Florja, Skazanie o preložhenii knig na slavjanskij
jazyk. In: Byzantoslavica, (I), 1985, s. 121-130.
5
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učitelem Slovanů.6 Co je ale rovněž zajímavé je, že se v tomto prameni
objevují citáty, které souvisejí s druhou kapitolou skutků apoštolských
(4-11), která pojednává o tom, jak se na apoštoly snesl oheň během
Pentekostu (padesátnice). V prvním výroku máme: „Slované s radostí
slyšeli o velkých skutcích Hospodina v jejich vlastní řeči“; a v druhém
papež (Hadrián II) říká: „Všedhny národy by měli hovořit o velkých
skutcích Boha, neboť jim Duch poskytne schopnost vyjadřování“.7 V této
souvislosti můžeme rovněž uvést úvodní část Povesti, která předchází
první část Skazanie. Tato úvodní část se mimo jiné zakládá i na
slovanském překladu byzantské kroniky Georgiose Hamartalose8 a hovoří
o rozdělení země mezi syny Noah po záplavě a rovněž se zmiňuje
o stavbě Babylónské věže. Ruská verze příběhu o stavbě Babylónské věže,
která se zřejmě zakládá na slovanské verzi ztraceného historického díla,
a které bylo zřejmě odvozené z kronik Jana Malalase a Georgiose
Hamartalose hovoří o ztrátě jazykové ale i národnostní jednoty lidstva.
V tomto kontextu je zde souvislost mezi jazykovou a národnostní
nejednotou, která existovala v době po stavbě Babylónské věže, a nynější
jazykovou a národnostní jednotnou, která se objevila v době Pentekostu
neboli Padesátnice, ale která se rovněž objevuje u Slovanů díky činnosti
cyrilometodějské mise. Z hlediska exegetického tyto souvislosti jsou
velmi pozoruhodné.
V biblickém příběhu o stavbě Babylónské věži, se lidé dostávají do
nemilosti Boha kvůli tomu, že stavějí na vlastní snaze, na pýše a na
vlastní sebedůvěře, která se nezakládá na spolupráci s Bohem. Jsou
jednotní, ale tato jednota se nezakládá na jednotě s Bohem, ale na
jednotě čistě lidské. Následně jsou lidé potrestáni od Boha, který za trest
lidem rozděluje jazyky. Pokud tento příběh spojíme s úsilím Cyrila
a Metoděje schválit a podpořit vlastní (bohoslužebný) jazyk slovanů
můžeme si klást otázku, zdali je toto úsilí oprávněné když vezmeme
v úvahu, že jazyková různorodost je spíše následkem trestu než Božím
darem a zdali je tudíž dobré podporovat takovou jazykovou různorodost.
V této souvislosti bychom se mohli dále zeptat, nemělo by se snad úsilí
misionářů orientovat na jednotu jazykovou a tedy následně i na snahu
o to, aby se slované spíše učili řecky? Pokud je jazyková různorodost
6

Povest, I, s. 23.
“I radi byša slovjeni, jako slyšiša veličьja Božьja svoimь jazykomь….Vsi
vъzъglagoljutь jazyki veličьja Božьja, jako že dastь imъ Svjatii Duchъ otvěščevati”:
Povest, I, s. 22.
8
Povest, I, s. 9-11.
7
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trestem od Boha jak pochopit tuto snahu o podporu „nových“
autonomních bohoslužebných a kulturních jazyků? Cyrilo-metodějské
památky, nám odpovídají, že právě paradoxně, úsilí o zavedení
slovanského jazyka poskytuje možnost slovanům získat jednotu jak
lingvistickou tak národnostní. Nicméně, opět připomínáme, že samotná
podpora slovanského jazyka by nasvědčovalo podporu nejednotě
lingvistické, ale i národnnostní, což podle biblického příběhu
o Babylónské věži je tedy následek trestu. Odpověď k této exegetické
otázce spočívá v zmíněném důrazu na události Pentekostu neboli
Padesátnice, kde se objevuje Duch Svatý, který paradoxně potvrzuje
a posvěcuje jazykovou různorodost. Duch Svatý poskytuje možnost
apoštolům kázat v různých jazycích což jednak potvrzuje důležitost
a spásonosnost každého jazyka, ale rovněž ukazuje na to, že pokud jazyk
souvisí s Bohem, překonává svoje omezení a stává se nástrojem jednoty.
Tedy jinými slovy řečeno jazyková různorodost, která byla trestem
v době stavby Babylónské věže se v kontextu Pentekostu stává
nositelkou spásy. A to proto, že nyní úsilí o jednotu se uskutečňuje
v spolupráci s Bohem a ne bez něj jako tomu bylo v starozákonním
příběhu o stavbě Babylónské věži. Tedy různorodost je dobrá, pokud
vychází ze spolupráce s Bohem. Rovněž, protože tato různorodost
vychází ze spolupráce s Bohem, stává se nástrojem k získání a potvrzení
jednoty. Tedy v kontextu cyrilometodějské mise, podpora slovanského
jazyka a tedy různorodosti je vnímána pozitivně, protože vychází
z křesťanského hlediska. Toto křesťanské hledisko znamená, že v tomto
případě různorodost není nebezpečná a nevede k nejednotě, ale
prokazuje vnitřní jednotu. Tato jednota je jednotou všech slovanů jak
o tom hovoří naše památky.
Pokud toto myšlení uplatníme v kontextu slovanské vzájemnosti
a jednoty můžeme dojít k několika závěrům. Ve svých dějinách se
slovanské národy často usilovali o to, aby docílili svoji svébytnost.
Nicméně, v myšlení obrozenců a slovanských intelektuálů, ale ne
samozřejmě pouze u nich se ale rovněž objevovalo úsilí zdůrazňovat
slovanskou vzájemnost a jednotu. Tyto dvě tendence se odrážejí
v dějinách, a do jisté míry se stěží dají sloučit. Tedy onen vztah mezi
různorodostí a jednotou, který je uveden výše se objevuje i v kontextu
dějin samotného slovanstva. Právě cyrilometodějský odkaz nám může
pomoci zachovat různorodost ale zároveň i jednotu slovanstva.
Jsme názoru že pokud se kulturní a národnostní samostatnost
nevnímá v kontextu cyrilo-metodějské filozofie ztrácí svoji sílu „oslovit“
a stává se pouze další kulturní a národnostní variantou mezi mnohými
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jinými. V rámci svého historického vývoje se jednotlivé slovanské národy
postupně odcizovali jednak lingvisticky ale i kulturně. A paradoxně
slovanský jazyk, který se stal nástrojem jednoty se stal základem rozvoje
jednotlivých místních variant. Pokud se ale národnostní a s tím
související jazyková různorodost nezakládá na životní a kulturní
zkušenosti daného region anebo národa může se proměnit v prázdnou
a uměle vytvořenou koncepci. V této souvislosti můžeme uvést tragické
události v bývalé Jugoslávii, kde se snaha o svébytnost tamějších
slovanských národů stala příčinou až někdy umělých národnostních
konstrukcí. Například, důrazné oddělení chorvátštiny od srbštiny,
vytváření nových národnostních koncepcí a podobně. Na druhé straně
i snaha o jednotu v daném národnostním kontextu může vést k umělé
jednotě a k potlačení oněch regionálních struktur, které mohou nabízet
jedinečnou kulturní zkušenost. Například, samotná koncepce českého,
nebo slovenského národu, je do jisté míry umělou, pokud vezmeme
v úvahu velké regionální a jazykové rozdíly, které existovali v těchto
regionech. Snaha o státní a kulturní homogenizace v čechách znamenala
mnohdy potlačení místních jazykových tradic a kultur. O tom, jaké jsou
velké jazykové rozdíly v jednom regioně svědčí i existence různých
jazykových dialektů a struktur na východním Slovensku v porovnání
s jinými regiony slovenska.
Pokud tedy aplikujeme cyrilometodějský odkaz tak kritérium
„zdravé“ a prospěšné různorosti anebo naopak jednoty musí být
duchovní a kulturní zralost, která může být (tak jako tomu bylo ve
vztahu byzance k slovanům) potvrzena ostatními národy a kultury.
Kultura, jazyka a národ se musejí stát nástrojem štěstí aby plnili svůj účel
a nestali se pouze předmětem prázdného nacionalismu. Kultura daného
národa musí být potvrzena jako autentická nejenom ním samým, ale
i „sousedem“, neboli národem, který dosáhl jistých kulturních úrovní.
Tak tomu bylo i v byzantské říši, kdy se byzance stala „učitelkou“ národů
ale zároveň i prismou, skrze kterou se určovala svébytnost kultury.
Samotná souvislost mezi Pentekostem a stavbou Babylónské věže se
vyskytuje poměrně často u byzantských autorů ale i v hymnografii.
V kontakionu na svátek Pentekostu se praví: „Když Nejvyšší sestoupil
a smíchal jazyky, Rozdělil národy: ale když rozdal jazyky ohně, Pozval
celé lidstovo k jednotě“.9

9

“Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος˙ ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς
γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε”. In: (Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον,
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Další zajímavá exegetická souvislost se vyskytuje v Povesti, kde
v souvislosti s komentářem na zakládání školy které poskytovali vzdělání
v době Vladimíra se objevuje pasáž: „Když se tyto děti začali věnovat
studiu knih na různých místech, tak se na Rusi naplnilo dávné proroctví,
které říká: „v tom dni hluší uslyší slova knihy a jazyk němých bude
zřetelně slyšet“.10 V této pasáži se nachází citát od Izaiáše 29: 18 a Izaiáše
35: 6 (Septuaginta). Tento citát z Izaiáše se rovněž ale nachází
v patnácté kapitole Vita Constantini. Jak vidíme, Cyrilometodějský důraz
na vzdělání souvisí nejenom s Novým zákonem, ale i se Starým
zákonem, který se tak stává rovněž zdrojem inspirace pro rozvíjení
jedinečného postoje ke kultuře a k jazyku. Pokud se opět podíváme
exegeticky na tuto pasáž zjistíme, že opět Izaiáš nehovoří pouze
o všeobecném vzdělání, ale o vzdělání, které překonává bariéry
fyzikálního a přírodního omezení. „Hluší uslyší slova knihy“ znamená, že
se nejedná pouze o obyčejnou knihu a vzdělání, ale o knihu a přeneseně
o vzdělání, které promlouvají tak, že i hluchý-tedy ten, který nedokáže
příjimat slova-uslyší. Neboli jinými slovy toto vzdělání překoná
i omezení tohoto světa a umožní slyšet tomu, který by za normáních
okolností slyšet nemohl. Dále „jazyk němých bude zřetelně slyšet“
ukazuje na skutečnost, že i ty, kteří v kontextu moudrosti tohoto světa
nemají co říci (neboť konec konců ani nemohou) budou mít možnost
něco podnětného vyjádřit. Tato pasáž od Izaiáše je tedy využita k jasným
cílům a to ukázat na to, že vzdělání nabízené není pouze z tohoto světa,
a tudíž i ním omezeno, ale má vyšší povahu, neboť mimo jiné překonává
omezení tohoto světa. Tato skutečnost, v spojitosti s Logos teologií
Proglasu a jiných cyrilometodějských památkách ukazuje na to, na jakém
základě stojí a kam má směřovat slovanské vzdělání. Vzdělání vychází
z nadpozemské sféry a opět by se k ní mělo vracet. Nemůže být ani není
pouze kolekcí „informací“ bez klíče a bez cíle.
Cyrilometodějské chápání vzdělanosti a kultury vychází ze
souvislosti nebeských a pozemských realit. Toto odpovídá samotné

Řím, 1883, s. 400). Například, tato koncepce se vyskytuje u Origena, Řehoře
Nazianzského, Jana Zlatoústého.
10
Povest I, s. 81, “Sim že razdajanomъ na učenъe knigamъ, sъbystьsja proročestvo na
rusьstej zemli, glagoljuščee: “Vo ony dnii uslšatь glusii slovesa knižnaja, I jasnъ budetь
jazykъ gugnivych”.
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koncepci byzantinců, kteří ve své pozemské říši viděli obraz nebeského
královstí Božího.11
Podobně povinnost byzantského vladaře bylo dát své vládě vyšší
smysl, který nacházel svoji podstatu právě v nebeském světě. Vladař
organizoval křesťanské mise, nejenom kvůli politickým cílům, ale právě
v kontextu své povinnosti hájit vyšší křesťanské zájmy. V byzantské říši
se objevovalo několik cisařských titulů, které ono křesťanské poslání
císaře vyzdvihovali. Například, už raný křesťanský autor Euzébius
navrhoval císařský titul κοινός επίσκοπος, který zřetelně poskytoval
císaři ekleziální nádech.12 Důležitý titul, který byl přisuzován k císaři byl
„apoštol“. Toto vystihovalo jeho misijní činnost. Například, císař je
srovnáván s apoštolem Pavlem v Ekloge, kde se objevuje srovnání mezi
císařskou a apoštolskou administrací.13 Císař imitoval (mimesis)
nebeského Boha. Zmíněný Euzébius ve své „Tridecenniální řeči“ kterou
přednesl v roce 336 při příležitosti třicetileté vlády Konstantina píše:
„A je to od, a skrze Tohoto Jediného-který je Pánem celého vesmíru,
který je nade vším, který prochází vším a přebývá ve všem viditelném
a neviditelném, který je vše pronikající Logos Boha (i.e. Kristus, Slovo)že císař, nositel obrazu nebeského království a milý Bohu, řídí kormidlo
země a vede všechny její záležitosti a tím napodobňuje Nebeskou Sílu,
….A tudíž je mu dán obraz nebeského královského majestátu, řídí věci na
zemi, přičemž se dívá vzhůru aby vedl podle vzoru svého archetypu…
(Císař) se stal racionálním z Univerzálního Logose (rozum), stal se
moudrým díky svému obecenství s Moudrostí, stal se dobrým kvůli své
spojitosti s Dobrem, a stal se spravedlivým kvůli své spojitosti se
Spravedlností.14
Císařská role a vláda v tomto kontextu a v myšlení Byzance není
statická. Císař si musí své postavení zasloužit a neustále dbát na to, aby
odpovídalo vyšším záměrům, jinak jeho vláda postrádá smyslu. Podobný
význam měl samozřejmě i ruský car, který měl ideálně být otcem
národa. V tomto ohledu je rovněž důležité připomenout souvislost mezi
Logosem, Císařem, právem, kulturou a vzdělaností. Všechny tyto
11

V slovech Nikeforose Blemmyda: “Βασιλεία μεν ουν εικονίζει κρὰτος Θεού”, De regis
officiis 2, PG 142, 659.
12
De vita Constantini I, 44. Cit. J. A. Straub, “Constantine as “κοινός επίσκοπος“. In:
Dumbarton Oaks Papers, 21, 1967, s. 39-55.
13
Collectio librorum juris graecoromani ineditorum, Zach von Lingenthal Leipzig, 1852,
s. 10.
14
EUZEBIUS Pamphyli, Oratio de laudibus Constantini, ed. I. Heikel, Leipzig, 1902, s.
198-202.
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koncepce se totiž nacházejí v cyrilometodějské literatuře a nabízejí
slovanům parametry pro jejich život. Logos označuje jednak slovo,
rozum, Krista, ale i smysl věcí. To co je racionální souvisí s Kristem.
Vláda je něco více než politická vůle, a měla by tedy imitovat vyšší svět.
Přítom byzantinci poukazovali na nutnost politické jednoty a vlády,
která se tak mohla přibližovat k oněm platonickým a křesťanským
ideálům. Například, Konstantin VII Porfyrogénetos ve svém díle De
ceremoniis pozoruje: „Dále tak jako bychom nazvali tělo, které je špatně
konstituováno jako bez řádu, kde jsou údy těla spojeny bez ladu a skladu
a bez jednoty, tak je to i s císařskou vládou, když není vedena a řízena
s řádem. Pokud se tak stane, tak stát se neodlišuje ničím od chování
nevzdělaného člověka“.15
Byzantská misijní činnost poskytovala slovanskému světu tedy
v podstatě „hermeneutický klíč“. Tento hermeneutický klíč nemusíme
pouze interpretovat v křesťanských termínech a v křesťanském myšlení.
Může totiž být aplikován i mimo křesťanského kontextu, což potvrzuje
samotná skutečnost dnešní globalizace a sebe definice slovanů v takovém
prostoru. Navíc, tento hermeneutický klíč není jednou provždy dán, ale
musí být neustále objevován, tak jak to v podstatě potvrzují naše dějiny.
Cyrilometodějská mise se uskutečnila ale její význam se objevoval po
dobu staletí, a to ne pouze ve smyslu vědeckého bádání samotného díla
této mise, ale celkového rámce a dopadu pro slovanský svět.
K Cyrilometodějské mise se vraceli různí spisovatelé, obrozenci, církevní
představitelé, a podobně, ale každý hledal v tomto odkazu něco jiného co
vyplývalo z jeho konkrétních a dobově a kulturně relativních potřeb.
Nerovnoměrnost vztahu k Cyrilovi a Metodějovi je zejména zřetelná
v dějinách Čech a Slovenska, kdy například, se celá staletí o významu
této kulturně náboženské mise hovořilo velmi málo a to mnohdy ještě
v rámci politických a náboženských ideologií.
Samozřejmě mnoho aspektů tohoto „hermenetuického klíče“ bylo již
komentováno. To jest cyrilometodějská mise a její souvislosti byli
komentovány v rámci kultury, lingvistiky, politiky a podobně. Ale chci
znovu upírat pozornost na něco co jsme naznačili výše. A to, že
cyrilometodějský odkaz ukázal slovanům ale nejenom jim, že jednota ale
i různorodost se nezakládají pouze na stavebních článcích takové jednoty
a různorodosti, ale právě na tom co takovou jednotu a různorodost
buduje anebo stmeluje. Pro nevěřícího to znamená, že záplava kulturních
15

KONSTANTIN VII PORFYREGENETOS, De ceremoniis. In: A. Vogt, ed., Le livre de
cérémonie Paris: Les Belles Lettres, 1935, vol. I, s. 1-2.
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podnětů a informací, které existují v dnešním světě neznamená, že jeho
vlastní kultura a národ bude zachován a vyzdvihován, neboť se může stát
pouze jedním z mnoha produktů na trhu bez souvislosti a významu. Dále
bude si muset klást otázku proč zachovat slovenskou, českou nebo
polskou kulturu? Co je na nich tak důležité? Navíc čelí i skutečnosti, že
tyto kultury vlivem globalizačních sil zanikají. Není snad lepšího příkladu
než východní Slovensko, kde ještě za totalitního režímu vzkvétali
vesnice, a tudíž i kultura, neboť kultura národa se vyvíjí ve vztahu
s půdou. Nyní se tyto vesnice vyliďňují, zaniká kultura a to vlivem
globalizačních a ekonomických sil, ale nejenom díky nim, ale i díky
vlastní vyčerpanosti a bezcílovosti kulturního úsilí. Můžeme se zeptat, co
tvoří tedy tamější „slovenskou“ neboli „slovanskou“ kulturu?
Jedním z problémů v kontextu cyrilometodějské mise je její
křesťanský rámec. Pro nevěřícího se tak ztrácí celý kontext této mise
a omezuje se pouze na jakýsi lingvistické dědictví bez souvislosti. Naopak
pro křesťany se může stát tato mise nebezpečným kolbištěm církevních
politik a bojů, kdy jedna nebo druhá strana soupeří o toto dědictví,
o které paradoxně v době Habsburské monarchii málo lidí jevilo zájem.
Pokud máme tedy ocenit význam tohoto dědictví a nesklouznout buďto
do nevědeckého přístupu anebo naopak přístupu, který není schopen
zahrnout kompexnost křesťanské teologie a myšlení, neobjevíme onen
hermeneutický klíč a nepochopíme význam této mise. Myslíme si, ale že
tento hermeneutický klíč lze objevit a interpretovat ať už v křesťanském
anebo i nekřesťanském kontextu, neboť nabízí onen globální rámec,
který umožní modernímu člověku orientaci v tomto globálním světě.
Pokud máme načrtnout několik aspektů tohoto hermeneutického
klíče, který nám poskytla cyrilometodějská mise, a který je nutný pro její
pochopení, tak můžeme zde uvést několik parametrů. V první řadě, toto
dědictví a památky (I když jich není mnoho) což jsme pouze naznačili
výše, ukazují na to, že aby kultura měla význam musí dojít k vlastní
sebe-transcendenci. Nesmí se vyčerpat vlastní silou, a musí poukazovat
na něco co stojí za písmem něco co je za horizontem toho co sama
poskytuje. Vyzývá k tomu, aby se mysel zabývala vlastní sebe-reflexí.
V tomto ohledu je nutné připomenout, že z hlediska byzantské tradice
nedochází k sporu mezi racionálnem a duchovností.
Dále, cyrilometodějská tradice a hlavně její dějiny ukazují na to, že
to co tvoří dějiny a co jimi hýbe nejsou pouze instituce nebo organizace,
ale především je to osoba, jedinec neboli člověk. Mise pokračovala díky
jednotlivcům, kteří oslovovali národy a které pokračovali s tímto
dědictvím často za velmi nepříznivých okolností. Nesmíme tedy
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přistupovat k cyrilometodějské tradici pouze ve vztahu k „tradici“ nebo
k organizované akci, ale předeším v kontextu osobního měřítka. Tak jako
tuto misi uskutečnili jednotlivci, tak i každý se k této misi musí postavit
svým vlastním jedinečným způsobem, který mu otevře ony dimenze
této činnosti bez návaznosi na negativní institucionalizaci. Nelze tedy
očekávat plošnou akceptaci tradice pokud není nejprve akceptována na
individuální úrovni.
Hermeneutický klíč nás vyzvývá k všeobecnému pohledu. Získat
ptačí perspektivu-to je výzva této tradice. Neboť kultura v neposlední
řadě je výzva k objektivnosti. Můžeme zde uvést slova Averinceva, „My
musíme, i když jenom pomocí části oka vidět-všechno…“16 Onen ptačí
pohled jsme již naznačili výše. Nástroje k získání této perspektivy jsou
pro křesťana zřetelné a pro ne-křesťana jsou k dispozici v tradici samotné.
Tyto skutečnost potvrzuje i samotný kontext Cyrila a Metoděje, kteří
patřili k jedné skupině v byzanci, která spatřovala důležitost v slovanské
kultuře, ale musíme samozřejmě připomenout, že i v byzanci existovala
skupina, která se nestavěla v pozitivním duchu ke kulturním misiím
a hlavně k možnosti užívání bohoslužebního slovanského jazyka. Tedy
i samotní Cyril a Metoděj spolu se svými příznivci museli dokázat
a ukázat na onen objektivnější horizont nových kulturních možností
a života.
Všeobecný pohled vede k rovněž k hledání souvislostí, jejichž cílem
může, ale nemusí být jednota. Cyrilometodějská tradice tam kde se ujala
předala onu spřízněnost mezi politickou mocí, národem a kulturou, která
byla znakem byzantské říše a jejího myšlení. Vladař a politik měl jistý cíl.
Takovou koncepci stěží najdeme například v českých dějinách, kde ona
symbolická symbióza mezi národem a panovníkem v podstatě neexistovala. Můžeme konstatovat že i husitské hnutí vyústilo hlavně kvůli
nedostatku oné jednoty mezi státní mocí a běžným lidem. Není nutné
ani uvádět do jaké míry souvisela cyrilometodějská tradice s právem. Lze
spekulovat že například i neúspěch této tradice mohl souviset s neschopností místních Velkomoravských vladařů se s takovout koncepcí práva
a křesťanství ztotožnit anebo jí naplnit.
Cyrilometodějské myšlení by mělo navíc ideálně vyústit v širokou
jednotu různých odvětví, které se nestávají tak pouze částicemi, ale
vyjadřují onu vnitřní jednotu o které jsme již hovořili. Pokud sledujeme
kulturu Bulharů, Rusů anebo Srbů, vidíme, jak se jednotná kulturně16

AVERINCEV S. S.: Patristika: nepovtorimost opita I obščeznčimosť primera, In:
Sinopsis, číslo 4-5, 2001, s. 87.
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náboženská idea prolínala do celé řady odvětví, to jest do umění,
politiky, techniky a ethického základu. To jest v Cyrilometodějské tradici
je jedinečné splynutí a jednota mezi etikou a estetikou.
Právě v dnešní společnosti, kde hrozí kulturní dezorientace a zánik je
nutné hledat živoucí a životodárný duch kultury, který pomůže člověku
získat orientaci. O to více je to aktuální pokud vidíme souvislost mezi
kulturou a identitou. V globálním trhu identita anebo dokonce národnostní identita je neustále testována vůči jejímu základu. Tím, že se jedná
kultura setkává s druhou stojí před nutnosti ospravedlnit svoji vlastní
existenci a ukázat na právo své svébytnosti. Pokud daná kultura anebo
identita nespočívá na solidních základech zaniká právě díky globalizačním procesům. V tomto smyslu je důležité připomenout, že globalizace nemá za cíl vytvořit jednotnou kulturu. Můžeme globalizaci
vnímat jako velkou výzvu k tomu, aby každá kultura-identita vymezila
a určila hranice své konečnosti a vyčerpanosti. Do té míry je globalizační
tendence prospěšná. Nemusíme ani připomínat, že i v kontextu Byzance
se do jisté míry jednalo o globalizaci na lokální úrovni, a tato globalizace
se právě nesla v duchu sebe-kritiky. Byzanc do své civilizace zahrnovalo
pouze ty národy a politické subjekty, které prošli onou kulturní sebereflexí a sebe-kritikou.
Případ cyrilometodějské mise nám dále ukazuje na možnost interkulturní spolupráce a vzájemnosti, která se samozřejmě může vztahovat
i na národnostní a slovanskou vzájemnost. Tato vzájemnost a jednota by
se tak neuskutečnila na bázi násilí anebo kulturní hegemonie, ale na
vzájemném respektu a obecenství. Navíc tedy ukazuje na to, že jednota
nemůže vzniknout a ani ji nemůžeme dosáhnout pouze na základě
„exteriérních“ motivů a prvků jako je například společný jazyk. Neboť
pouze společný jazyk tak jako nějaký jiný společný prvek není s to
zajistit kontinuitu jednoty pokud jak jsme viděli výše jazyk nepoukazuje
na něco dále na něco vyššího. Jednota nastává pokud v části je vidět
celek a naopak.
V neposlední řadě hermeneutický klíč nám ukazuje že si nelze
jednoduše přisvojit něco co přesahuje svůj vlastní rámec. Pokud nazíráme
na cyrilometodějskou tradici, měli bychom tak činit s velkou dávkou
opatrnosti, neboť díky tomu, že nabízí něco více než pouze partikulárně
omezenou kulturu, tak vyzývá k tomu, abychom se neustále přesvědčovali zdali naše identita a kultura jsou skutečně autentické, což vyplývá
ze samotných zásad byzantskéhom myšlení, které v kontextu vnitřního
dynamismu neustále spělo k vlastní sebe-reflexi. V tomto ohledu
můžeme zakončit slovy S. S. Averinceva: „Pokud se stane, že se
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najednou naší dávní předkové nám začnou jevit jako velmi blízkými,
musíme se mít na pozoru na zrakový klam. Dále když citáty mnohověké
dávnosti se přílíš dobře ukládají v našem historicko-sofickém bádání, je
velice moudré se sami sebe zeptat: a co když jsme aniž bychom to
zaregistrovali změnili její smysl?“17
Závěr
V tomto příspěvku jsem se snažili poukázat na to, že je užitečné
přistupovat k cyrilometodjské tradici s určitým hermeneutickým klíčem,
který konec konců vyplývá z ní samé. Tento klíč souvisí s mentalitou
byzantské civilizace, která se tak odráží zřetelně v památkách. To má
význam i pro slovanskou sebe-reflexi a tak jako Cyril a Metoděj uplatnili
jisté kritéria v minulosti na určení slovanské identity, tak můžeme
postupovat i v kontextu dnešní doby. Cyrilometodějské dědictví poskytuje tedy cíl kultury a ne pouze částice kultury. V tom zůstává výzvou
i pro dnešní dobu, která je zaplavena informacemi a kulturními
možnostmi, ale která již neposkytuje onen klíč, k rozluštění smyslu
a k hledání cílů tohoto dění.
Summary: THE IMPORTANCE OF THE MESSAGE OF ST. CYRIL
AND METHODIUS FOR SLAVIC NATIONS IN THE PAST AND IN
CONTEMPORARY EUROPE. The present contribution discusses the
necessity of looking for a hermeneutical key, which would enable us to
assess the value and importance of the mission of sts. Cyril and
Methodius. As we argue this key is present in the very work of the
missionary brothers, and lies in the attempt to give culture and philosophy
a clear goal, which in this case is related to the thought patterns of the
Byzantine world. We look at the exegetical aspects of some of the sources,
such as for example the Russian Primary Chronicle. Thdr. Václav Ježek
PhD., „The Role of the heritage of Saints Cyril and Methodius for slovanic
formation in the past and future“

17

AVERINCEV S. S.: Vizantija I Rus: dva typy duchovnosti. In: Novij Mir, 1998, číslo 7,
s. 210.
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THE CYRILLO-METHODIAN
TRADITIONS IN BULGARIA AND EUROPE
Olga Parlicheva
Cyrillo-Methodian Research Center – BAN – Sofia
Bulharsko

“In the history of almost all European peoples are encountered such
personalities whose activity was of universal character and for this reason
in its world-wide importance it deserves respect and honor…”
It was
thus that Hristo Botev in 1875 on the pages of the newspaper “ Zname”
assessed the work of the Proto- Apostles SS Cyril and Methodius.
The roots of the Old Bulgarian literature were evidenced already
trough the tradition of the Proto-Bulgarian stone inscriptions in the
Greek language of the 8th-9th cent., and its brilliant beginning was in
point of fact the Cyrillo-Methodian literary oeuvre. The earliest hitherto
preserved Bulgarian texts of the liturgical books, written in the late 10-th
and in the 11-th cent., in the all ethnic territory of the Bulgarian
Medieval State, were the Cyrillo-Methodian translations – the oldest
written monuments testified by documents. The Bulgarian medieval
literature was the “guardian” also of original works, written by Cyril and
Methodius themselves. For some of them it is supposed that they were
preserved in part or in full in the text of Cyril s detailed vita. Excerpts’ of
this life were discovered in a Bulgarian parchment manuscript of the 14th
century. As early as in 1348 the medieval man of letters, the monk
Laurenti, included a copy of “Writing about the Right Faith” in
a miscellany, designed for the Bulgarian King Ivan Aleksandar. In
Bulgaria were widespread also other works, regarded as original Cyrillic
works, of which, although no Bulgarian copies have been discovered, in
the known Serbian and Russian copies are found clear traces of the
Bulgarian protograph. Of the 13th century has been preserved a Bulgarian
copy of the Canon of Saint Dimiter the Thessalonian, regarded as an
original work of Methodius.1
1

Nikolova, Sv. Cyrillo-Methodian oeuvre and development of the Bulgarian middle age
literature. In: Cyrillo-Methodian pages. Sofia, 1983, p. 280 – 284.
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The lives and work of Cyril and Methodius canonized as saints
already at the end of the 9th and the beginning of the 10th cent. (most
probably by a spontaneous canonization) were glorified at the earliest by
the legendary continuers of this work – their direct disciples, who
suffered with them in their human and creative deed. The most brilliant
exponents of this deed were Clement of Ohrid and Naum of Preslav and
Ohrid, who carried the tradition for the glory of their teachers from
Moravia and Pannonia to the whole King Boris and King Simeon
s Bulgaria. Here, taken up by the Old Bulgarian writers, began the
writing of the long Encomium for Saints Cyril and Methodius.
Probably at the earliest appeared the services in connection with the
practical needs of the divine service. It is likely that in Bulgaria was given
its definitive form the service for St. Cyril of which by the 11th century
appeared even a new redaction. Up to the 12th century at the latest was
written the general service for Cyril and Methodius. The detailed lives of
Methodius and Cyril appeared respectively in the 12th-13th and in the 14th
cent.2 The “Thessalonian Legend”, unusual for its contents, for instance,
whereby Constantine- Cyril himself “narraties” to us how he “learned”
the Bulgarian language among the Bulgarians and created the alphabet,
was written probably in the 11th- 12th century.
There are numerous pieces of news about Cyril and Methodius in
many Bulgarian, Serbian and East Slavonic manuscripts, in the form of
calendar and chronological notes and hymnal eulogies in the
composition of many gospels, acts of the apostles and psalters from
which it is clear that already created cult of the Slav enlighteners was
recognized by the men of letters. A central place in the Bulgarian
literature occupied the glorification of Cyril and Methodius, inserted in
the Synodic of King Boril of 1211, prepared for the Turnovo Church
Council and which was copied up to the 16th century: “To CyrilPhilosopher who translated the Divine Scripture from the Greek
language into the Bulgarian and enlightened the Bulgarian people,
second new apostle… may his memory live for ever! To Methodius, his
brother, Archbishop of Moravia, who worked also very hard for the
Slavonic books, may his memory live for ever!”3 The glorification
contributed much to the consolidation of the personalities and work of
2

Nikolova, Sv. Cyrillo-Methodian oeuvre …
Drinov, M. How the old Bulgarians honored the memory of the First Slav Teachers
and their disciples. In: Jubilee miscellany of the 50-anniversary of Bulgarian journalism.
Sofia, 1894, p. 1 – 4.
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the Slav Enlighteners and their popularization. It certainly fixed an
already established tradition in the church celebration of the Peers of the
Apostles with due solemnity. These mentions and eulogies of the
Brothers Peers of the Apostles constituted a considerable part of the
medieval manuscript tradition which was almost not interrupted from
the 11th to the 18th cent. The scheme established by this tradition for the
glorification of the Tessalonian Brothers was modified with the
emergence of the printed books.
The Bulgarian way towards Europe as a steady direction of national
development in its spiritual content and cultural function did not cease
to exist after the end of the 14th century, when in 1396 Bulgaria was
finally conquered by the Ottoman Empire. The links, the interaction
with the Europe of the Renaissance, of the Age of Enlightenment, of
Humanism in the epoch of the early period of the Bulgarian National
Revival did not emerge spontaneously and were not of limited scope.
They developed partially in a systematic way and had features and
achievements of Bulgaria’s national cultural development. The idea of
spiritual universality contained self knowledge as an element of its
structure. This self knowledge was expressed in the self discovery of the
Bulgarians as a people and a separate culture that has a “foundation of
factors working in favor of what is national and what is European,
factors are of great importance”,4 a self discovery in folklore, history, the
language, literature and trough education in the native language. From
a nation that was “oppressed”,5 “forgotten”, “deprived of its European
character” as the Bulgarians were called most frequently during the time
of Ottoman domination, they grew into an active participant in the new
history of Europe. Some of the modern comparatives theses saying that
the Bulgarian culture of the time of the National Revival was adapted to
the foreign value systems were “transferred” or served as “compensation”
and that that was the only opportunity for the development of the socalled “new” or “crossroad” cultures which is used with regard also to
Bulgarian culture of the epoch, are refuted by the fact that it was never
only a “custodian” or a “connoisseur” and that it did not only reflect
culturological ideas and tendencies typical of Europe, but was also the
source of impulses that had a lasting spiritual impact. History put
Bulgaria at the front positions of the Turkish feudal empire. The
4

Konev, I. Bulgarian Revival and the Enlightenment. Questions of the Bulgarian
philology’s culture. Vol. 2. Sofia, 1991, p. 32 -33.
5
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inscrupulous methods used by this empire s system denationalization of
the peoples in the South-East of Europe proved helpless before “the
spiritual integrity” achieved by them during the period of the Slavic
Enlightenment and Renaissance. The most telling expression of this
integrity is the so-called Slavic idea for the uniting of the Slavic Christian
nations – Orthodox and Roman Catholic – for resist the foreign
domination in the socio-political sphere. The traditions of Old Bulgarian
literature preserved. They instilled fresh life into the new literature
created by the Bulgarian writers from the 15th to the 18th centuries – the
period of the beginning of the National Revival thus ensuring the
inheriting the national traditions. In spite of the vicissitudes of sociocultural development until the 18th century and the conditions of foreign
spiritual domination, the foundation consisting of factors conducive to
the preservation of the national and European principles blocked to the
possible degree the estrangement of Bulgarian culture from Europe, did
not allow it to leave the universe of Europe and provided the conditions
for its development within the frame work of the European cultural
space. For the Bulgarians during the National Revival Period what was
European was felt to be the standard and the stimulus for achieving new
levels of spiritual development and as a test whether European ideas and
criteria we re adhered to. On the other, for the free and educated
Europeans what was “Bulgarian” denoted knowledge of the emotional
life, the way of life, the history, language and a literature of the
Bulgarians. During the National Revival Period literature, while it
retained its national features it still succeeded in remaining European in
style, form and goals.6
The references to Cyril and Methodius in the Slavonic printed books
flourished from the 15th to 17th cent. One of the first Bulgarian printers,
Yakov Kraikov in his “Prayer-book”, printed in Venice in 1566
comprises an antiphon and a contakion of St. Cyril Philosopher, who was
named by the author also “Teacher Slavonic, i.e. Bulgarian” already
before the appearance of the dispute about their ethnic origin.7
The glorification in church service of Cyril and Methodius in the
manuscript and old printed book practice had its remembrance days.
They were respectively February 14 for St. Cyril and April 6 for St.
Methodius. Later the day April 6, and for a certain period of time August
6

Konev, I. Vol.2. Sofia, 1991, p. 32 -33.
Atanasov, P. Yakov Kraikov. Publisher. Man of letter. Graphic. - XVI cent. Sofia,
1980, p. 72 – 73.
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25, was established as a Joint feast for the two saints. Whereas in the 13th
and 14th centuries the celebration of canonized saints expanded in the
Bulgarian cultural society, in the 16th and 17th centuries was observed
a certain fading of the celebration of the dates marked in the medieval
church calendar. They were displaced by the general praise of Cyril and
Methodius this time fixed on May 11. This day of remembrance for
common glory had an old origin – it emerged in the 12th and 13th
centuries, first as a day for worshipping Methodius only. One of the
oldest written reports indicating May 11 as the day for a joint feast of
Cyril and Methodius we discover in the Great Makarian Menaions of the
16th century. The Russian religious writer Dimiter Rostovski made a solid
contribution to the stabilization of a calendar date for general
celebration. He reworked the separate lives for Cyril and Methodius
existing in the old Slavonic manuscripts into a common vita, in honor
of Slav enlighteners and the praise of the Holy Brothers under the date of
May 11.8
The feast of May 11 was held in a relatively regular manner in the
Bulgarian churches and monasteries of which there are Bulgarian
handwritten testimonies of the 16th-18th centuries. In that period, besides
being fundamental in the liturgical literature, the Cyrillo-Methodian
work turned into an object of attention and ever more books with
secular contents. In the intransient Cyrillo-Methodian work were
embodied the early National Revival ideals of the Bulgarian men of
letters of the early 18th century – the time of the transition from old to
new literature. During the period of the classical Bulgarian Revival – the
second half of the 18th – the first half of the 19th c. – namely the images
of Cyril and Methodius proved to be sole suitable ones by their scale to
embody the entire painful struggle of the Bulgarian people now
becoming conscious being a nation. The national-liberation struggle of
the Bulgarians against the Turkish political and the Greek spiritual
bondage again sought for support the work of the Apostles, protectors of
the national identity, of popular enlightenment and church
independence, with sermons in Bulgarian. One of the most valuable
expressions of the awakening people was the lasting establishment, as
from the middle of the 19th century, of the sole of its kind public political
festival during the time of Ottoman bondage, when the images of Cyril
and Methodius were given qualitatively new meaning. The causes for
this, of course, were of a complex character: economic, social, cultural8

Аngelov, B. A fight for Cyrillo-Methodian oeuvre. Sofia, 1969, p. 100 – 154.
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historical and ideological. The celebration in accordance with the church
calendar, with the remembrance and glorification of the first Apostles,
everywhere became an all-school and educational holiday. Later the
festival was imbued with a secular content and became a nation-wide
event.
Of late the science dealing with the origin and development of the
Cyrillo-Methodian celebration raised certain questions concerning the
first civil celebration of the Day of Cyril and Methodius in Shumen in
1813. This report is based on a letter reflecting the celebration by the
Armenian traveler Minas Puzhushkian. Otherwise, for a long time, for
the role of leaders in turning the feast from a church into a secular one,
competed Constantinople and Plovdiv. In the Bulgarian chapel in
Constantinople were held church celebrations, with mass participation at
that, which were not deprived of a public meaning, from 1849 to 1857;
particularly festive was the celebration on May 11, 1857. According to
some researchers into the feast during the National Revival, the day of
glorification and respect, May 11 as a secular festival was established first
in Plovdiv. The initiative was of the National Revival figure Naiden
Gerov, and first celebration of such character dated from 1851. Solemn
speeches about the benefits from the work and example of the life of the
Slav Apostles, at the lively celebrations in the following years 1856 –
1859, were delivered also by the National Revival figures and men of
letters. The town of Plovdiv in 1860! The church service dedicated to the
memory of Cyril and Methodius was followed by a procession, with
marches to the school whose patrons were the Enlighteners. So it was also
in 1863 – 1869 until the years of liberation for the Bulgarians in 18771878, when on the holiday the inhabitants of Plovdiv welcomed Exarch
Yossif and listened to the fiery speeches of one of the local school masters
and the Exarch. The Plovdiv celebration was a typical example of
celebrating the festival until the Liberation but it was marked by mass
attendance and particular solemnity in all ethnic territory of Bulgaria.
As from the end of the 60ies the Cyrillo-Methodian work was more
definitely associated with the struggle also for political freedom. This
transpired especially in the celebrations on May 11 outside the
boundaries of the motherland, everywhere with Bulgarians living there –
in Braila and Bucharest, in Odessa and St. Petersburg, in
Constantinople, Belgrade, Smyrna, Craiova and Bolgrad. Even the
Bulgarian martyrs, the exiles in Diarbekir, paid the tribute to deed of the
Apostles.
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In two decades, up to Bulgaria s Liberation from Turkish bondage,
135 inhabited localities celebrated the day of Cyril and Methodius more
than 400 times. In these celebrations took part more than two hundred
National Liberation figures9 – school masters, enlighteners and men of
letters – those who fought for the preservation of the great cause of the
Apostles with fervor and patriotism, with faith and enthusiasm.
One of the aspects of the cult towards the life and work of the great
Thessalonians Brothers, with an original, Bulgarian character, was the
acceptance of the names of the First Enlighteners of Slavdom, as patron
of hundreds of educational establishments, reading rooms and churches.
Among these organizations there are scores that have celebrated their
centenaries. This is a unique fact, not testified on this scale anywhere in
the world, which further enriches the Cyrillo-Methodian National Revival
traditions.
The models of European sources and tendencies were accepted and
copied by the Bulgarian men of letters. In the Period of the National
Revival, on national soil, they created original works on the CyrilloMethodian theme that are of European standards.
Zhrnutie: CYRILOMETODSKÉ TRADÍCIE V OBDOBÍ BULHARSKÉHO NÁRODNÉHO OBRODENIA A EURÓPA. Príspevok definuje
cyrilometodské tradície ako súčasť kultúrneho komplexu bulharskej
literatúry. Snaží sa systematizovať bulharské a európske princípy
a faktory, ktoré prispeli k formovaniu týchto tradícii. Autorka podáva
všeobecný pohľad na literárne formy, ktoré vychádzajú z cyrilometodských výskumov a vytvárajú tiež symbolický obraz o Cyrilovi
a Metodovi – o prvých apoštoloch Slovanov. Skúmané literárne formy
majú zároveň predstaviť aj ich súčasný význam a obrovský podiel
v procese budovania bulharskej kultúry, pretože ide o fakty, ktoré
presahujú časové kategórie a sú živé na teritóriách obývaných bulharským
etnikom.

9

Parlichevа, О. Cyrillo-Methodian tradition in the Bulgarian enlightenment deed. In:
Cyrillo-Methodian studies. Vol. 4, Sofia, 1987, p. 339.
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CYRILO-METODSKÁ TRADÍCIA
V POĽSKU A NA SLOVENSKU V 15. – 17. STOROČÍ

*

Ľuboš Lukoviny
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

Úvod
Cyrilo-metodská tradícia je komplexom tém, ktoré po súčasnosť nielen
spájajú, ale aj rozdeľujú najmä prostredie stredoeurópskych cirkví. Od
stredoveku sa stáva pre texty o Cyrilovi a Metodovi charakteristické, že
spôsob ich podania súvisí s cirkevnou orientáciou autora. Táto orientácia
ovplyvňuje obsah cyrilo-metodskej tradície, spája sa s konfesiou či
kráľovstvom autora. V predkladanej štúdii rozčleníme tému na tri celky,
na literatúru pôvodom poľskú, uhorskú literatúru a tretím okruhom je
cirkevnoslovanská literatúra. Literatúra o Cyrilovi a Metodovi je v Poľsku
v 15.-17. storočí rozsiahla. Na Slovensku sa pre sledované obdobie
zachovala veľmi obmedzená pramenná základňa.
Cyrilometodské dedičstvo vymedzujeme úzko, nazývame ním dielo
a historické udalosti, ktoré sv. bratia za života vykonali do roku 885. Toto
dedičstvo prechádza do tradície, ktorá sa v priebehu času mení.
V súčasnosti vieme pomerne presne oddeliť pôvodné prvky dedičstva od
iných prvkov, ktoré sa do tradície dostali. Základné prvky sú starosloviensky spisovný jazyk, preklady v ňom a hlaholský písomný systém.
Tieto prvky umožnili prenos byzantskej duchovnosti do slovanského
sveta, gréckojazyčnej filozofie do staroslovienčiny. Iné prvky sú viac či
menej vzdialené od tohto dedičstva, napríklad cyrilika je odklonom od
pôvodnej Konštantínovej myšlienky o novom písomnom systéme,
v tradícii sa však jej vznik spájal s Konštantínom. Spojenie cyriliky
s Konštantínom-Cyrilom je súčasťou tradície, pretože sa odlišuje od
pôvodných okruhov, ktoré cyrilo-metodské dedičstvo obsahovalo. V 15.17. storočí sa tradícia už výrazne odlišuje od pôvodného cyrilometodského dedičstva.
*

Štúdia vznikla s finančnou podporou Visegrad scholarship programme.
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Tiež pokladáme za vhodné rozlíšiť pojmy tradícia a kult. Tradíciou
nazývame akúkoľvek zmienku o sv. bratoch, kým kult je spracovanie
a rozvinutie tradície na úroveň iných známych súdobých kultov (napr.
v liturgickej literatúre či umení). Základnou podmienkou pre kult
svätých je podľa nás početnosť a rôznorodosť prameňov o svätcoch.
I. Poľsko
I. 1. Poľské strediská nelatinského písomníctva
Na území Poľska dominuje v 15. storočí latinská literatúra, ale
v čoraz väčšej miere sa uplatňuje v písomnom prejave poľský jazyk.
Okrem latinskej a poľskej literatúry sa v Poľskom kráľovstve, ktoré sa
oficiálne nazýva republikou, rozvíja cyrilské písomníctvo. Spojenie
personálnou úniou koncom 14. storočia s Litvou a jej zmena na reálnu
úniu od polovice 15. storočia rozširuje územie štátu. Rozloha zahŕňa
vtedajšiu Litvu a rozsiahle územie po Čierne more na juhu a Moskovské
kniežatstvo na východe. Vo východných častiach štátu dominuje
cirkevnoslovanská literatúra, písaná cyrilikou. Na túto literatúra ako aj
cirkevný obrad vplýva výrazne byzantská kultúra a medzi latinskou
a cirkevnoslovanskou literatúrou sú značné rozdiely. Tieto literárne
okruhy nie sú vzájomne izolované. Cyrilo-metodská téma kulminuje po
uzavretí Brestskej únie (1596) v nie práve dobrosrdečných polemických
spisoch.
Okrem uvedených písomných kultúr sa v Poľsku rozvíja hlaholské
písomníctvo. Koncom 14. storočia (r. 1380) je založený v Olešnici
neďaleko Vroclava kláštor s benediktínskymi mníchmi z pražského
hlaholského kláštora na Emauzech. V roku 1390 je založený rovnaký
kláštor na Kleparze (v súčasnosti časť Krakova), v ktorom mohlo žiť 30
mníchov. Mnísi prinášajú so sebou hlaholské rukopisy, ktoré sú
prispôsobením chorvátskej hlaholskej literatúry pre české jazykové
prostredie. Cyril a Metod sú zahrnutí v tejto literatúre do kultu svätcov,
hoci samotné hlaholské písmo je už v 14. storočí spájané s činnosťou sv.
Hieronyma. Hlaholská literárna činnosť sa končí v Olešnici r. 1505, keď
kláštor prechádza do rúk augustiniánov. V Krakove je činnosť
hlaholských benediktínov už koncom 16. storočia úplne neznáma a celé
literárne dedičstvo mizne skoro bez stopy.1 Z predpokladanej rozsiahlej
1

K politickému a ekonomickému podnožiu existencie kláštorov ako aj k pramenným
dokumentom o kláštoroch pozri bližšie WYROZUMSKI, J.: Benedyktyni Słowiańscy w
Oleśnicy i Krakowie. In: Zeszyty naukowe Wydziału humanistycznego Uniwersitetu
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hlaholskej literatúry sa zachovali len tri zlomky, nájdené v Krakove (tzv.
Krakovské hlaholské zlomky).2 J. Hamm v súvislosti s kláštornou
literárnou činnosťou hovorí o krakovskej hlaholike3, ktorú je podľa P.
Żureka možno širšie interpretovať ako hlaholiku poľskú4, pretože
v priebehu viac ako 100 rokov existencie tejto literatúry sa písmo veľmi
pravdepodobne prispôsobovalo potrebám poľskej fonetiky.
I. 2. Poľská historiografia
Informácie o Cyrilovi a Metodovi nachádzame v poľskej literatúre od
13. storočia (Rocznik Krasińskich, tzv. Kronika Veľkopoľská a Kronika
Galla Anonyma). Napr. Rocznik Krasińskich opisuje kristianizáciu
Mieška týmto spôsobom: Krstili ho Cyril a Metod, konfirmoval sv.
Vojtech.5 Uhorský Gejza sa učil kresťanstvu tiež od Cyrila a Metoda.6
Ján Dlugoš (Longinus) v najväčšom historickom diele 15. storočia
o poľských dejinách (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae vznikali
v rozmedzí rokov 1455 až 1480) opisuje udalosť (v niektorých vydaniach
je uvedená pod anno octingentesimo, v iných nonagesimo) ako traja
slovanskí panovníci7 boli spolu s obyvateľmi pokrstení Cyrilom
a Metodom, ktorí preložili knihy z gréčtiny do slovančiny.8
Maciej z Miechowa (1457-1523) v spise Tractatus de duabus
Sarmatiis (Krakov 1517) sa opiera na Moravskú legendu (Tempore
Michaelis). Miestom pochovania oboch bratov je podľa neho Rím, kde
Gdańskiego. Slawistka, Nr. 3, 1982, s. 113-124; TRAJDOS, T.: Fundacja klasztoru
benedyktynów słowiańskich na Kleparzu w Krakowie. In: Rocznik Krakowski 54, 1988,
73-89; ŻUREK, P.: Polska głagolica – relikt piśmiennictwa czeskiego czy chorwackiego?
In: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowiecznej wczesnej epoce nowożytnej. Red.
A. Barciak - W. Iwańczak, Katowice: WUŚ 2006, s. 209-217.
2
VAŠICA, J.: Krakovské zlomky hlaholské. In: Slavia XVIII, 1947-48, s. 111-138.
3
HAMM, J.: Na tropach głagolicy krakowskiej? In: Zeszyty naukowe Wydziału
humanistycznego Uniwersitetu Gdańskiego. Slawistka, Nr. 3, 1982, s. 125.
4
P. Żurek, Polska głagolica ..., s. 214-216.
5
Magnae Moraviae fontes historici I. Praha-Brno: SPN 1964, s. 320.
6
„Yesse dux Hungarorum, pater sancti Stephani regis, per sanctos Cirulum et
Methudium in fide cathecisatur“ (Tamže, s. 320).
7
„tres Slaworum duces, videlicet Rostislaus, Swanthopelcus et Koczel“ (DLUGOSSII, I.:
Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber I. Warszawa: PWN 1964, s. 166-167).
8
„quatenus pro ipsis et eorum gentibus in fide Christiana erudiendis doctos illis viros
transmitteret, Methudium et Czurillum mittit, qui duces et gentem Slawonicam tum
primum ad fidem convertunt, Scripturas de Greco in Slawonicum transferunt, sacra in
wlgari Slawonico peragenda instituunt, sedem pontificalem aput Wyelyagrod Moravie
ponunt“ (Tamže, s. 167).
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majú byť uložené ostatky. Dodáva, že biskup olomoucký, Stanislav
Turzon, ktorému je spis dedikovaný, márne po nich pátral.9
Sv. bratia neušli pozornosti ani kronikárovi Martinovi Kromerovi
(De origine et rebus gestis Polonorum. Libri XXX. Basileae 1555).
Nesúhlasí s údajom v Dlugošovej práci o krste troch panovníkov roku
800 (čerpal údaje z Dlugošovej práce s uvedeným údajom octingessimo).
Bulharov podľa neho krstili Gréci a Taliani („Włosi“) r. 860. Dialo sa to
v čase panovania Svätopluka, keď boli pokrstení aj Bořivoj a Ľudmila
Česká. Cyril a Metod pôsobili v druhej polovici 9. storočia ako biskupi,
ktorí od pápeža vyprosili povolenie na slávenie omše v slovanskom
jazyku.10
V Kronike Macieja Strykowského (Královec 1582) je uvedený údaj
o tom, že Cyril a Metod žili roku 365 v čase Juliána Apostaty. Cyril písal
proti cisárovi, brániac kresťanskú vieru v latinskom a slovanskom jazyku.
Títo Cyril a Metod sú pokladaní za prvých slovanov, šíriacich kresťanskú
vieru. Cyril a Metod, ktorých označuje ako biskupov, pôsobili medzi
Bulharmi a Čechmi v druhej polovici 9. storočia a vymohli na pápežovi
povolenie, aby mohli slúžiť omše v slovanskom jazyku.11
Na dvojaký výskyt Cyrila a Metoda v dejinách sa reaguje v Kronike
Poľskej Macieja Bielského, vydanej jeho synom Joachimom r. 1597.12
Píše, že sv. Hieroným vynašiel ruské písmo (cyriliku), ale niektorí tvrdia,
že už „Cyryllus“ písal týmto písmom proti Juliánovi Apostatovi. Ďalší
tvrdia, že toto písmo bol býval poslal Bulharom cisár Michal kuropalates.
Bielski komentuje tieto údaje poznámkou, že by to bolo značne neskôr
ako žili sv. Hieroným a Cyril.13 Pod rokom 880 následne neuvádza spolu
Cyrila a Metoda, ale len Metoda biskupa, ktorý kristianizoval Slovanov.
Prorímska strana po uzavretí Brestskej únie v niektorých spisoch
zdôrazňovala úlohu sv. Hieronýma ako tvorcu slovanského (ruského)
9

Podľa BUCZEK, K.: Maciej Miechowita jako geograf Europy wschodniej. In: Maciej
z Miechowa. Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki. Red. H. Barycz, WrocławWarszawa: PAN 1960, s. 104.
10
„Znamienite tedy staranie o ludziach nowy zakon w Polsce przyjmujących
Metydyusz i Cyryllus biskupi podejmovali: którzy na ojcu świętym papieżu to też
wyjednali, aby Słowakom [t. j. Slovanom] językiem przyrodzonym msze i insza
nabożeństwa kościelne wolno odprawować bylo“ (Kronika Polska Marcina Kromera.
Ksiąg XXX. Przetłum. M. Błażowski, Sanok: K. Pollak 1857, s. 96).
11
Podľa Kronika Macieia Stryikowskiego. Zbior dzielopisow polskich. Tom drugi.
Warszawa 1766, s. 100, 138.
12
Kronika Polska Marcina Biełskiego, przes Joachina Biełskiego wydana. Čerpáme
z vydania Kroniki Polskiey Marcina Bielskiego. Warszawa 1767.
13
Tamže, s. 10.
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písma, a tým zdôrazňovala rímsko-latinský vplyv na počiatky slovanskej
kresťanskej kultúry. Protirímska strana našla svojskú odpoveď na tieto
argumenty – identifikovala Hieronyma zo Strydonu ako Gerasima
z Jordánu a uviedla ho ako predstaviteľa východnej duchovnosti.14
I. 3. Legendy
Poľské zbierky životopisov svätcov (Legenda aurea) obsahujú
rozsiahle spracovania životov sv. bratov. Legenda aurea nebola jednotným textom, v každej krajine sa dopĺňala legendami svätcov uctievanými v danom regióne. V poľských Legendae sa nachádzajú tri druhy
legiend o Cyrilovi a Metodovi – Prvá časť legendy Quemadmodum,
Krátka redakcia Talianskej legendy a poľské spracovanie legendy
Tempore Michaelis.15 I. Polkovský tretiu z týchto legiend nazval
Krakovskou legendou.16 Ukazuje sa, že výskum týchto legiend ešte nie je
zakončený, len v poslednom období S. Barlieva našla 6 ďalších
neznámych rukopisov Krakovskej legendy.17 V legende o sv. Klementovi
Rímskom sa v niektorých poľských rukopisoch objavuje prívlastok Cyrila,
ktorý svedčí o jeho stotožnení s Cyrilom, bratom Metoda – biskup
moravský. S. Barlijeva predpokladá, že tento prívlastok nebol pridaný
v českej či poľskej oblasti, ale pochádza z talianskych dominikánskych
skriptórií.18
I. 4. Liturgická literatúra
Cyrila a Metoda nachádzame 9. marca v liturgickom kalendári.
Liturgické slávenie kopíruje české liturgické slávenie (rovnaký dátum).
V poľskom prostredí sa Cyril a Metod stávajú súčasťou štátno-politickej
idey – sú patrónmi štátu. Prvá zmienka pochádza z roku 1436
z krakovských synodálnych štatútov, v ktorých sú Cyril a Metod uvedení

14

NAUMOW, A.: Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej.
Kraków: Collegium Columbinum 2003, s. 60.
15
БЪРЛИЕВА, C.: Агиографските творби за св. Кирил и Методий в Legenda aurea
на Якоб Ворагински. In: Кирило-Методиевски студии 11, 1998, s. 83-98.
16
Pozri bližšie Tamže, s. 84.
17
Tamže.
18
Tamže, s. 37-38. O cyrilo-metodskej tradícii v latinských legendách Európy pozri
BARLIEVA, S.: The Cyrillo-Methodian tradition in the Latin Hagiography. Resent
Research Topics. In: Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Príspevky
z medzinárodnej vedeckej konferencie Nitra, 3. júl 2007. Nitra: UKF 2007, s. 94-107.
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medzi inými svätcami, slávenými v krakovskej diecéze ako ritus duplex.19
Liturgické rukopisy s uvedeným sviatkom Cyrila a Metoda svedčia
o známosti tohto kultu najmä v oblasti krakovskej diecézy. V krakovských rukopisoch a tlačiach 15.-16. storočia sú Cyril a Metod uvedení
v 26 kalendáriách a 22 propriách (Proprium sanctorum).20 Tieto pramene
neobsahujú rozsiahle texty, sú to poväčšinou len krátke zmienky
v propriách, ktoré nie sú totožné.21
Rozsiahlejších textov, ktoré mohli byť použité v liturgii, je pomenej.
Zachovaný je jeden breviárový hymnus o Cyrilovi a Metodovi – Festis
praecipus debita cantica, v tlači z roku 1502.22 Z kázňovej tvorby sú
v poľských knižniciach zachované rukopisy Jána Štekny, magistra
pôsobiaceho na Krakovskej univerzite, ktorý študoval v Prahe. V rámci
jeho Sermones de sanctis sa nachádza homília o Cyrilovi a Metodovi.23
Toto homiletické dielo čerpá údaje z legendy Quemadmodum,
S. Barlijeva ho označuje ako Krátka redakcia legendy Quemadmodum.24
Uzavretím Brestskej únie sa menia atribúty svätcov. Zmenšuje sa ich
význam v súvislosti s poľským prostredím a od čias pápeža Pia V. sa
postupne zmienky v kalendáriách vytrácajú.25 V potridentských propriách
označenie „nostros apostolos et patronos“ sa vypúšťa a namiesto „ad
credulitatem fidei christianae“ je uvedené „ad unitatem fidei
christianae“.26

19

„translacionis sancti Wenceslai, Thome de Aquino, Perpetue et Felicitatis,
quadraginta millia martyrum, Ciruli et Metudi confessorum patronorum et
apostolorum huius regni, Longini martyris, Gertrudis virginis, Benedicti abbatis,
Gregorii pape, Marie Egipciace“ (Statuty Synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego
(1436,1446).
Oprac.
S. Zachorowski, Kraków: AU 1915, s. 50).
20
WĄSOWICZ, H.: Kalendarz Ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16. wieku.
Studium chronologiczno-typologiczne. Lublin: KUL 1995, s. 297, 320-321, 457.
21
SCHENK, W.: Kult liturgiczny świętych Cyryla i Metodego w Polsce. In: Zeszyty
naukowe wydziału humanistycznego Uniwersitetu Gdańskiego – Slawistyka Nr. 3,
1982, s. 59.
22
Tamže, s. 60.
23
Tamže, s. 58; БЪРЛИЕВА, C.: Eднa хомилетична творба за св. Кирил и Методий
(Към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша). In: Palaeobulgarica XXII,
1998, 2, s. 41-45.
24
С. Бърлиева, Eднa хомилетична творба..., s. 48.
25
NAUMOW, A.: Krakowskie cyrillomethodiana. In: Кирило-Методиевски студии
10, 1995, s. 139.
26
W. Schenk, Kult liturgiczny..., s. 61.
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I. 5. Polemická literatúra
Po uzavretí Brestskej únie sa aj téma Cyril a Metod častou
v argumentáciách jednej aj druhej strany v rozličných súvislostiach. Cyril
a Metod nie sú predmetom špeciálnych prác, no v množstve polemických spisov sa objavujú v ťažiskových miestach argumentácie.27
Ako prvý siahol po cyrilo-metodskej argumentácii uniátsky arcibiskup a mučeník J. Kuncevič približne v r. 1611. Uvádza, že sv. bratia
vypovedali poslušnosť Fotiovi a primkli sa k pápežovi v Ríme. 28
Archimandryta Lev Kreuza v traktáte Obrana cirkevnej jednoty
(1617) sa pridŕža uniátskej verzii, že sv. bratia chodili do Ríma a ako
východní duchovní boli podriadení pápežovi.29
Cyrila a Metoda uvádza uniátsky metropolita J.V. Rutskij ako
argument v prospech zachovania cirkevnej slovančiny v liturgii v liste
pápežovi r. 1624. Je zameraný proti snahám poľských katolíkov, aby
uniáti prijali latinský obrad. Argumentuje tým, že rímski pápeži už
v 9. storočí schválili slovanskú liturgiu Cyrila a Metoda. Pre Rutského sa
zmena obradu spája so stratou etnickej identity.30
Zaujímavá informácia sa nachádza v spise pravoslávneho kijevského
archimandritu Zachariáša Kopysteňského Palinodia (cca. 1621),
v ktorom odpovedá na dielo Kreuzu.31 Text vychádza aj z Baroniovych
Cirkevných análov a začiatok misie kladie do roku 845 (či 855). Podľa
neho všetky sarmatské národy boli pokrstené sv. bratmi. Kopysteňský
spojil Metoda s inými Metodmi, konštantínopolským patriarchom
a maliarom chrámových priestorov Metodom, ktorý pôsobil v Bulharsku
(Baronius uvádza aj jedného aj druhého Metoda v roku 845).32
27

STRADOMSKI, J.: Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej. Kraków:
Scriptum 2003, s. 96. Cyrilo-metodskú tému v polemickej literatúre pozri bližšie na
s. 94-131.
28
NAUMOW, A.: Święci Cyryl i Metody w polemice wyznaniowej. In:
Środkowoeuropejsie dziedzictwo Cyrylo-metodiańskie. Red. A. Barciak. Katowice 1999,
s. 181.
29
Tamže, s. 181-182.
30
ДMИTPИEB, M. B.: Уния и порожденные ею конфликты в осмыслении лидеров
униатского лагеря. In: Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая
борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. Часть
2. Отв. ред. Б. Н. Флоря, Москва: Индрик 1999, s. 108-109. Text o Rutského liste písal
B. N. Floria (podľa poznámky v texte článku na s. 108)
31
A. Naumow: Święci Cyryl i Metody..., s. 182-183.
32
patriarcha Metod (BARONIUS, C.: Annales Ecclesiastici. Tomus decimus, Coloniae
Agrippinae MDCIII, s. 24) a „Methodius monachus pictor“ (Tamže, s. 26)
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I. 6. Poľské osobitosti v tradícii
Špecifikom cyrilo-metodskej literatúry v Poľsku je téma kristianizácie
Poľska. Cyril a Metod krstili poľských vládcov. V kronikách Strykovského a Bieleckého sa Cyril a Metod duplicitne objavujú už v 4. storočí
pri sv. Hieronymovi, čo má súvislosť s hieronymovskou hlaholskou
tradíciou. Ďalšou zvláštnosťou je etatické spracovanie kultu. Kult je
poštátnený, sv. bratia sú označovaní v 15. a 16. storočí patrónmi
Poľského štátu, ale len v literatúre obmedzenej na južné Poľsko.
Hagiografické texty obsahujú charakteristickú pre poľské prostredie
redakciu legendy Tempore Michaelis, rovnako aj krátka redakcia legendy
Quemadmodum vznikla v krakovskom prostredí. Cyril a Metod sú prisvojovaní rozličným spoločenstvám. Tak benediktín Stanisław
Szczygielski (1616-1687) v diele Aquila Polono Benedictina píše, že Cyril
a Metod boli benediktínski mnísi.33
Cyrilo-metodská tradícia je v poľskom prostredí zachovaná v širo–
kom spektre literárnych prameňov, prerástla do výrazného kultu v časti
štátu, ale od konca 16. storočia sa dostáva na okrajovejšie miesta medzi
poľskými kultmi.

II. Cirkevnoslovanská literatúra
Liturgické slávenie sv. bratov je známe z najstarších staroslovienskych (Assemaniho evanjeliár – na fóliách 142b a 145b) a cirkevnoslovanských prameňov (napr. Iľjova kniha z 12. storočia – Kánon
sv. Cyrila, na fóliách 127b-132b). Tento kult je v cirkevnoslovanskej
literatúre kontinuálny, avšak konkrétny obsah textov o protagonistoch
sa menil. Zo 16. a 17. storočia sa nezachovali na Slovensku žiadne texty
o sv. bratoch. Dokonca v cirkevnoslovanskej literatúre z 17.-19. storočia,
spojenej s územím Slovenska, nenachádzame ani piesne venované
Cyrilovi a Metodovi.34 Môžeme sa preto subsidiárne zaoberať literatúrou,
ktorá sa zachovala zo sledovaného obdobia v Poľsku. Chceme upriamiť
pozornosť na jednu črtu týchto pamiatok – spojenie pôsobenia cyrilometodskej misie s územím Slovenska.
V literárnom prostredí Slavia orthodoxa sú o Cyrilovi a Metodovi
zmienky v liturgických textoch na deň 14. februára, 6. apríla, 10. alebo
33
34

Podľa J. Stradomski, Spory..., s. 107.
P. Žeňuch, Medzi východom a západom..., s. 47.
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11. mája, 20. júna, 25. augusta a 14. októbra.35 Tiež je potrebné uviesť, že
cyrilo-metodská literatúra nie je rovnakou pre oboch bratov. Metod, na
rozdiel od Konštantína-Cyrila, nie je od 14. storočia súčasťou
južnoslovanskej a ruskej liturgickej literatúry. Bohatá ruská tradícia
Života Metoda v 15.-17. storočí nemá zodpovedajúcu odozvu
v liturgickom slávení po 14. storočí.36 A. A. Turilov preto oprávnene píše
o „procese marginalizácie kultu Metoda“ a jeho liturgickom podriadení
kultom sv. Cyrila a zahrnutiu do neho.37
V texte Kánonu sv. Cyrila (Draganova mineja, 13. stor.) sa nachádza
text: velika tä oplota i tvrd zemh panonskaa imäòi.38 V Skopskej
mineji, tiež z 13. storočia, je zem panónska zmenená na: zemh
pitiiska.39 V Kánone sv. Cyrila z 16. storočia, ktorú našiel A. Naumow
v Lubline, sa informácia o Panónii nenachádza. Podľa tohto rukopisu
Cyril pôsobil v západných krajinách, bez konkretizácie, a zomrel
v Ríme.40 Panóniu nenachádzame už v Iľjovej knihe (12. storočie),
v ktorej je namiesto Panónie uvedené vq kaonh.41 Obraz o literárnom
kulte v cirkevnoslovanskej literatúre nám poskytujú aj ďalšie
cirkevnoslovanské pramene v poľských zbierkach.42 Cyril a Metod sú
v cirkevnoslovanských pamiatkach 16.-17. storočia (Prológové životy)
spojení so vznikom abecedy pre slovanský jazyk, prekladom sv. kníh
35

ТУРИЛОВ A. A.: Гипотеза о происхождении мaйской и августовской памятей
Кирилла и Мефодия. In: Славяноведение, 2000, 2, s. 18-20; ЧЕШМЕДЖИЕВ, Д.:
Кирил и Методий в Българската историческа памет през средните векове.
София: „Проф. Марин Дринов“ 2001, s. 5-27; ЧЕШМЕДЖИЕВ, Д.: Култът на
Кирил и Методий в българското средновековие. In: Slavica Slovaca 42, 2007, 1,
s. 23-24.
36
A. A. Турилов, Гипотеза о происхождении..., s. 23
37
Tamže, s. 24; A. Naumow liturgickú literatúru o Metodovi v porovnaní s Cyrilovou
oceňuje slovami: „Św. Metody jest mniej popularny“ (NAUMOW, A.: Wiara i historia.
Kraków 1996, s. 56, pozn. 39).
38
Magnae Moraviae fontes historici II. Brno 1967, s. 327. Rovnako aj v Iľjovej knihe.
39
Tamže. V mladších rukopisoch sa nachádzajú deformácie aj iného typu – pononska,
aponoskaa, i morh bshkaå (sic!). Podľa ΚРЫСЬКО, В.: Новые греческие источники
канона Кириллу Философу. In: Palaeobulgarica XXXI, 2007, 2, s. 42.
40
Text Lublinského rukopisu pozri НАУМОВ, A.: Службата на св. Кирил Философ в
един кирилски ръкопис от Люблин. In: Studia slavico-byzantina et mediaevalia
europensia. Vol. I, Sofia 1989, s. 294-299.
41
Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131, Подг. В. Б. Крысько, Москва 2005,
s. 584. V. B. Krysko porovnáva aj iné známe rukopisy, v nich je Panónia väčšinovo
„Kaonovaná“, alebo „Okionovaná“ (wkianh, wkionh) - Tamže, s. 586.
42
Výpočet nájdených literárnych pamiatok o Cyrilovi a Metodovi pozri bližšie A.
Naumow, Wiara i historia, s. 56.
211

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

z gréčtiny do ruštiny, pochádzajú z Alexandrie, pôsobili v Bulharsku, na
Morave, na Dunaji. Cyril bol biskupom v Kata(pe)one – i v katapeone
grade epi4spomq by4st,43 kde je aj pochovaný, Metod je uvedený ako
biskup moravský.44 V textoch badať rusicizáciu, spojenie Cyrila a Metoda
s dejinami Ruska, Rurikovskou dynastiou.
V Kánone sv. Metoda, tiež z Draganovej mineje, je už Panónia
zmenená do podoby panomiå a panomskaa.45 Kánon Metodovi, ako
uviedol A. A. Turilov, sa od 14. storočia vytráca z liturgickej literatúry.
Podľa zmien, ktoré slovo Panónia zaznamenalo v cirkevnoslovanskej literatúre sa ani na území Slovenska tento pojem v liturgických
textoch, s veľkou pravdepodobnosťou, nenachádzal. Podľa J. Stradomského je možné, že zámena pojmov bola v 16.-17. storočí zámerná.
Svedčí o tom napr. polemická literatúra spod pera Ignáca Stebelského
(koniec 17. storočia), ktorý tvrdí, že pravoslávna literatúra zámerne
vynecháva akékoľvek zmienky o spojení sv. bratov s Rímom, spája ich
len s akýmsi Kataonom.46 Výrazné obmedzenie kultu sv. bratov nastáva
v roku 1682, keď sú z cirkevného kalendára odstránení spolu s ďalšími
50 svätcami negréckeho pôvodu.47
Poľské cirkevnoslovanské pramene ukazujú, že o sv. Cyrila a Metoda
sa viedol argumentačný boj v prospech niektorej z cirkví. Cirkevnoslovanská liturgická literatúra, ktorá sa s veľkou pravdepodobnosťou
používala aj na východnom Slovensku Cyrila a Metoda dávala do
súvislosti s územím Moravy a Bulharska. Nevieme ako bola interpretovaná zmienka o pôsobení sv. bratov na Dunaji. Mohlo dôjsť len
k identifikácii s územím južného Slovenska (od Devína po Ostrihom),
nie s oblasťou východného Slovenska. Sv. Cyril a Metod sú liturgicky
slávení v cirkevnoslovanskom literárnom prostredí, ale dostupné
pramene nespájajú ich pôsobenie s územím Slovenska.

43

A. Naumow, Krakowskie..., s. 142. O spojení s Kataonom pozri bližšie Д.
Чешмеджиев, Кирил и Методий.., s. 60-65.
44
A. Naumow, Krakowskie..., s. 142-143; A. Naumow uvádza texty kódexu Biblioteki
Jagielońskiej Berl. Ms. Slav. Qu 5, z prvej polovice 17. storočia, v ktorom sa nachádzajú
prológové životy Cyrila a Metoda a MNK 319 a Czart. 2048 I z Biblioteki Czartoryskich
Národného Múzea s kondakmi v časoslovoch z 16.-17. stor.
45
MMFH II., s. 324.
46
J. Stradomski, Spory ..., s. 100-101. Známe je aj iné vynechávanie „rímskeho“
v pravoslávnej literatúre (Tamže, s. 101).
47
NAUMOW, A.: Pasterze wiernych Słowian: Święci Cyryl i Metody. Kraków: Znak
1985, s. 19.
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III. Slovensko
V slovenskej literatúre sa pri cyrilo-metodskej tradícii sledovaného
obdobia často vyskytujú vopred podmienené zorné uhly pohľadov, ktoré
determinujú závery. Jednak je Cyrilo-metodská tradícia spájaná s tradíciami cirkví (katolíckou, grécko-katolíckou, pravoslávnou) a každá
z cirkví sa opiera o vlastné argumenty v prospech prisvojenia si cyrilometodskej tradície. Okrem tejto ideologickej podmienenosti sa niektoré
pramene hodnotia historicky neprijateľne. Napr. kult sv. Demetera je
podľa nás svedectvom kultu sv. Demetera a nie Cyrila a Metoda.
Cirkevnoslovanský kánon sv. Demetra sa spája s Cyrilom či Metodom
len od prvej polovice 20. storočia. Nie sú známe relevantné dokumenty,
z ktorých by sme mohli usudzovať o spojení tohto kultu s cyrilometodským v 15.-17. storočí. M. Fedor spája cyrilo-metodskú tradíciu aj
s demetrovskými patrocíniami, doloženými z 14.-15. storočia, ktoré opäť
nesvedčia o cyrilo-metodskej tradícii. Spojenie cyrilo-metodskej tradície
s patrocíniami Kozmu a Damiána v 15. storočí je podľa nás čistou
špekuláciou. M. Fedor však uvádza: „aj keď vo väčšine prípadov ide
o druhotný vplyv – valašská kolonizácia, – fakt sa potvrdzuje.“48 Faktom
je podľa M. Fedora prítomnosť „idey“ sv. Cyrila a Metoda v týchto
patrocíniách. Prítomnosť „idey“ nebudeme hľadať, ale len konkrétne
texty o Cyrilovi a Metodovi v literatúre daného obdobia. Zvlášť
venujeme pozornosť textom, ktoré priamo spájajú územie Veľkej Moravy
a pôsobenie Cyrila a Metoda s územím Slovenska.
III. 1. Legendy
Latinskej stredovekej literárnej kultúre nebola osoba sv. Cyrila
neznáma. Pri zostavovaní Zlatej legendy (Legenda Aurea) v polovici
13. storočia sa do tejto zbierky životopisov svätcov dostal aj sv. Cyril.
Pravda, bez mníšskeho mena, len ako Philosophus, ktorý našiel ostatky
sv. Klementa Rímskeho a priniesol ich do Ríma.49 Výskumy, ktoré
vykonala S. Barlieva ukazujú, že zbierka životopisov bola rozšírená po
celej Európe a text o Filozofovi nájdeme aj v prekladoch z latinčiny do
národných jazykov (napr. do nemčiny v 15. storočí).50 V uhorskej Zlatej

48

FEDOR, M.: Spolupatróni Európy. Ich odkaz na Slovensku. (bez udania miesta
vydania): SSV 1990, s. 52.
49
Pozri bližšie C. Бърлиева, Агиографските творби..., s. 23-33.
50
Tamže, s. 59.
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legende sa nenachádzajú cyrilometodské legendy, ktoré obsahujú napr.
poľské hagiografické zbierky (pozri I. 3.).
III. 2. Uhorská historiografia
Personálna sakralizácia uhorskej cirkvi sa líši od takéhoto procesu
v českej a poľskej literatúre 14.-15. storočia. Mnohonárodnostné Uhorské
kráľovstvo nepreberá Cyrila a Metoda do nosnej štátnopolitickej idey.
Hoci postavy z veľkomoravských dejín sú známe uhorským historiografom (tzv. Anonymova kronika z 13. storočia i kronika Šimona
z Kézy – Gesta Hungarorum z konca 13. storočia), zmienky o Cyrilovi
a Metodovi v nich nenájdeme. Uhorská štátnosť sa opiera o svätoštefánsku tradíciu, s ktorou je spojená kresťanská sakralizácia Uhorska.
Ani v 15. a 16. storočí sa v spracovaniach dejín Uhorska nenachádza
žiadna zmienka o sv. bratoch. Historiografi 15. storočia Antonio
Bonfini51 a Peter Ransanus (Epitome rerum Hungaricarum)52 nezaznamenávajú žiaden údaj o Cyrilovi a Metodovi. Pritom využívajú dielo
Aenea Silvia Piccolominiho (budúceho pápeža Pia II.) Historia Bohemica,
v ktorom sú uvedení sv. bratia, ale tieto údaje do prác nepreberajú.53
Bonfiniho práca vytlačená aj s doplnkami v roku 1690 rovnako
neobsahuje žiadne údaje o solúnskych bratoch.
III. 3. Liturgické pramene
Na území Slovenska sa nachádza niekoľko rukopisov a prvotlačí,
v ktorých sú Cyril a Metod priamo uvedení. Tieto rukopisy sú rímskokatolíckou latinskou liturgickou literatúrou. Ani toto jednoznačné
spojenie s latinským katolíckym prostredím nebráni K. Markovičovi
51

Čerpáme z vydania BONFINI, A.: Historia Pannonica sive Hungaricarum rerum
decades IV. Coloniae Agrippinae MDCLXXXX. Bonfini uvádza len kratučkú zmienku
k obdobiu Karola Plešivého, že v tom čase boli kristianizovaní Bulhari a „Sueropilus
Dalmatiae Rex, atque gens Slavorum illi subdita, quae à Boëmis Germaniae genus
deduxit, tunc primum Christi fide initiata est“ (s. 102 D). Toto vydanie Bonfiniho diela
je rozšírené kratšími historiografickými prácami, väčšinu z nich napísal v 16. storočí
trnavský rodák Ján Sambucus.
52
Práca ostala nedostupná, informácia o obsahu diela je uvedená podľa TIBENSKÝ, J.:
Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v živote slovenskej feudálnej národnosti. In:
Veľká Morava a naša doba. K 1100. výročiu príchodu Cyrila a Metoda. Bratislava: SSV
1963, s. 68. Krátky úryvok sa nachádza v MMFH I., s. 331.
53
Použili sme vydanie PICCOLOMINI, A. S.: Historia Bohemica. Helmestadii
MDCXCXX. Prvé tlačené vydanie tohto diela vyšlo v roku 1475. Metod je označený ako
„Moravorum archiepiscopo“
(s. 24), Cyril v Ríme obhajoval používanie staroslovienčiny v liturgii (s. 26).
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v tom, aby ich uviedol v rámci byzantských prvkov cyrilo-metodskej
tradície.54
Tzv. Spišský misál zo 14. storočia, Sečéniho knižnica (cod. l.m. ae
92), používanie na Spiši nie je jednoznačne dokázané,55 obsahuje
zmienku o Cyrilovi a Metodovi v kalendáriu56 9. marca, čiže zrejmý
vplyv z Moravy. Misál sa dostal do Sečeniány zo zbierky Mikuláša
Jankoviča (1773-1846). Rukopis mohol vzniknúť v Uhorsku, o čom
svedčia sviatky uhorských svätcov (Štefan, Ladislav, Svorad a Benedikt).57
V kalendáriu sú uvedení aj českí svätci – Václav a Vít, český vplyv badať
aj v Sanctorale.58 Pre spišskú provenienciu hovorí ornamentálna
výzdoba.59 Na moravský pôvod ale ukazuje údaj na fóliu 95, aby sa ľud
modlil „in ydiomate Morauicali“.60 Pokladáme za veľmi nepravdepodobné, aby autor textu o moravskom jazyku písal tento údaj pre Spiš.61

54

MARKOVIČ, K.: Byzantské prvky v cyrilo-metodskej úcte na Slovensku. In: Apoštoli
Slovienov. Bratislava: SSV 1963, s. 143-144.
55
Katalogizátor P. Radó hypoteticky spojil tento rukopis s Moravou a označil ho ako
Missale Olomoucense. Spišský pôvod misála pokladá za pravdepodobný J. Sopko
(SOPKO, J.: Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku
a Rumunsku. Martin: Matica Slovenská 1982, s. 29). Pozri aj PÖSTÉNYI, J.: Cyrilometodská tradícia na Slovensku. In: Apoštoli Slovienov. Bratislava: SSV 1963, s. 124125. L. Belás považuje za možnú oblasť vzniku okrem Spiša aj Bratislavu - pozri L.
Belás, Cyrilo-metodská tradícia..., s. 30.
56
Pozri fotografiu v MARSINA, R.: Metodov boj. Bratislava 20052, s. 151.
57
Podľa L. Belás, Cyrilo-metodská tradícia..., s. 30.
58
J. Sopko, Stredoveké latinské..., s. 29.
59
Tamže.
60
Tamže; J. Pöstényi, Cyrilo-metodská tradícia..., príloha II.
61
O tom, že obyvatelia Slovenska neboli nazývaní Moravanmi, svedčí napr. Kronika
Anonymova z prvej polovice 13. storočia, v ktorej sú obyvatelia Panónie označení
Sclavi, o obyvateľoch Nitry uvádza Sclavos et Boemos (Kronika anonymného notára
kráľa Bela. Gesta Hungarorum. Prekl. a pozn. V. Múcska, Budmerice: Rak 2000, s. 54,
82) či žilinské Privilegium pro slavis z druhej polovice 14. storočia (CHALOUPECKÝ,
V.: Privilegium pro Slavis. In: Bratislava X, 1936, s. 353-355). K etnicite a jej
pomenovaniu na Slovensku v 15. storočí pozri napr. SCHRÖPFERT, J.: Hussens
Traktat „Ortographia Bohemica“. Wiesbaden: Otto Harasowitz 1968, s. 111-113;
DORUĽA, J.: Pomenovanie Slovákov. In: Doruľa, J.: Tri kapitoly zo života slov.
Bratislava: VEDA 1993, s. 7-15, najmä s. 9; ΠΥШАРИН, В. П.: Условия развития
этнического самосознания словаков в XV веке: этническая ситуация. In:
Этническое самосознание славян в XV столетии. Москва: Наука 1995, s. 113-123.
215

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

Údaj o sv. Cyrilovi a Metodovi sa nachádza aj v kódexe bratislavskej
kapituly z 15. storočia, známom ako Bratislavský misál,62 ktorý v súčasnosti v Sečéniho knižnici v Budapešti (Missale Possoniense, cod. l.m.
ae 218). Uvedený je tu sviatok sv. Cyrila a Metoda 9. marca v kalendáriu.
Rukopis je uhorskej proveniencie, ale dostali sa sem typicky české prvky –
sviatok Cyrila a Metoda a sv. Václava.63 V iných liturgických textoch,
ktorých vznik je spojený s bratislavskou kapitulou, sa sviatok sv. Cyrila
a Metoda nenachádza, zatiaľ čo úcta k sv. Václavovi je doložená aj
v iných manuskriptoch z 15. storočia.64
V tzv. Spišskom breviári (Breviarum Scepusiense B) sa v kalendáriu
nachádza zmienka o Cyrilovi a Metodovi.65 Rukopis sa používal na
Slovensku v Ľubici, chýbajú v ňom uhorskí svätí. Pôvod rukopisu spája P.
Radó s poľským prostredím, podľa J. Sopka je možné uvažovať aj
o spišskej proveniencii.66 Chýbajúci uhorskí svätci svedčia v prospech
neuhorského, poľského pôvodu.
Aj ďalší rukopis, tzv. Kremnický kódex, L. Belás nespája s uhorským,
ale s česko-moravským prostredím.67 Rukopis obsahuje celú legendu
Quemadmodum. R. Marsina síce označuje rukopis za „slovenskomoravskej proveniencie“,68 ale podľa nás nie sú na to dôvody. Legenda
Quemadmodum je identická s českými textmi a bola veľmi pravdepodobne prepísaná v olomouckej diecéze v 15. storočí. Z tejto diecézy
pochádzal aj prvý vlastník kódexu.69
Rukopis Orácií z 15. storočia (Univerzitná knižnica v Budapešti,
Cod. Lat. 109) sa používal na Slovensku, našiel sa v Kremnici.

62

J. Sopko označuje tento misál Missale Posoniense, Codex „ E“ (J. Sopko, Stredoveké
latinské..., s. 48; ŠEDIVÝ, J.: Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger
Kollegiatkapitel. Bratislava: Chronos 2007, s. 152).
63
Tamže.
64
Missale Posoniense VI., Missale Posoniense „D“, Missale Posoniense IV., Missale
Posoniense „I“, Missale Posoniense „G“ (pozri bližšie J. Šedivý, Mittelalterliche
Schriftkultur..., s. 145, 146, 157, 188, 195). Úcta k sv. Václavovi je prítomná aj
v rukopisoch z 14. storočia (Tamže, s. 104, 110-111).
65
J. Sopko, Stredoveké latinské.., s. 67-68 (rukopis je v Sečéniho knižnici v Budapešti,
cod. l.m. ae 399). Pozri aj MARSINA, R.: Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku. In:
Studia Historica Tyrnaviensia V, 2004, s. 29; R. Marsina, Metodov boj, s. 153.
66
J. Sopko, Stredoveké latinské..., s. 68.
67
L. Belás, Cyrilo-metodská tradícia..., s. 28-29.
68
R. Marsina, Cyrilo-metodská tradícia..., s. 29.
69
L. Belás, Cyrilo-metodská tradícia..., s. 27-29.
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V Orationes de sanctis et ad diversa je modlitba venovaná aj Cyrilovi
a Metodovi.70 Proveniencia rukopisu je „najskôr územie Čiech“.71
J. Stanislav objavil v Kapitulskej knižnici antifonár (tzv. Bratislavský
antifonár), ktorý datoval 15. storočím. V ňom sú uvedení Cyril a Metod
ako vyznavači.72 Podľa J. Sopka rukopis pochádza z prvej polovice 16.
storočia.73
Čo sa týka dvoch inkunábul v Univerzitnej knižnici v Bratislave
s uvedením Cyrila a Metoda, sú vytlačené v Benátkach a používali sa
v česko-moravskom prostredí. Tieto tlače – Olomoucký misál
(Norimberg 1499, sign. Inc. 393,) a Pražský misál (Benátky 1507, sign.
22B 62902) obsahujú okrem zmienky v kalendáriách aj proprium.74
Liturgické pramene, ktoré obsahujú informáciu o Cyrilovi a Metodovi, sú spojené najmä s českým (moravským) prostredím. L. Belás
uvádza, že tieto rukopisy „poväčšine pochádzajú zo susednej Moravy, pre
ktorú boli pôvodne vyhotovené. Preto nemôžu poskytnúť presvedčivý
dôkaz o kulte sv. Cyrila a Metoda na Slovensku v 14. a 15. storočí.“75
Rovnako tieto pramene hodnotí aj J. Tibenský76 či K. Habovštiaková77.
Iná liturgická literatúra rímsko-katolíckej cirkvi z 15. až 17. storočia,
určená pre územie Slovenska, neobsahuje žiadne zmienky o sv. bratoch.
Prítomnosť v niekoľkých kalendáriách nesvedčí o uhorskej tradícii. Cyril
a Metod sú neuhorskými svätcami, ako aj väčšina svätcov uvedených
v kalendáriách.
Osobitým liturgickým prameňom, uvádzaným v súvislosti s cyrilometodským dedičstvom sú tzv. Spišské modlitby. V rukopise nie sú
uvedení Cyril a Metod, ale G. Povala78 prišiel k záveru, že časť Spišských
70

J. Sopko, Stredoveké latinské..., s. 132-133.
Tamže, s. 132.
72
STANISLAV, J.: K otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku. In: Kultúra XV,
1943, s. 454.
73
SOPKO, J.: Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. Martin: Matica
Slovenská 1981, s. 79. V súčasnosti sa nachádza v Archíve hlavného mesta SR
Bratislavy, sign. Kapitulská knižnica 17.
74
БЪРЛИЕВА, C.: Оломоуцкият и Пражкият мисал и службите за св. Кирил и
Методий. In: Palaeobulgarica XXII, 1998, 1, 12-25.
75
L. Belás, Cyrilo-metodská tradícia..., s. 30.
76
J. Tibenský, Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia, s. 69.
77
„V širšom rozsahu sa však priama cyrilometodovská tradícia v živote slovenskej
feudálnej národnosti neuplatnila.“ (HABOVŠTIAKOVÁ, K.: O cyrilometodovskej
tradícii na Slovensku. In: Константин-Кирил Философ. София: БАН 1981, s. 277).
78
POVALA, G.: Spišské modlitby, otázka ich genézy. In: Jazykovedné štúdie X. Štolcov
zborník. Bratislava: VEDA 1969, 246-266.
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modlitieb – spoločné prosby za živých – vznikla v priamej nadväznosti
na cyrilo-metodské pôsobenie alebo v jeho veľmi blízkej nadväznosti.
Dôvodom k takémuto záveru je neprítomnosť modlitieb tohto typu
v rímsko-katolíckych prameňoch, s ktorými Spišské modlitby Povala
porovnával. Spišské modlitby preberajú podľa G. Povalu prosby za živých
z Liturgie Jána Zlatoústeho a sú zápisom ústneho formulára, ktorý
niekoľko stáročí pretrvával na území Slovenska.79 Závery G. Povalu sú
v slovenskej literatúre akceptované.80 Detailnejší pohľad na poľské pramene z 14.-15. storočia ukazuje, že modlitby za živých (typovo tzv.
modlitby veriacich) sa v nich nachádzajú v hojnom počte (v latinčine a aj
v poľštine) a sú bežnou súčasťou liturgickej literatúry rímsko-katolíckej
cirkvi. Spojenie Spišských modlitieb s byzantsko-slovanskou liturgiou
9.-10. storočia (teda aj s Cyrilom a Metodom) je tým nepravde-podobné. 81
III. 4. Pramene protestantských cirkví
Mohutné reformné cirkevné hnutie v prvej polovici 16. storočia sa
šíri aj na území Slovenska. Zásadný význam v prostredí evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku nadobúda cirkevná čeština, ktorá sa stáva liturgickým jazykom aj na území Slovenska. Cyril a Metod sú v evanjelickej
literatúre vnímaní ako významné osobnosti, predchodcovia evanjelickej
cirkvi, pretože používali slovanský jazyk v liturgii. Žiaľ, žiadny prameň
z 16. a začiatku 17. storočia, ktorý súvisí s územím Slovenska, neobsahuje
zmienku o sv. bratoch. Napriek tomu je veľmi pravdepodobné, že najmä
medzi vzdelancami, ktorí poznali českú literatúru, boli Cyril a Metod
známi ako kristianizátori Moravanov a Čechov a spájaní s dejinami
Moravy a Čiech.
V českom literárnom prostredí vzniká početná latinská literatúra
o sv. bratoch – zmienky sú v kronikách, životoch iných svätcov, či
79

Tamže, s. 264-266.
Napr. PAULINY, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny. Od začiatkov po súčasnosť.
Bratislava: SPN 1983, s. 91-95; M. Fedor, Spolupatróni..., s. 66-68; BAGIN, A.: Úvod.
In: Vragaš, Š.: Život sv. Konštantína Cyrila a Život sv. Metoda. Martin: Matica
Slovenská 1991, s. 6.; ŽEŇUCH, P.: Výskum cyrilských a latinských pamiatok byzantskej
tradície z východného Slovenska a zakarpatskej Ukrajiny. Monumenta byzantino-slavica
et latina Slovaciae. In: Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom
obradovom prostredí na Slovensku. Red. P. Žeňuch, Bratislava: Slavistický ústav
J. Stanislava SAV/Slovenský komitét slavistov 2007, s. 20-22.
81
Pozri bližšie LUKOVINY, Ľ.: Spišské modlitby – vplyv liturgie Jána Zlatoústeho?
(Zborník pripravovaný na Slavistickom ústave J. Stanislava SAV, v tlači).
80
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priamo legendách o Cyrilovi a Metodovi a aj v liturgickej literatúre.82
Jedinú zmienku o spojení s Uhorskom nájdeme v 15. storočí v legendách. Legenda Tempore Michaelis neobsahuje informáciu o Uhorsku,
legenda Quemadmodum však obsahuje text, ktorý spája cyrilometodskú
cirkev s Uhorskom: Tandem Swanthopluk rex procuravit pro augumento
fidei Christiane, quod sedes archiepiscopalis in Velhrad in ecclesia quam
recte fidei ordinaverat et ubi regni sui sedes erat et septem episcopi
suffraganei sub ipsam ordinati in Polonia et Ungaria fuere. 83
Text legendy Quemadmodum sa nachádza aj v tzv. Kremnickom
kódexe, rukopise nájdenom na Slovensku, v breviárovej časti. Slovenský
preklad uverejnil L. Belás: Tenže kráľ Svätopluk sa postaral o zveľadenie
kresťanskej viery, že nariadil, aby kostol vo Velehrade sa stal sídlom
arcibiskupským, kde aj bolo sídlo kráľovstva. Tomuto sídlu boli
podriadení siedmi sufragánni biskupi v Poľsku a v Uhorsku.84
Síce nepriame, ale presvedčivé svedectvo o kulte Cyrila a Metoda
medzi vzdelancami podávajú pramene, ktoré neboli vytlačené na
Slovensku, ale ich autori pôsobili aj na území Slovenska. Ján Ámos
Komenský v diele Synopsis Historica Persecutionum Ecclesiae Bohemicae
(1632) spája pôsobenie Cyrila a Metoda s územím Moravy a Čiech,
Metoda nazýva apoštolom Čechov. Bořivoj prijíma krst za vlády
Svätopluka, moravského kniežaťa.85
Jakub Jakobeus (1591-1645), rodák z Kutnej Hory, vysvätený na
utrakvistického kňaza, musel po bielohorskej porážke (1620) z náboženských dôvodov opustiť České kráľovstvo a od roku 1624 pôsobil na
Slovensku v Trenčíne a Prešove.86 Publikoval (pravdepodobne v Amsterdame) spis Idea mutationum Bohemo-evangelicarum ecclesiarum
(1624). O Cyrilovi a Metodovi uvádza: Po dohode medzi Michalom,
cisárom carihradským, a kráľom Vlastimírom v Bulharsku a Svätoplukom
82

BLÁHOVÁ, M.: Cyrilometodějská tradice v českých zemích ve středověku. In:
Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie. Red. A. Barciak, Katowice
1999, s. 137-147.
83
Podľa БЪРЛИЕВА, C.: Новоткрити преписи на латински агиографски творби
за Кирил и Методий в полската Legenda aurea. In: Кирило-Методиевски студии 8,
1991, s. 275. S. Barlieva cituje Vroclavský rukopis No. 54 II, l. 139. Text legendy
Quemadmodum pozri aj v MMFH II., s. 289-296.
84
L. Belás, Cyrilo-metodská tradícia ..., s. 28.
85
Podľa НАЧЕВА, M.: Коменски, Ян Амос. In: Кирило-Методиевска енциклопедия
II, София 1995, s. 382.
86
Viac o Jakobeovi pozri JAKUB JAKOBEUS: Výber z diela. Štúdiu napísal J. Minárik,
prekl. a poznámky J. Minárik – M. Vyvíjalová, Bratislava 1963, s. 7-94.
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na Morave prišli z obzvláštnej božej starostlivosti za kniežaťa Bořivoja
z Moravy do Prahy, hlavného mesta Čiech, dvaja muži, povestní životom
a kresťanským učením, Cyril a Metod, ... vyzdvihli medzi českým národom
pravé svetlo evanjelia, ... obrátili v Prahe na spasiteľnú vieru Ježiša Krista
i Bořivoja i Ludmilu.87 J. Minárik uvádza medzi zdrojmi Jakobeovej práce
Kroniku českú (1541) od Václava Hájka z Libočan a Historia regni
Bohemiae (1552) od Jana Dubravia.88 V Jakobeovej básni Gentis
Slavonicae lacrimae, suspiria et vota 89 nenachádzame Cyrila a Metoda.
Jakobeova práca o dejinách Slovákov sa nezachovala.
Daniel Sinapius (označovaný nie veľmi vhodne v modernej historiografii duplicitne slovanským priezviskom Horčička, ktoré nepoužíval)
sa narodil v Sučanoch pri Váhu r. 1640. Do exilu odchádza r. 1673 na
územia súčasného západného Poľska, r. 1683 sa vracia späť na Slovensko
a pôsobí v Levoči.90 Jeho práca Neo-forum latino slavonicum vychádza
v Lešne (v súčasnosti poľské Leszno). Dielo venuje protestantským
šľachtickým rodom na Slovensku. Nachádzame v ňom kratučkú zmienku
o Cyrilovi a Metodovi: Ex hac [Slavorum gente] prodiere varii Clarissimi
Viri, ... Ciryllus et Methodius vulgo Strachota Episcopi, et omniu Slavoru
Apostoli, Graeca et Slavonica lingva proptissimi. (Pochádzajú z neho
[Slovanského národa] rôzni preosvietení muži, ... Cyril a Metod,
obyčajne Strachota, biskupi a apoštoli všetkých Slovanov, veľmi obratní
v gréckom a slovanskom jazyku).91
Literatúra členov protestantských cirkví obsahuje texty o Cyrilovi
a Metodovi, sú kristianizátori Slovanov, priamo krstili Svätopluka a iné
postavy moravských a českých dejín. Nespomínajú sa však v súvislosti
s Uhorskom, slúžia len ako argument v obrane slovanského jazyka a jeho
používania (nielen v liturgii).
III. 5. Neuhorská historiografia
Európska latinská historiografia sa pri dejinách 8. a 9. storočia
zaoberá aj Cyrilom a Metodom. Niektoré stredoveké texty do konca
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Tamže, s. 325; v originálnej práci s. 4.
Tamže, s. 78.
89
Latinský text aj so slovenským prekladom Tamže, s. 290-309.
90
Životopisné údaje pozri bližšie BRTÁŇ, R.: Daniel Sinapius. In: Daniel SinapiusHorčička: Neo-forum latino slavonicum. Bratislava: Tatran 1988, s. 195-211.
91
SINAPIUS-HORČIČKA, D.: Neo-forum latino slavonicum. Bratislava: Tatran 1988,
s. 38-40; slov. preklad s. 39-41.
88
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15. storočia sú uverejnené v pramennej edícii,92 rozsiahle údaje o Cyrilovi
a Metodovi sa nachádzajú v diele Annales Boiorum Jána Aventina (14771534).93 Cyril a Metod sú známi aj poľským historiografom (pozri vyššie,
bod I. 2). Uvedieme iné neuhorské texty, v ktorých chceme sledovať
spojenie Cyrila a Metoda s územím Uhorska (t.j. Slovenska).
Územie Uhorska s územím Veľkej Moravy spája už Aeneas Silvius.
Morava sa rozkladala nad Dunajom.94 Po Metodovej smrti časti Moravy
zabrali okolité národy.95 Rovnako aj z Kroniky Bielského môžeme
dedukovať, že Veľká Morava zahŕňala aj územie Slovenska. Po smrti
Svatoboja, syna Svätopluka, územie Moravy pohltili okolité národy96
U českého historika Johanna Dubravia (čes. Jan Skála z Doubravky)
Historia regni Boihemiae (1552) tiež nachádzame rozsiahle údaje
o činnosti Cyrila a Metoda. Sídelným mestom Veľkej Moravy bol
Vesprím, územie medzi Váhom a Dunajom ostalo Svätoplukovi aj po
nápore Uhrov, ale panovník sa rozhodol preniesť sídlo na Moravu do
Velehradu.97
Údaje o územnom rozsahu Moravy obsahuje aj práca Maura
Orbiniho Regno de gli Slavi z roku 1601.98 Cyril sa stal prvým arcibiskupom Moravy potom ako učil kresťanskej viere Bulharov, Srbov,
Svätopluka, kráľa Dalmácie a potom Svätopluka, kráľa Moravy spolu so
všetkým jeho ľudom, na území hraničiacom s riekami Vislou, Dunajom
a Váhom.99
Ďalšou dôležitou prácou k územnému pôsobeniu Cyrila a Metoda sú
Annales Ecclesiastici od Caesara Baronia. V desiatej časti (Rím 1603)
Barónius publikuje niektoré pápežské listiny, adresované na Veľkú
92

Aeneas Silvius, Johannis de Thurócz, Petrus Ransanus, Antonio Bonfini (Magnae
Moraviae fontes historici I. Praha-Brno: SPN 1964, s. 321-335).
93
Tamže, s. 338-376.
94
„Moravia trans Danubium jacet, cui ad orientem Hungari Poloniqve regnum
possident“ (A. Silvius, Historia Bohemica ..., s. 24).
95
„imperii Moravorum partem Teutones ac Bohemi, partem Poloni atque Hungari
diripuerunt“ (Tamže, s. 25).
96
„zaczym Krolestwo Morawskie ná troie było rostargniono, część posiedli Węgry,
część Niemcy, drugą Polacy” (Kroniki Polskiey Marcina Bielskiego ..., s. 31).
97
Podľa J. Tibenský, Veľkomoravská a cyrilometodejská..., s. 73.
98
ORBINI, M.: Il Regno de gli Slavi. Pesaro M. DCI. (Nachdruckt München: Otto
Sagner 1985. [= Sagners slavistiche Sammlung. Band 9])
99
„Et fù il primo Arciuescouo della Morauia, hauendo prima instrutto nella religione
Christiana li Bulgari, Seruij, & Suetopelech Rè della Dalmatia, e dopo questi Suatoplugo
Rè della Moravuia con tuttala sua gente, la quale confinaua con La Vistula, Danubio, &
Vago fiumi“ (Tamže, s. 45).
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Moravu. Listinu Industriae tuae (r. 880) vydáva ako prvý,100 nepripája
však vysvetlivky. Pri bule Praedicationis tuae (r. 879) len odkazuje na
archívne miesto, kde sa nachádza.101
Zlomový bod v priradení Cyrila a Metoda územiu Uhorska (a tým
Slovenska) nachádzame v diele Melchiora Inchofera Annales ecclesiastici
regni Hungariae. 102 Melchior Inchofer, jezuita, nie je kladnou osobnosťou
v dejinách vedy. Známy je predovšetkým ako odporca Galilea Galileiho,
jeho vedecká práca tvorila základ, o ktorý sa opierala cirkevná argumentácia.103 Patril však k najväčším vedcom Európy svojej doby. Jeho
rozsiahle vedomosti, ktoré načerpal pri práci s pramennými materiálmi,
sú vložené do rozsiahleho diela o cirkevných dejinách Uhorska.
Množstvo informácií o cyrilo-metodskej tradícii čerpá Inchofer
z kolosálneho diela Annales Ecclesiastici Cézara Baronia (1538-1609),
ktoré vychádza v Ríme od r. 1598.104 Inchofer ako prvý spojil pôsobenie
Cyrila a Metoda v rámci dejín veľkomoravskej cirkvi s konkrétnym
miestom na Slovensku. Hoci bulu Industriae tuae Baronius vydáva pol
storočia pred ním, nevenuje pozornosť jej obsahu, len v krátkosti
poznamenáva, že listina je adresovaná moravskej cirkvi. Baronius sa
taktiež nesústredí na územný rozsah Moravy v 9. storočí, no Inchofer,
znalec uhorských pomerov, pripája rozsiahle poznámky k tejto listine,
ktorú tiež celú publikuje105 a text „sanctae ecclesiae Nitrensis“ presne
lokalizuje na uhorskom území. Uvádza, že celý komitát nad Bratislavou
patril správne pod moravskú (teda aj uhorskú) cirkev.106 Tieto údaje čerpá
aj z práce Aenea Silvia Piccolominiho, priamo sa na jeho prácu
odvoláva.107 Pozná prácu českého historika Jana Dubravia, pri spojení
cyrilometodského pôsobenia s územím Uhorska však vychádza
z latinských prameňov a apeninských autorov.
100

C. Baronius, Annales Ecclesiastici..., s. 661-662.
C. Baronius, Annales Ecclesiastici..., s. 654.
102
INCHOFER, M.: Annales Ecclesiastici Regni Hungariae. Tom. I., Vol. II., Posonii
1796. Vydanie z roku 1644 (Rím) ostalo autorovi nedostupné.
103
Pozri bližšie prácu BLACKWELL, R. J.: Behind the Scenes at Galileo's Trial:
Including the First English Translation of Melchior Inchofer's Tractatus syllepticus.
Notre Dame 2006.
104
C. Baronius, Annales Ecclesiastici...
105
M. Inchofer, Annales Ecclesiastici..., s. 241-244.
106
M. Inchofer, Annales Ecclesiastici..., s. 245.
107
„Quanquam hae omnes Provinciae tum Moraviae nomine censerentur, eodem sensu
existimet Aeneas Sylvius Hungariam Moraviae Regibus paruisse“ (M. Inchofer, Annales
Ecclesiastici..., s. 196).
101
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Inchofer ako prvý publikuje listinu pápeža Jána VIII. Praedicationis
tuae z roku 879, pred B. Balbínovými Miscellanea historica regni
Bohemiae (r. 1679). Úvodný text buly – Reverentissimo Methodio,
archiepiscopo Pannoniensis ecclesiae – potvrdzuje Inchoferove závery
o Metodovi ako apoštolovi Uhorska.108 Tieto pramenné texty podľa
Inchofera vyzdvihujú Nitru medzi najslávnejšie cirkevné miesta
Uhorska.109 Cyrila nazýva apoštolom Moravanov a Metoda apoštolom
Uhrov. Metod je podľa Inchofera významnou postavou uhorských
cirkevných dejín.
Ďalším dielom, ktoré spája pôsobenie Cyrila a Metoda s územím
Uhorska, je Bollandova práca Acta Sanctorum z polovice 17. storočia.110
Pamiatka sv. bratov sa slávi 9. marca a uvádza sa, že SS. Cyrillus, et
Methodius, qui fidem orthodoxam in parte Ungariae propagarunt.111 Táto
práca, ako aj Inchoferova, vychádza v zahraničí.
V európskej vedeckej literatúre sa v polovici 17. storočia nachádzajú
informácie, ktoré spájajú Cyrila a Metoda s Uhorskom, no prvý domáci
(uhorský) text o sv. bratoch nečerpá informácie z týchto zdrojov.
III. 6. Uhorské pramene 17. storočia
Rímskokatolícky kancionál Cantus Catholici (Levoča 1655)112
obsahuje v latinskej dedikácii zmienku o sv. bratoch. Zborník neobsahuje
pieseň o Cyrilovi a Metodovi, prvá pieseň o nich je známa v českom
prostredí až z kancionála z roku 1661 od Adama Michnu.113
V dedikácii sa nachádza niekoľko údajov, ktoré môžeme porovnať
s inými latinskými cyrilo-metodskými textami:

108

V diplomatári (Codex Diplomaticus et Epistolaris Slovaciae. Tomus I, praep.
R. Marsina. Bratislava: SAV 1971, s. 22-23) sa neuvádzajú údaje o vydaniach C. Baronia
(len odkaz pri vydaní Balbína) a nie je uvedené vydanie oboch listín Inchoferom.
109
„Idem de Nitrensi Cathedra considerandum erit: fuisse hanc & antiquitate,
& nobilitate praestantem“ (M. Inchofer, Annales Ecclesiastici .... Tom. I., Vol. I., Posonii
1795, s. 34)
110
Vydanie nám ostalo nedostupné, čerpáme z vydania Acta Sanctorum Ungariae, ex
Joannis Bollandi. Tyrnaviae MDCCXLIII.
111
Acta Sanctorum ..., s. 108. Vita SS. Cyrilli, et Methodii je na s. 151-160.
112
Ku kancionálu pozri štúdie v Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia
v strednej Európe. Zborník z konferencie Bratislava, 25.-26.9.2002, Ed. L. Kačic,
Bratislava 2002.
113
TKADLČÍK, V.: Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě. Olomouc: MCM
1995, s. 30.
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Gens nostra Pannona, multis antiquorum encomiis, et monumentis
celebrata. Postquam sub Suatoplugo Rege, Belgradei sedem habente, Viris
Apostolicis Cyrillo, et Methodio Christi fidem annuntiantibus ... Adunatis
Christo per Sacrum baptisma cum Rege Suatoplugo Pannoniis, nec non
Bulgaris, Moravis, et Borivojo Bohemiae Duce, a Romano Pontifice,
Nicolao Primo praefati Viri sancti impetrant, ut gentibus a se baptizatis,
lingva vernacula obire Sacra liceret. Quod divino responso approbatum
esse fertur, ut: Omnis spiritus laudaret Dominum. Hinc credibile est,
gentem etiam Pannonam hoc privilegio olim usam fuisse.114
J. Vilikovský našiel k časti textu dedikácie doslovnú zhodu
v breviárových ofíciách z polovice 17. storočia, používaných v pražskej
a olomouckej diecéze.115 Rovnako aj zmienka o Bořivojovi pochádza
zrejme z českých prameňov. O vplyve z českého prostredia svedčí aj
obsah kancionála – takmer dve tretiny piesní je prevzatých zo starších
českých kancionálov.116 Údaj o Belegrade – Belgradi sedem habente – sa
nenachádza v českých prameňoch. Nie je ani v uhorských prameňoch,
ktoré opisujú ovládnutie Svätoplukovej ríše Uhrami – napr. v tzv.
Kronike Anonymovej.117 V českej literatúre môžeme nájsť údaj
o Velehrade ako sídle Svätopluka, napr. v legende Quemadmodum.
M. Orbini za sídlo považuje Velegrad,118 J. Jakobeus považuje za Svätoplukove sídlo Prahu, pre M. Inchofera je sídlom panovníka Volehrad
(alebo Vyšegrad), stotožňuje ho s Prahou.119 S veľkou pravdepodobnosťou
je slovo Belgrad chybným (možno zámerným) prepisom slova
Vel(e)grad. S rovnakým javom sa stretávame aj v homílii Jána Štekny,
v ktorej mníchovskom prepise je uvedené Arciepiscopatus in Belograd
ordinavit ibique sanctus Cyrillum pontificem constitit ordinari.120
Prepisovač pritom v pokračovaní homílie píše: protinam in Welegrad
detulit. S. Barlieva vysvetľuje zámenu Velegrad za Belegrad dvojako –
114

Cantus Catholici. Levoča 1655. Ďakujem L. Kačicovi za poskytnutie kópie prameňa.
„A Nicolao I. pontifice impetrant, ut gentibus a se baptizatis, lingua vernacula obire
sacra licet. Quod divino responso approbatum esse ferunt, ut omnis spiritus laudaret
dominum“ (VILIKOVSKÝ, J.: Cantus Catholici. In: Bratislava IX, 1935, s. 273). Tieto
texty sa nachádzajú v tlačiach z rokov 1630 a 1653.
116
Tamže, s. 275-279.
117
Tu je Belehrad pomenovaný „Alba Bulgaria“ (Kronika anonymného notára kráľa
Bela. Gesta Hungarorum, Prekl. a pozn. V. Múcska, Budmerice: Rak 2000, s. 89-90).
118
M. Orbini, Regno ..., s. 45.
119
„Volegradum, alias Vicegradum hoc est Pragam“ (M. Inchofer, Annales
Ecclesiastici..., s. 288).
120
С. Бърлиева, Eднa хомилетична творба..., s. 41.
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buď si prepisovač pomýlil b s v, ktoré majú v rukopisoch 14.-15. storočia
blízku grafiku alebo ide o fonetickú blízkosť, z čoho pramení aj zámena
grafická.121 V tlačiach je grafika písmen rozdielna, preto nevieme, či išlo
o fonetickú blízkosť, alebo či bola zámena zámerná, aby sa sídlom
Svätopluka stalo veľké a slávne mesto.
Panonizácia kultu nie je pre autora B. Sölöšiho úplne samozrejmá,
sám uvádza, že k takémuto záveru prišiel dedukciou: Hinc credibile est,
gentem etiam Pannonam hoc privilegio [lingva vernacula obire Sacra
liceret] olim usam fuisse – Z toho možno usudzovať (preto je vierohodné),
že aj národ slovenský (panónsky) používal túto výsadu [konať služby
Božie v ľudovom jazyku]. Spojenie Cyrila a Metoda s územím Slovenska
sa neopiera o lokálnu uhorskú tradíciu.
Pramenné informácie o tom, že Cyril a Metod preložili Sväté písmo
do slovanského jazyka a Metod bol menovaný pápežom za panónskeho
arcibiskupa, nie sú koncom 17. storočia využívané. Profesor Trnavskej
univerzity Gabriel Heveneši publikuje Ungaricae Sanctitatis indicia
(Trnava 1692) a uvádza dva pramene k Cyrilovi a Metodovi – Annales
Ecclesiastici Regni Hungariae a Bollandovu zbierku Acta Sanctorum
Hungariae. Neopiera sa o české pramene.122 Podľa Hevenešiho sv. Cyril
zvestoval pri Dunaji Kristovu vieru Uhrom.123 Rovnaký údaj nájdeme aj
v knihe Michala Sambára z roku 1661.124
Cyrila nachádzame v Miscellaneách Martina Sentivániho ako
kristianizátora Uhrov.125 V diele Consultatio Saluberrima, na ktoré ma
upozornil S. Zavarský, sa nachádza v Appendixe krátky údaj, ale nie je
jasné, či súvisí s Uhorskom: Moravi plenius per SS. Cyrillum
& Methodium [conversi sunt nono saeculo].126
III. 7. Polemiky v Uhorsku
Slovenskí vzdelanci sa do polemiky o poslaní uniátskej cirkvi
prakticky nezapájajú v 17. storočí. Jednou z prvých prác je Dissertatio
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Tamže, s. 48, poznámka 39.
Literatúra ostala nedostupná, jej obsah je uvedený podľa A. Bagin, Úvod, s. 9.
123
Podľa J. Tibenský, Veľkomoravská a cyrilometodejská, s. 83.
124
Tamže.
125
J. Tibenský, Veľkomoravská a cyrilometodejská, s. 83. Literatúra ostala nedostupná,
Sentivániho práca Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea I. – III.
vychádzala tlačou v rokoch 1689-1709.
126
SZENTIVANY, M.: Consultatio Saluberrima. Tyrnaviae MDCCIV, s. 30.
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chronologico-polemica ... (Trnava 1703) Martina Sentivániho.127 Nie je
spojená s Užhorodskou úniou, ale až Sedmohradskou (začiatok 18. stor.).
Argumentáciu o Cyrilovi a Metodovi v tejto práci nepoužíva, dokonca sa
o nich vôbec nezmieňuje.
III. 8. Označenie Apoštoli Slovanov
V slovenskej literatúre sa chybne hodnotí vznik označenia Cyrila
a Metoda Apoštoli Slovanov. I. Kružliak uvádza, že Samuel Timon v práci
Imago antiquae Hungariae (1737) označil Cyrila a Metoda za apoštolov
Slovanov. Podľa Kružliaka je to „prvé pomenovanie svätých bratov
„slovanskými apoštolmi“ v písomnej literatúre vôbec.“128 Opieral sa
možno o informáciu A. Bagina, ktorý poznamenáva, že S. Timon dal
Cyrilovi a Metodovi titul Slavorum Apostoli.129 F. Vnuk, neodkazujúc
priamo na prácu Kružliaka uviedol, že Ján Baltazár Magin v Apologii
(1723) „ako prvý označuje sv. bratov za apoštolov Slovanov.“130 Je
potrebné uviesť, že ich tak neoznačuje ako prvý v európskej literatúre,
a ani nie ako prvý zo slovenských vzdelancov. Už Daniel Sinapius, rodák
z Turca, po nútenom odchode na súčasné západné Poľsko, z ktorého sa
vrátil na Slovensko, uviedol v predslove k Novému trhu latinskoslovenskému (vydané v Lešne 1678, cca.100 km na východ od súčasných
nemeckých hraníc) o Cyrilovi a Metodovi, že sú „omniu Slavoru
Apostoli.“131 Označenie „slovanskí apoštoli“ nachádzame aj v diele Leva
Kreuzu Obrana cirkevnej jednoty (1617): „Cyryl i Metody Apostołowie
Słowieńscy“.132 Začiatkom 17. storočia uvádza M. Orbini Cyrila
s prívlastkom: „Apostolo de gli Slaui“.133 Také označenie nájdeme aj
127

SZENT-IVANY, M.: Dissertatio Chronologico-Polemica. Tyrnaviae MDCCIII.
K tomuto dielu pozri bližšie ZAVARSKÝ, S.: Dva texty o únii z 18. storočia. In: Cyrilské
a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Red.
P. Žeňuch, Bratislava: Slavistický ústav J. Stanislava SAV/Slovenský komitét slavistov
2007, s. 62-65.
128
KRUŽLIAK, I.: Cyrilometodský kult u Slovákov. Prešov: Vyd. M. Vaška 2003, s. 32.
129
A. Bagin, Úvod, s. 10; BAGIN, A.: Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov. Bratislava:
SAP 1993, s. 14.
130
VNUK, F.: Cyrilometodský kult u Slovákov v zahraničí. In: Cyril a Metod. Slovensko
a Európa. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnava 25-29. mája 2005. Ed.
E. Nemcová – J. Píšová. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2007, 205212., s. 205.
131
D. Sinapius-Horčička, Neo-forum..., s. 40.
132
Podľa A. Naumow, Święci Cyryl i Metody..., s. 182.
133
M. Orbini, Regno..., s. 45.
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v Rímskom martyrológiu (r. 1589), zreformovanom za pápeža Gregora
XIII. Baroniom: „Dicti sunt ambo Morauorum & Slauorum Apostoli“.134
Toto označenie však je ešte staršieho dátumu, Maciej Strykowski
(r. 1582) uviedol: „Cyrillus ..., y Metodius piersi Sławieńsci
Apostołowie“.135 A končíme na diele Macieja z Miechowa Tractatus de
duabus Sarmatiis (1517), v ktorom sa spomína misia Cyrila a Metoda
ako misia „Apostołów wszystkich Słowian“.136 Nevieme presne či sa
v roku 1517 prvýkrát toto označenie objavuje v literatúre, rozhodne však
nepochádza z 18. storočia.
III. 9. Uhorizácia kultu
J. Tibenský, hľadajúc príčiny spojenia sv. bratov s Uhrami a uhorskou
cirkvou, uviedol, že „uhorizácia“ kultu je spôsobená pohľadom na dejiny
sarmatských národov.137 Za sarmatské národy sa pokladali aj všetci
Slovania a Uhri. Historiografi 16.-17. storočia rôznym spôsobom
identifikovali príchod Uhrov do Panónie. Dejiny príchodu Uhrov sú
spojené s dejinami Hunov. J. Herold v prílohe k Bonfiniho vydaniu
Panónskej histórie uvádza štyri príchody Hunov do Panónie – v rokoch
401, 567, 744 a 999.138 Huni, Avari a Uhri sú pre kronikárov jedným
národom, „uhorskí Huni“ prichádzajú do Panónie prvýkrát podľa
Bonfiniho v roku 744.139 V tom istom roku aj M. Inchofer privádza
Almuša s jeho ľudom do Panónie.140 Informácia o tom, že Uhri prišli do
Panónie v polovici 8. storočia podľa J. Tibenského spôsobila aj
rozdvojenie Svätopluka (ktorého nájdeme v historiografiách aj v 8. a aj
v 9. storočí) a spojenie Cyrila a Metoda s dejinami Uhrov.
III. 10. Prechodný zánik tradície?
V uhorskej literatúre druhej polovice 17. storočia nie sú Cyril
a Metod interpretovaní rovnako. Zdalo by sa, že po Inchoferovej práci
134

BARONIUS, C.: Martyrologium Romanum. Secunda editio, Antverpaie M. D.
LXXXIX., s. 113.
135
Kronika Macieja Stryikowskiego..., s. 100.
136
Podľa J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką”..., s. 102.
137
J. Tibenský, Veľkomoravská a cyrilometodejská..., s. 72.
138
HEROLD, Jo.: Chronologia Pannoniae. In: A. Bonfini, Historia Pannonica ..., s. 614616.
139
„Hungari Pannoniam anno 744 repetunt“ (A. Bonfini, Historia Pannonica..., s. 94
D).
140
M. Inchofer, Annales Ecclesiastici .... Tom. I., Vol. I., Posonii 1795, s. 277.
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(Inchofer označuje Metoda za apoštola Uhrov) a zmienky v Cantuse
Catholici sa kult masovo rozšíri, ale pramene svedčia skôr o opaku.
V druhom vydaní Cantusu Catholici (Trnava 1700) sa dedikácia
nenachádza. Sentiváni na rozdiel od Inchofera píše, že Cyril bol apoštol
Uhrov, v inom jeho diele Cyril a Metod krstili Moravanov v 9. storočí,
nie Uhrov či Panónov (pozri III. 6.). Nie je nám známy ani uhorský
liturgický prameň, ktorý by v 17. storočí spojil Cyrila a Metoda
s Uhorskom. Je možné uvažovať nad prechodným zánikom cyrilometodskej tradície v danom období? Čo bolo príčinou, že tak známy
prameň ako Baroniove Cirkevné dejiny nenachádza v súvislosti
s Cyrilom a Metodom žiadnu odozvu v Uhorsku?
Podľa nás tradícia nezaniká, ale jednoducho nebola rozvinutá, nestala sa v polovici 17. storočia kultom, nenašla priaznivé
duchovné podmienky na rozvoj. Hoci záujem o domáci kult svätcov je
spojený s potridentským obdobím, pre koniec 17. storočia je
charakteristické, že uhorskí historiografi skôr opakujú myšlienky 15.-16.
storočia (ako nové vydanie Bonfiniho práce r. 1690) bez ohľadu na
súdobú európsku literatúru (C. Baronius, M. Orbini, M. Inchofer). To
spôsobilo, že tradícia, ktorá nebola liturgicky rozšírená, nenachádza
medzi vzdelancami odozvu, nestáva sa široko známym celouhorským
kultom, ale len časť vzdelancov vníma cyrilometodskú tradíciu ako
uhorskú. V českej historiografickej literatúre druhej polovice 17. storočia
Cyrilo-metodská a veľkomoravská téma často rezonuje (o tejto téme má
byť na konferencii samostatný referát) a až táto literatúra a tiež obsah
Fuldských análov zmení pohľad uhorských autorov v 18. storočí.
IV. Záver
V časovom rozmedzí 15. – 17. storočia kult Cyrila a Metoda
v poľskej literatúre prechádza zmenou – od rozsiahlej, druhovo pestrej
literatúry 15. storočia až po postupné obmedzovanie liturgického slávenia
v 17. storočí. Paradoxne je kult obmedzovaný ako v rímskokatolíckom,
tak aj pravoslávnom prostredí.
Literárne pramene spojené so severným Uhorskom (územie
Slovenska) sú veľmi obmedzené a ukazujú, že v latinskej liturgickej
a historiografickej literatúre sa Cyrilovi a Metodovi venuje minimálny
priestor. Nedostatok cyrilo-metodských liturgických textov, zmienok
v historiografiách, patrocínií, či etatického spracovania tradície (nie sú
patrónmi štátu) jednoznačne svedčí o marginálnom význame tradície sv.
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Cyrila a Metoda v rímskokatolíckej uhorskej cirkvi od 15. do konca 17. storočia.
Cyril a Metod sa bežne vyskytujú v literatúre protestantských cirkví,
nie je nám však známy prameň, ktorý by pôsobenie sv. bratov umiestnil
na Slovensku.
Cirkevnoslovanská literatúra s rozvinutým cyrilometodským kultom
sa musela uplatňovať aj na Slovensku. Pre nedostatok prameňov sme
prijali za východzie texty z poľských knižníc. Rukopisy ukazujú, že
v liturgickom kulte nie je pôsobenie Cyrila a Metoda spojené s územím
Slovenska.
V polovici 17. storočia sú v európskej vedeckej literatúre (C. Baronius, M. Orbini, M. Inchofer, J. Bollandus) a uhorskom kancionále
Cantus Catholici Cyril a Metod spojení s územím Slovenska, tieto
informácie preberá aj trnavský učenec G. Heveneši, no už na prelome
17. – 18. storočia sa tieto informácie vytrácajú zo slovenskej literatúry.
V 20. – 30. rokoch 18. storočia sa spojenie Cyrila a Metoda so Slovenskom a Slovákmi natrvalo usídľuje v historiografii (J. B. Magin,
S. Timon). Pramene odôvodňujú tiež záver, že na spojení Cyrila
a Metoda so Slovenskom sa výrazne zaslúžili učenci Spoločnosti Ježišovej
(M. Inchofer, J. Bollandus, G. Heveneši, S. Timon) a v uhorskom
prostredí je šírenie tradície inštitucionálne späté s Trnavskou univerzitou.
Pre uhorskú rímskokatolícku cirkev na Slovensku bola v 15.-17. storočí
Cyrilo-metodská tradícia na okraji záujmu. Vedecká literatúra uvádzala
spojitosti s Uhorskom, ale tieto údaje v 17. storočí neboli podnetom pre
vznik rímskokatolíckeho cirkevného kultu na Slovensku.
Summary: THE CYRILLO-METHODIAN TRADITION IN
POLAND AND SLOVAKIA FROM 15TH TO 17TH CENTURY. Czech
glagolitic literary tradition with cyrillo-methodian cult influenced the
south polish region, there were founded glagolitic monasteries in Silesia
and Cracov at the end of 14th century. Liturgical cult of the saint brothers
is well known from latin liturgical calendaria and propria sanctorum
(especially in Cracovian diocese). Homiletic and historiography literature
identifie Cyrill and Methodius with christianity in Poland. In the 17th
century the cult reduced and there started controversary about the saint
brothers between orthodox and catholic polemists.
Churchslavonic liturgical literature included the cult of Cyrill and
Methodius (but Methodius became rather a part of Cyrill cult). We know
a lot of cyrillo-methodian liturgical texts from 13th century, but quantity
of them descended in 16th-17th centuries.
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In Slovakian (Hungarian) historiographical literature there is no
evidence of the cult of Cyrill and Methodius as the own cult of Hungarian
Empire (Slovakia). In a few liturgical calendaria from 15th century we find
the day of Cyrill and Methodius, but they are presented as czech
(moravian) saints. That manuscripts mostly came from Czech empire or
they are influenced by czech liturgical books. From half of the 17th century
a few authors (M. Inchofer, M. Sambar, G. Heveneši) connected Cyrill
and Methodius with Hungarian (Slovakian) history. But the tradition is
still known only for small group of hungarian scientists, the anothers are
not interested in cyrillo-methodian tradition. Hungarian catholic church
did not include Cyrill and Methodius into hungarian cult of saints.
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VÝZNAM TEOLOGICKÉHO DIELA SOLUNSKÝCH BRATOV
V POHĽADE VYBRANÝCH AUTOROV 20. STOROČIA
Walerian Bugel
Katedra liturgické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Česká republika

Je známou skutočnosťou, že pôsobenie Konštantína a Metoda malo,
a to nielen na Veľkej Morave, multidimenzionálny charakter: týkalo sa
široko pojatej kultúry (osvety, vzdelávania, lingvistiky, literatúry, prekladov), politiky, práva, a pritom zostávalo hlboko zakotvené v náboženskom filozoficko-teologickom systéme, ktorý preň umožňoval vytvárať
rámec kresťanskej misie. Celistvý pohľad na ich dielo teda nemôže
nezahŕňať aj rovinu teologického hodnotenia, ktoré – na rozdiel od
hagiografickej tvorby – predpokladá predovšetkým analýzu. Hoci v publikáciách zameraných na život a pôsobenie solúnských bratov na Veľkej
Morave prevažoval – v minulých desaťročiach často aj núteným
spôsobom – historický, príp. historicko-kultúrny pohľad, neznamená to,
že by sa autori nezaoberali aj náboženským rozmerom ich misie. Ten
však bol najčastejšie redukovaný iba na evanjelizáciu v zrozumiteľnom
jazyku a na zavedenie slovanskej liturgie.
Vynára sa teda otázka, ktoré prvky z diela Konštantína a Metoda
majú pre teologickú analýzu význam a čo je vlastne možné považovať za
ich teologické dielo. Ďalej je potrebné upresniť, aké charakteristiky sú
preň vlastné a aké závery je z toho možné vyvodiť. Toto skúmanie však
neprebieha na nedotknutej pôde, takže je treba zohľadniť aj mienky
doterajších bádateľov; avšak pre takmer nespočetné množstvo literárnych
titulov na cyrilo-metodskú tému nie je fakticky možné nevynechať
žiaden z nich. Dá sa predsa len očakávať, že vďaka obmedzeniu sa na
názory tých autorov minulého, teda dvadsiateho, storočia, ktorí sa
teologickou dimenziou práce sv. Cyrila a Metóda zaoberali, ako aj vďaka
sústredeniu sa aspoň tých najznámejších (čo sa zaznačí pomocou
adjektíva „vybraných“), sa zámer systematizovať tieto pohľady a prezentovať aspoň najvýznamnejšie z nich môže podariť.
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1/ Dielo slovanských vierozvestov akopodklad pre teologickú analýzu
Otázka teologického prínosu diela solúnských bratov predpokladá
vymedzenie, čo všetko môže poslúžiť ako východisko takéhoto rozboru.
Na prvom mieste to iste bude ich vlastná literárna tvorba, prípadne ústna
tvorba zaznamenaná ich učeníkmi. S tým je nerozlučné spojené určenie
autorstva spisov a ich úryvkov, ktoré sú Konštantínovi a Metodovi
pripisované1. Keďže neraz ide o komplexný problém týkajúci sa nielen
komparácie so známymi i možnými teologickými predlohami a ich
jednotlivými verziami (napr. rukopisy a kódexy Písma), no aj lingvistiky
a literárnej vedy, riešenie vzniku jednotlivých spisov nie je tu možné. To
však zároveň znamená, že sa analýza bude musieť zamerať skôr na
celkové životné dielo slovanských apoštolov, čo zasa súvisí s nutnosťou
zohľadniť literárne druhy pamiatok.
Zvláštnu skupinu potom tvoria preklady (np. Písmo) a tvorba
liturgických textov tzv. slovanskej liturgie. Prvá skupina zaujíma skôr
jazykovedca ako teológa, druhá zasa tvorí natoľko rozsiahlu problematiku, že je nutné spracovávať ju samostatne.
Nie je možné nepovšimnúť si, že jednotlivé pamiatky a pramene sú
jednotlivými autormi spracovávané na rôznej úrovni vedeckosti: od
jednoduchej prezentácie, cez pokusy o kontextualizáciu (historickú
a teologickú), analýzu a komparáciu, až po kritický rozbor. Ďalším
faktorom je aj to, či (a nakoľko) sa jednotliví bádatelia správne orientujú
v teológii. V dôsledku to znamená, že výsledné tvrdenia sa musia násobiť
pomyselným koeficientom odborného prístupu, aby sa vôbec dali porovnávať.

1

Napr. slovanských schólií k Nomokánonu, kde sa vedie polemika s 28. chalcedonským
kánonom, či Napisanija o pravěj věrě. K tomu poslednému pozri najmä: TKADLČÍK V.,
„Das Napisanije o pravěj věrě, seine ursprüngliche Fassung und sein Autor“, in:
KonstantinKyrill aus Thessalonike, Hrsgb. A. Salajka, Würzburg 1969, s. 185-209.
Pravoslávni autori väčšinou túto štúdiu nepoznajú (napr. ŠAFIN J., Napísanie o pravej
viere Konštantína Filozofa. Príspevok k cyrilometodským dejinám, Prešov: PBF, 2001, s.
92-99), alebo odmietajú jej závery, avšak bez udania akéhokoľvek dôvodu (napr. ALEŠ
P., „Arcibiskup sv. Metoděj. Zápas o slovanskou bohoslužbu a církevní samostatnost“,
in: Jubilejní sborník k 1100. výročí smrti sv. Metoděje arcibiskupa Velké Moravy, Praha
1985, pozn. 98 na s. 93).
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2/ Teologicky významné prvky diela Bratov v pohľade autorov
20. storočia
Pokiaľ ide o konkrétne udalosti zo života a diela solúnských bratov,
autori minulého storočia uvádzajú najčastejšie tieto: teologickofilozofické vzdelanie (najmä Konštantína) v Carihrade, Konštantínova
dišputa s obrazoboreckým patriarchom Jánom Grammatikom, dišputa
s Fótiom o duopsychizme, trinitologické spory s Arabmi (Saracénmi)
počas misie do Samarry, dišputy so Židmi a moslimami počas chazárskej
misie, chápanie misie medzi Slovanmi, vybudovanie teologického
učilišťa, reakcia na nepravoverné praktiky tolerované franským klérom
na Veľkej Morave, dišputa v Benátkach so stúpencami „trojjazyčného
bludu“, Konštantínove prednášky z diela Pseudo-Dionýza Areopagitu
v Ríme; istým spôsobom zvláštne postavenie majú otázky Metodovej
pravovernosti (obvinenia z bludárstva pre trinitológiu a zavádzanie
slovanskej liturgie) a interpretácia cesty do Ríma a vzťahov k pápežstvu.
a/ Teologicko-filozofické vzdelanie (najmä Konštantína) v Carihrade
Pre toto obdobie sa najčastejšie uvádza zvláštna Konštantínova
názorová afinita ku Gregorovi Naziánskemu (Teológovi)2, ako aj príklon
múdrosti3 a k filozofii chápanej ako „poznanie božských a ľudských vecí“,
čo je typické i pre gréckych filozofov a cirkevných otcov4.
2

LACKO M., Sv. Cyril a Metod, Rím 1969, s. 19-20; GRIVEC F., Slovanští apoštolé sv. Cyril
a Metoděj, prel. F. Jemelka, Olomouc 1927, s. 16; NIKOLOVA S., „Problem´t za
filosofskite v´zgledi na Konstantin Kiril“, in: Kirilo-Metodievski studii, kn. 5, Sofia 1988,
s. 34-36: vplyv Gregora Naziánskeho na Konštantína na základe analýz vybraných
pojmov – s. 34-36; ZLÁMAL B., Cyrilometodějské kapitoly 880-1880-1980, Olomouc
[vyd. neuvedený] 1980: dôraz na sofiológiu Konštantína, náznak závislosti na tvorbe
Gregora Naziánského – s. 12-13; MIŠKOVIČ A., „Apoštoli Slovienov“, in: Apoštoli
Slovienov. Sborník štúdií s obrázkovou prílohou k 1100. výročiu príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu, Trnava, 1963, s. 89, hoci sa zmieňuje o veľkom vplyve
Gregora Naziánskeho na Konštantína, nevyvodzuje z toho žiadné dôsledky; podľa
DINEKOV P., La personalità di Metodio maestro degli slavi, Sofia: Sofia Press, 1985, s. 2930, sú posledné slová Cyrilove adresované Metodovi (spolu sme pracovali na tej istej
brázde…) prevzaté z reči Gregora Naziánskeho na pamiatku Bazila Veľkého.
3
GRIVEC, tamže, s. 25.
4
LACKO, Sv. Cyril a Metod, cit. d., s. 24-25; deliaca čiara medzi filoz. a teol. raného
stredoveku nebola príliš zreteľná a týka sa to aj Konštantína – BARTŮNĚK V., „Život sv.
Cyrila a Metoděje“, in: Soluňští bratři. 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Moravu, Praha 1962, s. 17; KOČEV N. C., „Konstantin Filosof – sv. Kyril v konteksta na
filosofskata mis´l na IX vek“, in: Meždunaroden simpozium 1100 godini ot blaženata
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b/ Dišputa s obrazoboreckým patriarchom Jánom
Väčšina autorov sa uspokojila jednoduchou prezentáciou na základe
ŽK5; iní sa pokúsili aspoň o historickú a teologickú kontextualizáciu, či
dokonca o hodnotenie, že správa o dišpute je zjednodušená.6
c/ Spor s Fótiom
Téme Konštantínovej dišputy s Fótiom (antropologické otázky:
existencia dvoch duší v človeku – psyché logiké, psyché álogos), sa venuje
len minimum autorov, a to väčšinou bez rozboru7; podľa V. Velčeva je
dišputa s Fótiom príkladom morálnej zodpovednosti Cyrila za príjemcov
filozofickej náuky8. Oproti tomu F. Grivec hodnotí vzťah Konštantína
k Fotiovi a odtiaľ plynúci vieroučný profil. Na základe Dvorníkových
výskumov a rozborov interpunkcie v kritických edíciách spochybňuje
doterajšie interpretácie9. Ovplyvnenie Fotiom v prípade Metoda
v sporoch o Filioque pripúšťa P. Duthilleul10.
končina na sv. Metodij, tom II, Sofija, 1989, s. 29-34: autor dokazuje závislosť
Konštantína na Jánovi Damašskom, obhajuje spojovanie niektorých fil. a teol. otázok
a niektoré z nich vysvetľuje (np. obraz Boží v človeku). Oproti tomu DENKOVA L., „Opit
za prosledjavane na teodicejata u Ioan Ekzarch i nejnijat „slavjanski“ variant
u Konstantin-Kiril Filosof“, in: Kirilo-Metodievski studii, kn. 5, Sofia: Izdatelstvo na
B´lgarskata akademija na naukite, 1988, s. 49-60, sa snaží v texte písanom v duchu
marxizmu potvrdiť Konštantínovho ovplyvnenie neoplatonizmom; NIKOLOVA, cit. čl.,
s. 20-22 (miestami je patrná snaha rozlíšiť Konštantínovo chápanie filozofie a teológie:
prvá je širšou množinou, druhá užšie vymedzenou v jej rámci).
5
Napr.: MIŠKOVIČ, cit. d., s. 39-41; DUTHILLEUL P., L´Évangélisation des Slaves. Cyrille
et Méthode, Tournai 1963, s. 29-30; PASTRNEK F., Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla
a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů, Praha 1902, s. 44-46. Spolu
s ostatnými dišputami (s Arabmi v Samarre a mohamedánmi i židmi u Chazarov) túto
debatu spomína aj BAGIN A., „Život a účinkovanie slovanských apoštolov“, in:
Dedičstvo otcov. K 1100. výročiu smrti sv. Cyrila a 100. výročiu založenia Spolku sv.
Vojtecha, Trnava: SSV, 1970, s. 10.
6
GRIVEC F., Slovanští apoštolé, cit. d., s. 27-28 (prezentácia dišputy v ŽK je
zjednodušená); BARTŮNĚK, cit. d., s. 17-18 (dišputa je v ŽK prezentovaná skrátene a
štylizovaná v duchu doby).
7
PASTRNEK, cit. d., s. 49.
8
VELČEV V., „Nedostat´čno izpolzuvani izbori za charakteristika na Konstantin-Kiril
Filosof kato čovek, mislitel, istoričeski dejec“, in: Kirilo-Metodievski studii, kn. 3, Sofia
1986, s. 19-21.
9
Podľa nich bol Konštantín Fotiovým „fortissimo amico“ – GRIVEC, Konstantin und
Method, cit. d., s. 233-239.
10
DUTHILLEUL, cit. d., s. 151-152.
234

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

d/ Trinitologické spory s Arabmi (Saracénmi) počas misie do Samarry
Podobne ako dišputa s obrazoborcami, aj spory s Arabmi týkajúce sa
trojičnej dogmy sú autormi uvádzané najčastejšie v rámci prezentácie11,
prípadne s určitou mierou kontextualizácie12; výnimočne aj v polemickom predkoncilovom kontexte13.
e/ Dogmatické dišputy počas misie k Chazarom
Prítomnosť židovskej, samaritánskej i moslimskej kolónie v chazárskom štáte mala za následok, že byzantské posolstvo muselo ako keby
bojovať o miesto k pôsobeniu kresťanskej misie. Spomínajú sa
predovšetkým dva okruhy otázok, ktorých sa Konštantínove dišputy
a polemiky týkali: trinitárne a kristologické. Text prameňov jednotliví
autori buď jednoducho prezentujú,14 alebo sa pokúšajú o historickú
a religionisticko-teologickú kontextualizáciu problematiky.15

11

PASTRNEK, cit. d., [Arabi sú nazývaní Sracéni], s. 46-49; MIŠKOVIČ, cit. d., s. 41-43;
GRIVEC F., Konstantin und Method, Lehrer der Slawen, Wiesbaden: Otto Harassowitz,
1960, s. 41-42; KÚTNIK J., Prvý učiteľ slovienského národa. Život Konštantína Filozofa,
pôvodným menom Cyrila. Pri príležitosti 1100.-ročného jubilea jeho smrti, [strojopis],
Sliače při Ružomberku 1973, s. 31-33 [podľa HANUS L., Jozef Kútnik – Šmalov. Život –
činnosť – tvorba, Poprad 1992, s. 359, vznikla monografia už v r. 1969; bližšiu
charakteristiku diela pozri tamže, s. 359-369].
12
DUTHILLEUL, cit. d., s. 33-35 (bežné otázky islámsko-kresťanskej polemiky 9.
storočia).
13
LACKO M., Sv. Cyril a Metod, cit. d., s. 34-36 [podobne aj anglická a talianska verzia].
14
MIŠKOVIČ, cit. čl., s. 48-50; GRIVEC F., Konstantin und Method,, cit. d., s. 50-51;
KÚTNIK, cit. d., s. 43-45; DUTHILLEUL, cit. d., s. 53-55; PASTRNEK, cit. d., s. 58-59. Autor
do polemiky s Židmi zahŕňa aj ideu „pradedovskej cti “, ktorú interpretuje ako zmienku
o „veľkom predkovi“ [„děda měl jsem velikého a slavného velmi. ... Jsem vnuk
Adamův“], avšak vidí v tom iba ďalší tematický okruh debaty s Židmi. Podobne sa
v skoršom období vyjadroval aj F. GRIVEC, Slovanští apoštolé, cit. d., s. 42 a 44
(Konštantín bol významným polemikom s „židovskými bludmi“) s. 42; LACKO, Sv. Cyril
a Metod, cit. d., s. 49-50, prezentuje debatu v polemickom duchu proti islamu.
15
BERNŠTEJN S. B., Konstantin-Filosof i Metodij. Načaľnyje glavy iz istorii slavjanskoj
pismennosti, Moskva 1984, s. 75-76 – napriek miestu a roku vydania je dišputa na dvore
chazarského chána predstavená na základe historických prác F. Dvorníka a bez
negatívneho prístupu k teológii. Podľa BARTŮNĚKA, cit. čl., s. 29-30, je popis dišputy u
Chazarov prípravou na priblíženie ďalšej Konštantínovej misionárskej aktivity.
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f/ Chápanie misie medzi Slovanmi
Keďže pre Stredoeurópanov znamená moravská misia začiatok ich
náboženských a kultúrnych dejín, či prinajmenšom aspoň významný
kvalitatívny vývojový stupeň, je pochopiteľné, že sa autori z týchto
končín príliš nezaoberajú otázkou, ako túto misiu chápali solúnskí bratia
a nimi založená teologická tradícia. Medzi svetlé výnimky patrí H. – J.
Schulz, ktorý poukazuje na paralely so starobylými misijnými aktivitami
(najmä medzi Arménmi), z ktorých si Bratia brali vzor.16
g/ Pôsobenie na Veľkej Morave
V rámci 40-mesačnej činnosti solúnskych bratov vo Veľkomoravskej
ríši sa štúdie zmieňujú predovšetkým o ich reakcii na bludné názory
niektorých bavorských a franských kňazov (napr. budúci salzburský
biskup Virgil), neskôr odsúdené aj pápežmi (existencia protinožcov pod
zemou) a nepravoverné praktiky tolerované franským klérom (tolerovanie zvyškov pohanstva, bogomilské prístupy k zvieratám (zabíjanie
vreteníc, zákaz zabíjania bocianov) a manželstvu.17 Starí autori (napr. F.
Snopek) výskyt takýchto reálií na Morave odmietajú pripustiť a správy
o nich považujú za neskoršiu interpoláciu či účelový model.18

16

SCHULZ H.-J., „Das Missionswerk der heiligen Kyrill und Method: Dienst an
Ortskirche und Ökumene“, in: Meždunaroden simpozium 1100 godini ot blaženata
končina na sv. Metodij, tom I, Sofija 1989, s. 72-73. Oproti tomu RITTER A. M., „Das
missionarische Wirken der beiden «Slavenapostel» und seine altkirchlichen Wurzeln“,
in: Meždunaroden simpozium 1100 godini ot blaženata končina na sv. Metodij, tom I,
Sofija, 1989, s. 58-63 ponúka málo prehĺbené načrtnutie kontextu a chýba mu analýza.
17
KÚTNIK, cit. d., s. 101-102; Miškovič, cit. d., s. 57; DUTHILLEUL, cit. d., s. 112-114, sa
pokúša polemiky s týmito bludmi kontextualizovať historicky a teologicky. Oproti
tomu sa STANISLAV J., Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej
ríši, Bratislava 1945, k teologickej činnosti Bratov nevyjadruje a potieranie bludov
chápe ako „boj s neresťami a bezbožnosťami“ – s. 25. GRIVEC, Slovanští apoštolé sv.
Cyril a Metoděj, cit. d., s. 54-55 otázku pohanských bludov a pover a podielu latinského
duchovenstva pri ich šírení na Morave nerieši, iba referuje text cirkevnoslovanskej
legendy.
18
SNOPEK FR., Konstantin-Cyrill a Methoděj, slovanští apoštolé. Slovo na obranu
historické pravdy jejím přátelům, Olomouc 1908: polemika s manicheizujúcimi
pavlikiánmi (ohľadne názorov na manželstvo) sa má týkať pomerov v Bulharsku a bola
prenesená do veľkomoravských pomerov, aby stúpencom slovanskej bohoslužby
poskytla argumenty v boji proti Grékom; tenže autor v svojej neskoršej publikácii
Apoštolové slovanští Konstantin-Cyrill a Methoděj. Slovo odvety universitnímu
professoru dru. Brücknerovi, Praha 1913, s. 55, označil výčitky latinskému
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Výnimočne je teologické pôsobenie redukované iba na zdôvodňovanie možnosti zavedenia slovanského jazyka do liturgie,19 prípadne je
zmienené iba založenie teologického učilišťa, a to ešte spôsobom nijako
nerešpektujúcim teologické reálie 9. storočia20.
h/ Dišputa v Benátkach na obranu slovanskej bohoslužby
Azda najčastejšie sa vyskytujúcim teologickým motívom pôsobenia
slovanských vierozvestcov je polemika so stúpencami „trojjazyčného
bludu“, nazývanými aj „pilátnici“, ktorí pripúšťali (podľa jazykov
použitých v nápise na Ježišovom kríži) použitie v liturgickej praxi cirkvi
iba troch jazykov (hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny). Tak ako v prípade
iných dišpút, aj tu je možné medzi jednotlivými autormi rozlišovať podľa
toho, či sa upokojili iba s jednoduchou prezentáciou,21 alebo sa pokúsili
o historickú a teologickú kontextualizáciu,22 či dokonca o hodnotenie
autenticity správ o dišpute.23
duchovenstvu, že podporovalo pretrvávanie pohanského kultu a učilo niektoré bludy,
za „opravdu nestydatou lež“.
19
GRIVEC, Konstantin und Method,, cit. d., s. 64-65.
20
BAGIN A., Vybrané kapitoly z československých cirkevných dejín, [strojopis bez roku
a miesta vydania], kapitola 10: Konštantínova slovenská vyššia škola a prvá slovanská
literárna škola, s. 112-114: Rozdelenie predmetov kopíruje súčasnú teológiu („Cyril
prednášal dogmatiku, Metod morálku a patrológiu aj právo ... obaja zvýšenú pozornosť
venovali liturgike“ – s. 113); Cyril bol predovšetkým dogmatik, trinitológ (na základe
polemiky počas misie k Chazarom).
21
PASTRNEK, cit. d., s. 80-83; GRIVEC, Konstantin und Method,, cit. d., s. 74-75; HNILICA
J., „Sv. Cyril a Metod – ich pomer k sv. Písmu a vzájomné vzťahy s Rímom“, in:
Prvoučiteľ národa slovenského. Zborník na pamiatku tisícstého výročia smrti sv. Metoda,
Rím 1988, s. 129-131. Článok celkovo nenapĺňa svoju tému (jedná sa o životopis sv.
Bratov komentovaný v poznámkach s prihliadnutím k niektorým aktuálne
diskutovaným otázkam; o explicitne teologických témach nepojednáva); LACKO, Sv.
Cyril a Metod, cit. d., s. 113-115; VODOPIVEC J., I santi fratelli Cirillo e Metodio
compatroni d´Europa. Nello culturale tra l´Oriente e l´Occidente, Roma, 1985, s. 84-85
(dišputa je iba veľmi povrchne vsadená do rozdielnosti prístupu Východu a Západu
k otázke liturgického jazyka); BARTŮNĚK, „Život sv. Cyrila a Metoděje“, cit. čl., s. 45-47.
MIŠKOVIČ, cit. d., s. 62, sa o dišpute zmieňuje len okrajovo.
22
DUTHILLEUL, cit. d., s. 116-118 – okrem prezentácie a pokusu o historickú
kontextualizáciu (určenie národov chváliacich Boha svojím jazykom) poskytuje aj
analýzu skripturistických argumentov; čiastočne aj KÚTNIK, cit. d., s. 123-126; ZAGIBA
F., Das Geistleben der Slaven im frühen Mittelalter, Wien-Köln-Graz 1971, s. 190-193:
dišputa je kontextualizovaná historicky so snahou upresniť rozlíšenie na jazyk
liturgický a jazyk prekladu Písma; KRETSCHMAR G., „Zur «Drei-Sprachigen-Häresie»“,
in: Meždunaroden simpozium 1100 godini ot blaženata končina na sv. Metodij, tom I,
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i/ Konštantínove teologické prednášky v Ríme
Tento motív sa objavuje len u niektorých autorov. Podľa nich malo
ísť najmä o priblíženie diela Pseudo-Dionýza Areopagitu, ktoré
Konštantín-Cyril poznal naspamäť.24
j/ Spory okolo Metodovej pravovernosti
Moravský arcibiskup bol niekoľkonásobne latinským klérom
obviňovaný z nedostatku pravovernosti, ak nie priam z bludárstva. Podľa
snáď všetkých autorov 25 to bolo kvôli nepoužívaniu dodatku Filioque vo
vierovyznaní a zavádzaniu slovanskej liturgie (stúpenci „pilátnictva“ to
na základe aplikácie axiómy lex orandi – lex credendi interpretovali ako
nedostatok ortodoxie). Rozdielnosti možno badať skôr v otázke spôsobu,
akým sa táto pravovernosť chápe a dokazuje: zatiaľ čo katolícki bádatelia
argumentujú na základe pápežských rozhodnutí26 a preukazovania
údajnej totožnosti gréckej „diahyatickej“ trinitológie s latinskou
Sofija 1989, s. 171-181 – ide o dobrú teologicko-historickú kontextualizáciu otázky
„pilátnictva“; MAURYA A., „The humanism of Cyril and Methodius and their mission“,
in: Kirilo-Methodievski studii. Chiljada i sto godini ot smr´tta na Metodii, kn. 4, Sofia
1987, s. 38-39 – indický autor ukazuje dišputu v Benátkach ako príklad Konštantínovho
humanizmu. BARTŮNĚK V., Dar nad všechno zlato. Sv. Cyril a Metod, Praha, 1963, s. 3842: dišputa je prezentovaná s pokusom o literárnu analýzu, avšak bez vyvodenia
jednoznačných záverov (raz išlo o epické preháňanie – s. 38, inokedy o takmer
stenograficky presný záznam diskusie – s. 40); LEHR-SPŁAWIŃSKI T., Apostołowie
Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego, Warszawa 1988, s. 11-12: dišputa je
kontextualizovaná iba historicky.
23
SNOPEK F., Konstantin-Cyrill a Methoděj, slovanští apoštolé, cit. d., s. 22 a 57 ako snáď
prvý označil ŽK XVI za účelovú prezentáciu pre potreby cyrilometodských žiakov
v Bulharsku sumarizujúcu argumenty v prospech slovanskej liturgie;
24
KÚTNIK, cit. d., s. 138-139; GRIVEC F., Konstantin und Method,, s. 81. Velčev, cit. čl., s.
22-24 vplyv Pseudo-Dionýza na Konštantina vidí v antropológii – čo badať aj
u cyrilometodských učeníkov – a nezmieňuje sa explicitne o areopagitských
prednáškach. Vplyv na učeníkov potvrdzuje aj TKADLČÍK, cit. čl., s. 188.
25
Ako príklad za starších uvádzam GRIVEC F., Slovanští apoštolé sv. Cyril a Metoděj, cit.
d., s. 109-110 a 113-114; za strednú generáciu LEHR-SPŁAWIŃSKI, cit. d., s. 20-21 a
VRAGAŠ Š., Cyrilomotedské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote
Slovákov, Zürich – Toronto – Bratislava 1991, s. 21 a 26.
26
Napr. GRIVEC, Konstantin und Method, cit. d., s. 121 – Metodova pravovernosť bola
iste preverená pápežom pred jeho vysviackou na kňaza (868) a biskupa (869), najmä
z hľadiska trinitológie (Filioque); FEDOR M., Spolupatróni Európy. Ich odkaz na
Slovensku, bmv, 1990: snaha dokázať, že C+M neboli pravoslávnymi, no katolíkmi
v dnešnom slova zmysle – s. 10-13.
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„filiokvistickou“27, pravoslávni autori sa snažia dokázať, že Metod bol
vždy verný teologickým prístupom typickým pre východné kresťanstvo,
či už v historickej svätootcovskej podobe, príp. skrze patriarchu
Fotia,28alebo v súčasnom dogmatickom prejave.29
k/ Vzťah solúnskych bratov k pápežstvu
Azda nijaká z teologických otázok týkajúcich sa slovanských
apoštolov nevyvoláva toľko emócií, ako ich postoj k rímskym pápežom
a západnej cirkvi. Pre takmer všetkých autorov je typické, že sa buď dali
uniesť apologetickej snahe obhajovať záujmy vlastnej konfesie, alebo
27

GRIVEC, tamže, s. 122; MIŠKOVIČ, cit. d., s. 78-80; SNOPEK, Apoštolové slovanští
Konstantin-Cyrill a Methoděj, cit.d. – na to je zameraná celá prvá kapitola (s. 7-38);
nasleduje pokus o preukázanie, že toto je viera celej cirkvi vraj už od čias apoštola Petra
(explicitne s. 8); tenže, Konstantin-Cyrill a Methoděj, slovanští apoštolé, cit. d., kde sa
jedná o celú jedenástu kapitolu – s. 82-104.
28
SABEV T., „Ecumenical dimensions of SS. Cyril and Methodius´ life work“, in:
Meždunaroden simpozium 1100 godini ot blaženata končina na sv. Metodij, tom I,
Sofija, 1989, s. 9-17: článok je pokusom ukázať ekumenický charakter CM misie na
základe textov liturgických, životopisov a legiend, pričom zastáva tézu, že Bratia zostali
verní východiskám gréckej teológie (antropológia, soteriológia); metropolita EMILIANOS
[Timiadis], „Jednota vo viere a pluralizmus v kultúre“, Pravoslavný teologický sborník
13 (1986), s. 46-53; ALEŠ P., „Tisíc sto let od smrti svatého Metoděje arcibiskupa Velké
Moravy /885-1985/“, Pravoslavný teologický sborník 13 (1986), s. 37;
29
KOEV T., „Svetite bratja Kiril i Metodij i problem´t «Filioque»“, in: Meždunaroden
simpozium 1100 godini ot blaženata končina na sv. Metodij, tom II, Sofija 1989, s. 15-21;
SÁVA [NERUDA], Trnitá cesta slovanských apoštolů. Soubor dokumentů o pravoslavném
charakteru řeckoslovanské mise ve Velké Moravě, Opava 1976 [samizdat] – podtitul však
nezodpovedá pravde, keďže nejde o publikáciu dokumentov, ale o tendenčnú štúdiu;
metropolita DOROTEJ [Filipp D. G.], „Vliv moravské misie na pravoslavnou církev
v Československu“, Pravoslavný teologický sborník, 13 (1986), s. 5-13 (pozri najmä
niektoré explicitné formulácie, napr.: „... proti Metodějovi a jeho pravoslavné církvi“ –
s. 10; „jeho nástupce Gorazd ... byl neúchylně pravoslavný“ – s. 11; „Václav, naučený
pravoslavné víře svou babičkou ...“ – s. 8 ); metropolita DAMASKINOS [Papandreu],
„Věrnost pramenům zavazuje k jednání“, Pravoslavný teologický sborník, 14 (1987),
s. 10; archimandrita AUGUSTÍN, „Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod a ich vzťah
k východnej a západnej cirkvi“, Pravoslavný teologický sborník, 13 (1986), s. 76-85 –
u tohto autora je zrejmé použitie adjektíva „pravoslávny“ ako synonyma „pravoverný“.
Redukciu cyrilo-metodskej tradície na dogmatickú oblasť chápanú podľa neskoršieho
polemického štýlu badať aj v popularizačných článkoch pravoslávnych autorov – pozri
napr.: GERKA M., „Cyrilo-metodská tradícia“, in: Pravoslávny kalendár 1999, Prešov
1999, s. 131-134 [s týmto pohľadom sa prakticky doslova stotožňuje ŠTEC M.,
„Cirkevnoslovanský jazyk a cyrilo-metodská tradícia“, Pravoslávny teologický zborník
26 (2003), s. 329].
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dokonca podľahli pokušeniu projekcie súčasných pomerov v medzicirkevných reláciách do situácie 9. storočia, pričom sa zrejme nezaoberali
tým, aké nedôslednosti sa v ich argumentácii vyskytli. Týka sa to
majority katolíckych autorov30, najmä starších, ako aj snáď všetkých
pravoslávnych31.

30

ZLÁMAL, cit. d., 42-44 predpokladá u Bratov uznanie rímskeho primátu v dnešnom
zmysle. Istou svetlou výnimkou bol už v medzivojnových rokoch GRIVEC F., Slovanští
apoštolé sv. Cyril a Metoděj, s. 110-112, ktorý ich uznávanie privilégií rímskej stolice
dokazuje aj na základe výskumu tzv. Metodovho zlomku ruským bádateľom A.
Pavlovom. MIŠKOVIČ, cit. d., s. 93, zasa nekriticky (bez zohľadnenia jazykovedných
štúdií) pripisuje Metodovi alebo Konštantínovi autorstvo slovanských Schólií
k Nomokánonu, kde sa vedie polemika s 28. chalcedonským kánonom, a vyvodzuje
z toho dogmatické dôsledky; „Náměty pro cyrilometodějská kázání“ [pravdepodobný
autor: J. Matocha], in: Vzhůru na Velehrad 1936! Kázání a promluvy o sv. Cyrilu
a Metoději, Přerov 1936, s. 37-43, v bode 8 („Sv. Bratři a láska k apoštolskému Stolci“)
sa stretávame s priam historicko-falzifikujúcou prezentáciou ich vzťahu k rímskym
biskupom („Jediné vysvětlení možné: Ubi Petrus, ibi ecclesia. To bylo jejich
přesvědčení.“) – s. 41. Podobne aj RUSNÁK M., „Who Are The Slovak Greek
Catholics?“, in: SS. Cyril and Methodius among the Slovacs. Observing the 1,100th
Anniversary of Saint Methodius´Death, Middletown, PA, 1985, s. 145: aby Cyril a
Metod dokázali svoju katolícku pravovernosť a vernosť voči Svätej stolici, vydali sa
potvrdiť svoju misiu do Ríma [„To demonstrate their Catholicity and fidelity to the
Holy See, the two brothers did not go to Constantinople to explain and justify their
missionary activity, as might have been expectedm but they chose to present their cause
directly the Pope in Rome, thus not only proving their correct line of belief, but also
their Catholicity.“].
31
SABEV, cit. čl., s. 13 – v otázke uznania vzťahu k rímskemu primátu však dochádza
k spätnej projekcii súčasného pravoslávneho stanoviska (pápež ako primus inter pares).
ALEŠ P., „Arcibiskup sv. Metoděj. Zápas o slovanskou bohoslužbu a církevní
samostatnost“, in: Jubilejní sborník k 1100. výročí smrti sv. Metoděje arcibiskupa Velké
Moravy, Praha 1985 systematicky popiera, avšak bez uvedenia akéhokoľvek dôkazu,
akúkoľvek väzbu Bratov na Rím, („Je jasné, že původním úmyslem bratří nebyla
návštěva Říma. Byli by jistě toto město ... na své cestě z Moravy pominuli. Směr jejich
cesty vedl do Cařihradu.“ – s. 34), hoci cieľ ich cesty z Moravy je medzi odborníkmi
považovaný za nejasný a navyše vyvstáva otázka, prečo by zo sebou brali domnelé
relikvie sv. Klimenta, ktoré už do Carihradu raz doniesli; uvítanie ostatkov v Ríme vraj
malo odviesť pozornosť ľudu od škandálu okolo pápežovej bývalej ženy a dcéry (pritom
sa vôbec neberie na zreteľ náboženské hľadisko úcty k domnelým ostatkom jedného
z prvých rímskych biskupov) – s. 37.
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3.

Cyrilometodské dielo ako projekčné plátno neskorších
a súčasných otázok

Tak ako iné veľké udalosti a osobnosti dejín, aj veľkomoravská misia
solúnskych bratov sa stala projekčným plátnom neskorších otázok a snáh
významných pre autorov tej-ktorej doby. Na príklade recepcie cyrilometodských otázok zo strany francúzskych autorov si toho povšimol aj
J.-P. Bonamour32. Tento postreh je však možné uplatniť i u ďalších
autorov33, vrátane vysokých cirkevných hodnostárov34 a ich dokumentov.35 Z tematického hľadiska sa jedná o prezentáciu bratov ako predchodcov vybraných myšlienok II. Vatikánskeho koncilu36, ekumenických
snáh,37 ako aj vernosti pravej viere proti rímskym tendenciám38 či
úspešnej evanjelizačnej činnosti.39
32

BONAMOUR J.-P., „L´œvre de Cyrille et Méthode: un siécle de reception en France“,
in: Kirilo-Methodievski studii. Chiljada i sto godini ot smr´tta na Metodii, kn. 4, Sofia,
1987, s. 475-481. Podľa neho sa to týka pohľadu na znovuzjednotenie cirkví [„Chez la
majorité des auteurs, aussi bien laïcs que religieux, le rêve de la réunion des Eglises
trouve une illustration et une justification historique dans l´œvre de Cyrille et
Méthode.“]; v medzivojnovom období zasa boli zreteľné snahy cirkevných historikov
ukázať, že veľkomoravská misia nebola zasiahnutá schizmou [„Il faut noter la vitalité de
la tradition des études d´histoire religieuse. Dans le grand débat entre église d´Orient et
d´Occident, des chercheurs s´attachent à montrer que l´œvre de Cyrille n´est pas
entachée par le schisme.“] – s. 476.
33
Por. napr. SCHULZ, cit. čl., s. 74-75, kde bratov ukazuje ako predchodcov dnešnej
ekumenickej aktivity smerujúcej k jednote v mnohosti. Tento prístup je však evidentný
už v zbierke kázni Vzhůru na Velehrad 1936! , cit. d., kde väčšina textov využíva
osobností oboch bratov pre zdôraznenie aktuálnych teologických otázok.
34
GÓRKA L., „Trwałe wartości tradycji cyrylo-metodiańskiej. W 1100-lecie śmierci św.
Metodego“, in: Cyryl i Metody : Apostołowie i nauczyciele Słowian : studia i dokumenty,
zv. 1, Lublin 1991, kde na s. 187 píše o „zrelom zhodnotení slovanskej misie“ pápežom
Jánom XXIII. v encyklike Magnifici eventus ako predchodkyne zamerania II.
Vatikánskeho koncilu; v skutočnosti je v tomto dokumente pripomenutý iba súbeh
výročia misie s konaním koncilu, jej zjednocujúce zameranie ako paralela
k ekumenickému zameraniu koncilu a Metodova snaha očistiť sa od obvinení
z nedovoleného používania v liturgii slovanskej reči.
35
Zvláštnu pozornosť si iste zaslúži obsahová analýza dokumentov zameraných na dielo
Cyrila a Metoda proveniencie pápežskej, ako aj biskupskej, a to v katolíckej
i pravoslávnej cirkvi, avšak to je námet pre samostatný vedecký počin.
36
ELDAROV G., „Święci Cyryl i Metody – ojcowie teologii słowiańskiej“, in: Cyryl
i Metody : Apostołowie i nauczyciele Słowian : studia i dokumenty, sv. 1, Lublin 1991,
s. 46n;
37
VODOPIVEC G., „L´unità nel pluralismo: incontro tra due Tradizioni, orientale e
occidentale, nell´opera dei santi Cirillo e Metodio“, in: Common Christian Roots of the
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Tento postreh sa iste týka aj ďalších publikácií nadväzujúcich na
teologickú dimenziu misie Slovanských apoštolov.40
4. Publikácie vybraných autorov explicitne zamerané na teologickú
dimenziu cyrilo-metodskej misie
Keďže sa témou teológie solúnskych bratov priamo nezaoberalo veľa
autorov, zdá sa, že je pomerne ľahké nájsť aspoň niekoľko štúdií
a predstaviť si ich. Nejde však vždy o samostatné články – niekedy ide
takmer o perly skryté v množstve ďalších informácií.
Dovolím si poukázať na tri rôzne prístupy (nielen podľa národnosti
pôvodcov, ale aj spôsobu tvorivého využitia prameňov), ktoré samozrejme vychádzajú zo štúdií tých, ktorí síce posunuli hranice poznania
ďalej, no nebolo im dané vytvoriť celistvý hodnotiaci pohľad.41 Ako
reprezentatívnych som si zvolil autorov J. Vodopivca, J. M. Veselého
a G. Eldarova.

European Nations. An International Colloqium in the Vatican, t. 2, Firenze 1982, s. 213223.
38
ALEŠ, „Tisíc sto let od smrti svatého Metoděje - arcibiskupa Velké Moravy /8851985/“, cit. čl., s. 41.
39
VOULGARAKIS E., „Lekce z evangelizace podle «Životů sv. Cyrila a Metoděje»“,
Pravoslavný teologický sborník 13 (1986), s. 54-60.
40
Ako príklad uvádzam článok KATIČIČ R., „Methodii doctrina“, in: Tisuću i sto godina
od smrti Metodijeve. Ćirilometodsko kulturno-književno nasleđe u Hrvata [Slovo 36
(1986)], s. 11-44, ktorý je pokusom objasniť význam slovného spojenia „Methodii
doctrina“ v listoch pápeža Jána X. z rokov 925-928, a úvodnú kapitolu štúdie
FLOROVSKY G., Puti russkogo bogoslovija, Paris 1937, s. 1-29 [uvádzam podľa: ELDAROV,
cit. čl., s. 52].
41
Na tomto mieste sa patrí spomenúť predovšetkým F. Griveca, ktorý kľúčovým
spôsobom prispel k objasneniu opakovanej myšlienky Životov o hľadaní „pradedovskej
cti“, z čoho potom čerpali ďalší - napr. aj LACKO, Sv. Cyril a Metod, cit. d., s. 25-26
a 48-49, vysvetľuje „pradedovskú česť“ podľa Griveca s použitím západnej teologickej
terminológie („milosť posväcujúca“); podobne aj BARTŮNĚK, cit. čl., s. 15.16:
Konštantínovo pojatie múdrosti a idea „pradedovskej cti“ nie sú pôvodné, nachádzajú
sa u východných cirkevných otcov (Ján Zlatoústy, Gregor Naziánsky, neskôr aj Gregor
Palamas). Prínos evanjelizačného diela Bratov pre Európu v náboženskej a kultúrnej
oblasti v piatich bodoch rozpracoval DAMASKINOS [Papandreu], „Sv. Cyril a Metod –
Apoštoli Európy“, Pravoslavný teologický sborník 13 (1986), s. 90.
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Prvý z nich už roku 1963 dokázal určiť hlavné ťažiská teológie
a spirituality slovanských apoštolov.42 Na Konštantína malo najväčší
vplyv dielo Gregora Naziánskeho (túto myšlienku prebral od F. Griveca),
z čoho pramenilo aj to, že vzťah a úcta k Božej Múdrosti sa stala jednou
z hlavných čŕt jeho teológie i cyrilo-metodskej spirituality: u Konštantína
je to myšlienka zásnub s Múdrosťou a chápanie filozofie ako integrálnej
múdrosti kresťanského života (s. 109-110). Na túto myšlienku nadväzuje
idea znovuzískania pradedovskej cti, ktorá – hoci je známa od iných
cirkevných otcov (počnúc Origenom a Gregorom Naziánskym) –
novým spôsobom preskupuje dôrazy a vzájomné súvislosti (s. 112-113).
Pre byzantský svet, a tým aj pre Konštantína, nebolo typické
rozlišovanie medzi prirodzeným a nadprirodzeným poznaním (filozofiou
a vierou), avšak pokúsil sa, ako ukázal už Grivec, spojiť a zjednotiť
platónske a stoické prvky s kresťanskými: výsledkom bolo pojatie, ktoré
malo „grécky kolorit, biblickú a patristickú intonáciu, avšak
s personalistickými dôrazmi.“43 Pokiaľ sa jedná o dišputy, neukazujú vraj
nič nové o Filozofovej múdrosti a znalostiach – tá s patriarchom
Joannesom Grammatikom je prezentovaná v zľudovelej a zjednodušenej
forme a dišputa s Arabmi (Saracénmi) prináša iba tradičné trojičné
výroky a vysvetlivky (s. 115). Zvláštnym spôsobom náš autor pozerá na
duchovný rast oboch Bratov: prítomnosť domnelých relikvií pápeža
Klimenta nemohla nevyvinúť vplyv na ich spiritualitu a postupne mala
upriamovať ich pozornosť na Rím (s. 116-117). Za centrálny motív
a najpríznačnejší cyrilo-metodskej teologie odhalený F. Grivecom považuje „pradedovskú česť“ (ŽK IV, 14; IX, 10-14), ktorá sa vzťahuje na
rajský stav človeka – Adama, a nadväzuje na Irenejovu ideu
„anakefalaiosis – recapitulatio“ všetkého v Kristovi; tento motív sa
objavuje aj v tvorbe žiakov vo Freisingských pamiatkách a má
univerzálnu hodnotu (s. 118-119). Vzťah Bratov voči rímskej stolici bol
úctivý, so zachovaním tradičných výsad a titulov 44, takže imi založená
tradícia bola „prirodzenou symbiózou dvoch, či skôr všetkých troch

42

VODOPIVEC J., „La teologia e la spiritualità dei SS. Cirillo e Metodio“, in: Cirillo e
Metodio i Santi Apostoli degli Slavi. Conferenze tenute nel Pontificio Istituto Orientale
nei giorni 9-11 Maggio 1963 per commemorare l´undecimo Centenario della Missione dei
SS. Fratelli nella Grande Moravia, Roma 1964, s. 103-133.
43
La definizione della filosofia, data da Constantino, ha, si può dire, un colorito greco,
un´intonatione biblica e patristica, ma sempre con accenti personali. - s. 114.
44
Aj primaciálne texty z Mt 16 preložili správne – tzn. vo vzťahu k Petrovej osobe –
s. 131.
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rítov.“45 Za pozornosť stojí aj jeho štúdia I santi fratelli Cirillo e Metodio
compatroni d´Europa, kde ako Konštantínove teologické dôrazy autor
uvádza tieto formulácie z ŽK: „služobník a učeník Trojice“ (ŽK 6, 7-8)
a „predednyja česti“ (ŽK 4, 14; 9, 12), prevzaté z tvorby Gregora
Naziánskeho; to posledné považuje za charakteristický prvok cyrilometodskej školy.46
Druhý z autorov, 47 hoci čiastočne reprezentoval isté kontroverzné
názory (napr. o Velehrade ako o pôvodne treťom Ríme, ktorého miesto
zaujala Moskva), prišiel s originálnou myšlienkou sofiologicko-ikonickej
syntézy vystihujúcej hlavné črty veľkomoravského kresťanstva. Dal do
súvislosti Konštantínovu dišputu s ikonoklastickým patriarchom
Joannesom VII. a dišputácie s Arabmi v Samarre i Židmi u Chazarov
v snahe ukázať na celistvosť Konštatínovho pohľadu vychádzajúceho
z myšlienky stvorenia Adama podľa obrazu a k podobe Božej, v čom
mala spočívať jeho „praotcovská česť“. Nakoľko je Boží Syn stvorený
„podľa obrazu Otcovho“ a kresťania sa stále väčšmi pripodobňujú podobe
s Kristom vďaka pôsobeniu Ducha (Kol 1,15; 2 Kor 3,18; 4,4), je aj pre
nich životnou láskou k múdrosti, teda „filozofiou“, „pochopenie vecí
božských i ľudských ... [ktoré] človeka učí, aby bol podľa obrazu a podoby
Toho, ktorý ho stvoril“ (ŽK, IV).
Za povšimnutie stojí, že obaja autori vychádzajú z takmer opačných
východísk (teologický kontext X osobná angažovanosť v dišputách), no
napriek tomu dokázali dôjsť k syntéze, a to vďaka predpokladu, že
solúnski bratia vychádzali z originálneho systému, ktorý si sami dotvárali
tým, že tvorivo pristupovali k tradícii; u Vodopivca by sa dalo čakať, že
ešte väčšmi využije pomenovania „služobník a učeník Trojice“, ktorý
v Konštantínovom Žití objavil.
Posledný z trojice autorov sa pokúsil48 o postihnutie tých prvkov,
ktoré možno označiť za typické pre slovanskú (po)cyrilometodskú
teológiu. Vyšiel z poznatku, že zmienky o cyrilometodskom prínose pre
45

S. 132: „... una naturale simbiosi di tutti e due, anzi di tutti e tre i riti...“ – Vodopivec
to ukazuje na príklade pohrebných obradov nad sv. Metodom.
46
Pozri s. 124-126.
47
VESELÝ J. M., Griderano le pietre. Commento all´enciclica <Slavorum Apostoli> di
Giovanni Paolo II, Roma 1987, s. 57-62; to isté pozri: VESELÝ J. M., Co dává Velehrad
Evropě, Olomouc 1994, s. 47-50 /kapitola č. 3 s názvom „Svatí Cyril a Metoděj –
teologové Božího obrazu“/.
48
ELDAROV G., „Święci Cyryl i Metody – ojcowie teologii słowiańskiej“, in: Cyryl i
Metody : Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty, sv. 1, Lublin 1991,
s. 45-54.
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bohovedu sa dajú nájsť predovšetkým v príručkách východnej teológie,
tam však nájdeme len isté údaje z ich spisov a postojov, ktoré však nie sú
nijak originálne ani rozsiahle. Skutočná „veľkosť cyrilometodského diela
je v praktickej ekleziológii a v teológii otvorenej voči Božiemu kairosu“
(s. 54). Eldarov takto prechádza k historiozofickému mysleniu a pôsobenie bratov v oblasti evanjelizácie, katechizácie, inkulturácie, liturgie
a ekumenizmu spojuje s podstatnou ideou snahy o ekleziálnu zrelosť
slovanských cirkevných spoločenstiev (s. 46). Jeho úvahy sa však nezastavili v prvom tisícročí, takže dohodnotenie osobností Slovanských
apoštolov pápežom Jánom Pavlom II. berie ako pokus o odčinenie krivdy
spáchanej na celej západnej cirkvi v podobe radikálneho ochudobnenia
vyplývajúceho zo strachu pre tým, čo je nové (s. 50 – tým myslí najmä
postoj k slovanskej bohoslužbe a teológii). Vyhlásenie v r. 926-927
bulharského patriarchátu s cyrilometodskými koreňmi uznávaného tak
Carihradom, ako aj Rímom, malo byť inšpiráciou pre všetky ďalšie
slovanské cirkvi, ktoré dnes žijú na princípe autokefality (s. 51).
5. Zohľadnenie teologickej dimenzie cyrilo-metodskej misie ako
nutný korektív jej plnohodnotného skúmania
Nezostáva nič iné, ako sa stotožniť s myšlienkou G. Eldarova,49
pozerajúceho na históriu kresťanských krajín Európy a ich teológií
s diachronným, transkonfesijným a metakultúrnym nadhľadom: solúnski bratia vytvorili nový kultúrno-duchovno-ekleziálny priestor,
v ktorom bolo možné prijatie skúsenosti/ zážitku kresťanskej viery
novým, tvorivým spôsobom; bol to pravý opak „trojjazyčného bludu“,
ktorý znamenal uzatvorenie sa do jedinej podoby skúsenosti života
z viery považovanej za absolútnu a sebestačnú, a tým i odmietanie
akýchkoľvek iných foriem skúsenosti. Nebyť ich, dejiny Európy a možno
aj sveta by zrejme boli vyzerali inakšie a aj naša teologická reflexia by
bola oveľa chudobnejšia, ak nie priam v dnešnom meradle nemožná.
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Summary: THE IMPORTANCE OF THEOLOGICAL WORKS OF THE
SALONICA BROTHERS IN THE FRAMEWORK OF SELECTED
AUTHORS OF THE 20TH CENTURY. In the publications treating life
and action of the Brothers from Thessalonica in the Great Moravia
historic, eventually historic-cultural perspectives prevail. The religious
dimension of their mission is often being restricted to evangelisation in an
understandable language and to implementation of Slavonic liturgy. The
paper aims to present and systematize opinions of the past-century
authors who treated the theological dimension of work of St. Cyril and
Methodius; as it is not possible to study all the scientific CyriloMethodian literature it is necessary to reduce its volume by adding the
adjective “selected”. This analysis will enable to point out some still few
explored dimensions of the Brothers´ action and stress upon the necessity
of inclusion of the theological perspective into the full-value attitude
towards the importance of the cultural heritage of St Cyril and Methodius
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BYZANTSKÁ KULTÚRA AKO ZÁKLAD
PRE KULTÚRU SLOVANSKÝCH NÁRODOV

1

(Úvod do problematiky)
Jozef Michalov – Martin Hetényi – Peter Ivanič – Zvonko Taneski
ÚKM FF UKF v Nitre

V našom príspevku sa zameriavame na vzťah medzi Slovanmi a Byzantskou ríšou predovšetkým od 6. do 10. storočia. Oblasťou výskumu je
územie Čiech, Moravy a Slovenska na jednej strane a Balkánskeho
polostrova na druhej strane. Chceme pritom poukázať na rozdiely
a spoločné body v kultúrnych vzťahoch k Byzancii. Všímame si predovšetkým problematiku materiálnej kultúry a architektúry.
Byzancia bola polietnický a multikultúrny štátny útvar. Mala významný vplyv na širokom dvojkontinentálnom geografickom priestore.
V Konštantinopole, hlavnom meste ríše, bolo podľa dochovaného
prameňa zo 6. storočia „počuť ktorúkoľvek zo sedemdesiatych dvoch
vtedy známych rečí. Tu sa národnostné skupiny postupne pretvárali
v jeden celok“2.
Slovanské kmene prenikali na Balkánský poloostrov od polovice
6. storočia, a to od severu cez Dunaj hlboko na juh až na Peloponés.
Miestami tvorili i menšie súvisle obsadené oblasti, takzvanej Sklavínie.3
Slovania machádzali obyvateľstvo Byzancie pokresťančené. Práve kresťanstvo spôsobilo rýchly kontakt medzi Byzantíncami a Slovanmi,
nezávisle od rozdielu v kultúrnej úrovni. Kresťanstvo, ktoré predstavovalo psychologický základ celého kultúrneho, spoločenského a politického života Byzancie, pomohlo v tom, aby rýchlejšie prenikol grécky vplyv
a byzantská kultúra medzi Slovanov. Pre byzantských cisárov bola
kristianizácia základným kultúrnym poslaním. Medzi cisárom a panovní1

Príspevok vznikol v rámci projektov VEGA 1/0492/08 a KEGA 3/6309/08.
ZÁSTĚROVÁ, B. (ed.): Dějiny Byzance. Praha 1992, s. 11.
3
K problematike Sklavínie pozri VEREŠOVÁ, N.: Sklavínia v historických prameňoch
zo 6.-14. storočia. In: Historický zborník 18, 2008, č. 1, s. 124-143.
2
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kom, ktorý prijal kresťanstvo, sa vytvoril vzťah založený na povedomí
o spoločnej viere a kultúre.4
Ak chceme skúmať vzťahy medzi byzantskou kultúrou a slovanskou,
musíme mať na zreteli, že silnejšie kontakty a tým aj kultúrne vplyvy
Byzancie na kultúru Slovanov boli predovšetkým blízko jej hraníc.
Najviac sa to prejavilo, samozrejme, u južných Slovanov. Byzantská
politika mala voči Slovanom dvojitý vzťah. Inak sa správala v prípade
Veľkej Moravy, inak k balkánskym Slovanom. Slovania pri jej hraniciach
už boli zapájaní do ekonomického a vojenského života Byzancie a boli
systematicky helenizovaní prostredníctvom presídľovania a kristianizácie
v gréckom jazyku.5
Balkán netvoril z hľadiska politického a mocenského, ale ani z hľadiska kultúrneho homogénny celok. V ranom stredoveku sa rozpadol na
niekoľko pomerne dosť odlišných oblastí. Avšak napriek tomuto je
možné poukázať na niekoľko spoločných čŕt, ktoré podstatnou mierou
charakterizujú zvláštnosti rodiacej sa slovanskej kultúry na Balkáne. Je to
predovšetkým intenzívnejší a bezprostrednejší styk s antickými tradíciami, ktoré sa v bývalých rímskych provinciách udržali oveľa
zreteľnejšie než v severnom barbarskom pohraničí. Rovnako je to
intenzívnejší a dôkladnejší kontakt s byzantskou kultúrnou, hospodárskou a politickou prítomnosťou. Slovania sa tu usádzali priamo na
vlastnej byzantskej pôde, tvoriacej do tých čias integrálnu súčasť ríše.
Napokon, viaceré z týchto oblasti sa ihneď dostali do styku
s kresťanstvom. Je ale prirodzené, že všetky tieto okolnosti sa v každej
oblasti prejavovali rôzne a individuálne. Slovania, ktorí od konca 6. storočia ako kompaktný inkolát osídlili byzantskú Macedóniu, okolie
Solúna a značnú časť Peloponézu, prichádzajúc od dolného Dunaja
i z avarskej Panónie, postavili ríšu pred celkom iné problémy. Po
definitívnej porážke Slovanov, ktorú utrpeli od cisára Nikefora I. roku
805, začalo ich začleňovanie do byzantskej politicko-administratívnej
organizácie i prispôsobovanie sa hospodárskemu, kultúrnemu a spoločenskému životu ríše. Dialo sa to v zásade represívnymi metódami:
Slovania boli grecizovaní, či už tak, že zo slovanských oblastí boli
vysídľovaní do Malej Ázie, alebo tak, že do slovanských oblastí boli
4

HURBANIČ, M.: Byzantská politická ideológia v misijnej praxi 9. storočia. In:
KOŽIAK, R. – NEMEŠ, R. (ed.): Pohanstvo a kresťanstvo. Bratislava 2004, s. 129-130.
HURBANIČ, M.: Byzantsko-slovanská oikumene. Spoločenstvo kultúry a viery. In:
Slovanský přehled 91, 2005, č. 1, s. 5.
5
ILIEVSKI, P. Hr.: Svetila nezaodni – Slovenskite prvoučiteli i nivnite učenici. Skopje
1999, s. 19, 149.
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presídľovaní Gréci z iných provincií. Sociálne a ekonomicky strácali
svoju nezávislosť a slobodu tým, že boli v masovom meradle rozdávaní
ako poddaní jednotlivým kláštorom. Táto politika mala za cieľ rozbiť
Slovanov ako samostatnú politickú silu vnútri Byzancie a bola sprevádzaná teda i zrejmou násilnou a systematickou grecizáciou. V tých časoch
sa mohla uplatňovať len v prostredí Slovanov, sídliacich v rámci ríše, inde
nemala nádej na úspech. Pokiaľ Byzancia bola toho schopná, všade na
Balkáne, ktorého územie považovala vždy za vlastné, túto politiku
uplatňovala i v praxi.6
Kultúrne vzťahy Byzancie a Južných Slovanov
Pri skúmaní vzťahov Byzancie k južným Slovanom treba mať na
zreteli, že slovanský Balkán netvoril homogénny celok. V byzantskej
Moesii sa Slovania usadili na začiatku 7. storočia. V 70. rokoch 7. storočia sem prenikli Protobulhari na čele s Asparuchom. Títo spolu
s usadenými Slovanmi položili základ bulharského štátu. Napriek tomu,
že v tejto oblasti bola silne zakorenenená antická kultúra, tak prejavy
byzantského vplyvu v materiálnej kultúre Slovanov sú do 9. storočia
pomerne slabé. Slovania prevzali predovšetkým niektoré tvary antickej
keramiky a šperkov. V nálezoch sa vyskytujú aj byzantské mince.7
Honosné zlaté náušnice zo 6. storočia z Preslavi majú svoje analógie
v byzantských exemplároch.8 Pri výskume v Preslavi sa našla napríklad
zdobená keramika, ktorej pôvod sa hľadá vo východnej časti Byzantskej
ríše. O rovnakom pôvode sa uvažuje aj v prípade niektorých výrobkov zo
skla. Tieto nálezy sú datované do 9. – 10. storočia.9 Za priame byzantské
výrobky sa považujú niektoré amfory. Jedna z nich mala aj grécky
nápis.10 V Preslavi sa našli zdobené predmety z keramiky (medailón,
ikona a iné), ktoré boli vytvorené pod silným byzantským vplyvom
6

AVENARIUS, A.: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.- XII. storočí
(k problému recepcie a transformácie). Bratislava 1992, s. 42. Pozri viac: DRŠKA, V. –
PICKOVÁ.: Středověká Byzanc a svět východních „barbarú“ (konec 8. až polovina 12.
století). In: Dějiny středověké Evropy. Praha 2004, s. 110-130.
7
Bližšie pozri VAŽAROVA, Ž.: Slavjani i Prabãlgari po dannina na nekropolite ot VI.XI. na teritorijata na Bãlgarija. Sofia 1976.
8
MAVRODINOV, N.: Starobãlgarskoto izkustvo. Sofia 1956, s. 224.
9
TOTEV, T.: Vnosna keramika, staklo i nakitni predmeti v Preslav. In: Srednovekovna
Balgarija i černomorieto. Varna 1980, s. 79-87.
10
MAVRODINOV, N.: Starobãlgarskoto izkustvo, c. d., s. 232.
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a pochádzajú z 9. a 10. storočia.11 Čo sa týka architektúry, tak sa
v literatúre uvádza, že Slovania a Bulhari sa usadili aj v pôvodných
neskoroantických a ranobyzantských centrách. Tu sa dostali do styku
s pôvodnou architektúrou.12 Na byzantský vplyv poukazuje tzv. Veľký
palác v Pliske, ktorý dal vybudovať chán Krum (803-814). Táto stavba sa
dáva do súvisu s palácom Magnaura v Konštantínopole.13 Velká bazilika
tiež obsahuje prvky včasnobyzantských stavieb.14 Keď sa na konci 9. Storočia stáva hlavným mestom Bulharského cárstva Preslav, tak pri stavbe
tunajších chrámov sa uplatňuje krížový pôdorys s kupolou, ktorý je
typický pre byzantské stavby.15 S Byzanciou sa spájajú aj dva náhrobky
objavené v okolí Chrámu sv. Sofie v Sofii a nápisy na stenách
v Červenom kostole v Perušici.16
Na začiatku 7. storočia prichádzajú na územie bývalých rímskych
provincií Dalmácia a Ilýria Slovania spolu s Avarmi. Najmocnejším
kmeňovým zväzom boli Chorváti. Títo vytvorili v polovici 9. storočia
samostatný stredoveký štát.17 V tomto období poukazujú na kultúrne
styky Byzancie a Slovanov v oblasti Dalmácie nálezy materiálnej kultúry,
predovšetkým šperkov. Hlavne sa v archeologických nálezoch vyskytujú
ženské náušnice, menej prstene a nákrčníky. Náušnice sa našli predovšetkým v severnej Dalmácii. Odlišujú sa výrazne od starochorvátskych
nálezov nájdených na pohrebiskách z 9. – 11. storočia. Náušnice
výrazného byzantského charakteru datuje J. Belošević do 8. a prvej
polovice 9. storočia. Tieto výrobky považuje za priamy byzantský
import. Medzi nimi rozoznáva iba dva typy. Známe nálezy týchto
náušníc sú z pohrebiska Biskupija-Crkvina a Trjila.18 Zlaté prstene nájdené v Dalmácii sú takisto považované za byzantský import a pochádzajú
z 2. polovice 8. storočia. Podobné nálezy prsteňov sú zo Slovinska, ale sú
11

Tamže, s. 241.
Bližšie pozri o byzantských stavbách v Bulharsku OVČAROV, D.: Vizantijski
i balgarski kreposti V-X vek. Sofia 1982.
13
AVENARIUS, A.: Byzantská kultúra, c. d., s. 41. MAVRODINOV, N.:
Starobãlgarskoto izkustvo, c. d., s. 43.
14
PUCKO, V.: Počátky křesťanského umění u Slovanů. In: Jubilejní sborník k 1100.
výročí smrti sv. Metoděje arcibiskupa Velké Moravy. Praha 1985, s. 215.
15
Tamže, s. 218.
16
MAVRODINOV, N.: Starobãlgarskoto izkustvo, c. d., s. 32.
17
MÚCSKA, V. – DANIŠ, M. – ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Dejiny Európskeho stredoveku. I.
Raný stredovek. Od 5. storočia do polovice 11. storočia. Prešov 2006, s. 90-92.
18
Pozri bližšie BELOŠEVIĆ, J.: Materijalna kultura Hrvata od VII. do IX. stoljeća.
Zagreb 1980, s. 85-90.
12
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datované do 9. až 11. storočia.19 Uvažuje sa, že koncom 8. storočia sa
začali výrobky byzantských zlatníkov šíriť z pobrežných dalmátskych
miest ako Split a Zadar, pretože práve tieto zostali pod byzantskoch
nadvládou. Pravdepodobne po roku 803, resp. 812 po mieri v Aachene
došlo k intenzívnejšiemi vplyvu Byzancie.20 Na území dnešného
Chorvátska sa zachovalo len veľmi málo pamiatok, ktoré vypovedajú
o charaktere kresťanskej architektúry a umenia. Z Dalmácie pochádzajú
z 9. – 10. storočia chrámy v Zadare, Trogirea Omiši a z 11. storočia
v Stone, Nine, Bare, Splite a Zadare. Chrám sv. Kríža v Nine bol
postavený na konci 8. a začiatku 9. storočia. Svojou konštrukciou patrí
k východokresťanským stavbám. V Dalmácii sa však uplatňuje väčšinou
západný stavebný štýl.21 V niektorých prípadoch majú stavby charakter
románskeho aj byzantského umenia. V duchu byzantsko-románskeho
štýlu bola vytvorená mozaiková dekorácia v apside romanského chrámu
Sv. Krševana v Zadaru, ktorá bola zničená koncom 18. storočia.22
Byzantské prvky v nástennej maľbe sa prestali v Dalmácii používať
v 14. storočí, keď sa tu naplno prejavilo gotické umenie.23
Čo sa týka Srbska, tak až v 2. polovici 12. toročia dochádza
k zjednoteniu územia Zety a Rašky dynastiou Nemanjičov. Srbsko sa
začlenilo do okruhu východnej kultúry v roku 1190, keď byzantský cisár
uznal jeho nezávislosť.24 Srbský vladca Štefan Nemanja (1159-1195) mal
rozhodujúci vplyv na vývoj umenia v Srbsku. Podarilo sa mu získať
najlepších byzantských maliarov, napriek skutočnosti, že nie vždy mal
priateľské vzťahy s Byzantskou ríšou. Srbské nástenné maľby sa preto
dajú porovnávať s umením veľkých byzantských kultúrnych centier.25
Územie Macedónie bolo priamo pod vládou Byzancie dlhé obdobie.
Vo veľkom počte sa tu nachádza byzantská keramika (napr. Ochridský
hrad, Skopský hrad).26 V Macedónsku podáva zaujímavé svedectvo
19

Tamže, s. 93-95.
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: K vývoju šperku adriatickej a stredodunajskej oblasti v prvej
polovici 9. storočia. In: FUSEK, G. (ed.): Zborník na počesť Dariny Bialekovej. Nitra
2004, s. 391-394.
21
Podrobnejšie pozri PUCKO, V.: Počátky křesťanského umění, c. d., s. 210-211.
22
GJURIĆ, V.: Vizantiske freske u Jugoslaviji. Beograd 1974, s. 22.
23
Pozri KARAMAN, L.: Pregled umjetnosti u Dalmaciji. Zagreb 1952, s. 44.
24
ZÁSTĚROVÁ, B. (ed.): Dějiny Byzance, c. d., s. 261.
25
Pozri LITAVRIN, G. G.: Vizantia v XI – XIV vek. Moskva 1960. GJURIĆ, V.:
Vizantiske freske, c. d., s. 28.
26
Pozri napr. Del od luksuzna vizantiska keramika (A part of the luxurious Bizantin
pottery). In: Skopska tvrdina – Arheološki istražuvanja 2007 i izložba. Muzej na grad
Skopje (Katalog – Avtor na tekstot i izložbata: Prof. Dr. Dragi Mitrevski), 2007, s. 19.
20
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o byzantskom vplyve na umenie Kostol sv. Sofie v Ochride. Jeho
výstavba sa začala na konci 9. storočia. Tento chrám predstavuje jednu
z najvýznamnejších pamiatok v celom Macedónsku vďaka svojej
stredovekej architektúre a podmanivým freskám z 11. až 13. storočia,
ktoré predstavujú vrchol byzantskej freskomaľby svojho času. Na jeho
výzdobe sa podieľali maliari zo Solúna. Zachované fresky poskytujú mimoriadne významné svedectvo o výtvarnom umení v Byzancii v tomto
období.27 V období vlády byzantských cisárov dynastie Komnénovcov tu
boli v druhej polovici 12. storočia vytvorené významné výtvarné diela
v Nerezi a Kurbinove, ktoré sú považované za navýznamnejšie vo svojej
epoche. 28
Na uzemí bývalej Juhoslavie až do polovice 14. storočia paralelne
existovalo niekoľko relatívne rozličných umeleckých smerov, ktoré boli
ovplyvnené aj byzantským umeleckým prejavom.29
Kultúrne vzťahy územia Čiech, Moravy a Slovenska s Byzanciou
Začiatok byzantskej civilizačnej expanzie do slovanského sveta na
území Čiech, Moravy a Slovenska predstavuje krátka epizóda pôsobenia
byzantskej misie solúnskych bratov v druhej polovici 9. storočia. Avšak
kontakty medzi stredným Podunajskom a Byzanciou siahajú do obdobia
sťahovania národov. Z tohto obdobia sú známe zo Slovenska napríklad
nálezy mincí z Bíne alebo prilieb tzv. baldenheimského typu z Dolných
Semeroviec. Významným nálezom z obdobia avarského kaganátu je tzv.

27

GJURIĆ, V.: Vizantiske freske, c. d., s. 10-11.
RICE, T. D.: Byzantinische Malerei. Die letzte phase. Frankfurt am main 1968, s. 1723, 30-38.
29
Pozri GRABAR, A.: Srednjovekovna umetnost Istočne Evrope. Novi Sad 1969.
GRABAR, A.: Vizantija, vizantijska umetnost srednjeg veka. Novi Sad 1969.
KAJMAKOVIĆ, Z.: Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1971. KARAMAN,
L.: Pregled umjetnosti u Dalmaciji. Zagreb 1952. LJUBINKOVIĆ, R. –ČOROVIĆ, M.:
La peinture médiévale á Ohrid. Musée national á Ohrid, Recueil de travaux. Ohrid 1961.
LJUBINKOVIĆ, R.: La peinture murale en Serbie et en Macedóine aux Xie et XIIe siécle.
IX Corso di cultura sull´ arte ravennate e bizantina. Ravenna 1962. MOLÉ, V.:
Umetnost Južnih Slovanov. Ljubljana 1965. KONDAKOV, P. P.: Makedonia
arheologičeskoe putešestvie. Sanktisterburg 1909, s. 214-275. DIEHL, Ch.: Manuel ď art
byzantin. Paris 1925. LAZAREV, V. N.: Vizantiskaja živopis. Moskva 1971. TALBOTRICE, D. –RADOJČIĆ, S.: Jugoslavija srednjevekovne freske. Paris 1955.
GROZDANOV, C.: Studii za ohridskiot živopis. Skopje 1990.
28
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poklad byzantského kovotepca zo Zemianskeho Vrbovka.30 Väčšinu
nálezov byzantskej proveniencie reprezentujú pracky a kovania, ktoré
používali však Avari.31
V období existencie Veľkej Moravy sa poukazuje na vplyv Byzancie
na veľkomoravskú sakrálnu architektúru a materiálnu kultúru.
V materiálnej kultúre Veľkej Moravy sa vyskytujú viaceré predmety,
ktoré sa dávali do súvisu s Byzanciou. Na veľkomoravských pohrebiskách
sa často stretávame s nálezmi šperkov. Vplyvu byzantského šperkárstva
na výrobu v stredodunajskej oblasti sa venovalo viacero bádateľov.
V roku 1930 L. Niederle vydal prácu o byzantskom šperkárstve, kde
zahrnul medzi byzantské náušnice aj dovtedajšie nálezy z Čiech, Moravy
a Maďarska.32 Po druhej svetovej vojne J. Eisner uverejnil štúdiu
o dejinách hradištného šperku z oblasti Čiech, Moravy a Slovenska.
Rozdelil ho na šperk podunajského pôvodu a šperk byzantského pôvodu.
Na základe vtedajších archeologických nálezov predpokladal, že byzantský šperk bol na Moravu importovaný. K šperkom byzantského
pôvodu zaradil hrozienkovité a bubienkovité náušnice, pri ktorých
výrobe sa používala maková granulácia a ažúrový filigrán. Zároveň sem
zaradil aj zdobené gombíky. Príliv byzantského importu spájal
s existenciou Veľkej Moravy a misiou Konštantína a Metoda. Tvrdil, že
30

ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Die Beziehungen zwischen Byzanz und dem mittleren
Donauraum im 7.-10. Jahrhundert. In: ŠTEFANOVIČOVÁ, T. – GALÍK, M. (ed.):
Trade, journeys, inter- and intracultural communication in East and West (up to 1250).
Bratislava 2006, s. 202-216. Prehľad nálezov byzantského pôvodu na Slovensku do
obdobia vzniku Veľkej Moravy pozri TURČAN, V.: Predmety byzantského pôvodu zo
5.- 8. storočia v archeologických nálezoch na Slovensku. In: Byzantinoslovaca I.
Bratislava 2006, s. 86-96.
31
K tejto problematike pozri DAIM, F.: «Byzantinischen» Gürtelgarnituren des
8. Jahrhunderts. In: DAIM, F. (ed.): Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt.
Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im frühen Mittelalter. Monogr.
Frühgesch. U. Mittelalterarch. 7. Innsbruck 200, s. 77-204. VARSIK, V.: Byzantinische
Gürtelschnallen im mittleren unt unteren Donauraum im 6. Und 7. Jahrhundert. In
Slovenská archeológia, roč. 40, č. 1, 1992, s. 77-108. ZÁBOJNÍK, J. Zur Problematik der
«byzantinischen» Gürtelgbeshläge aus Čataj, Slowakei. In: DAIM, F. (ed.): Die Awaren
am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und
Technologietransfer im frühen Mittelalter. Monogr. Frühgesch. U. Mittelalterarch.
7. Innsbruck 200, s. 327-365.
32
NIEDERLE, L.: Příspěvky k vývoji byzantských špěrků ze IV. – X. století. Praha 1930,
s. 126-150.
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Slovensko nemalo podiel na importe.33 Pojem byzantsko-orientálny
šperk sa ujal a je používaný do súčasnosti. V roku 1965 B. Dostál
poukázal na skutočnosť, že tento šperk bol vyrábaný v domácich
dielňach pod vplyvom byzantských vzorov. Pre tento šperk použil názov
veligradský šperk.34 V najnovšej literatúre rozoberajú problematiku
datovania tohto typu šperku T. Štefanovičová, H. Charvátová,
Š. Ungerman a Č. Staňa.35
V lokalitách z obdobia Veľkej Moravy sa nachádzajú bohaté nálezy
sklenených korálikov. Vzhľadom na vysokú technologickú kvalitu
viacerých typov sklených korálikov sa ich pôvod hľadá v byzantskom
sklárstve. D. Staššíková-Štukovská predpokladá, že priečne členené
koráliky so zatavenou striebornou alebo zlatou fóliou a v tvare melónového zrnka zhotovené z kvalitného skla datované do 8. storočia, môžu
byť priamymi importami z Byzancie. Avšak podľa jej mienky nálezy
náhrdelníkov z územia Veľkej Moravy z 9. storočia vyrábali sklári
ovládajúci vyspelé sklárske technológie, ktorí pôsobili priamo v centrách
Veľkej Moravy.36
Dôležitou súčasťou odevu na Veľkej Morave boli gombíky.
Vyskytujú sa v kostrových hroboch, ojedinele na sídliskách. Sú vyrobené
z kovu alebo zo skla. Pôvodne boli honosné a bohato zdobené kovové
exempláre považované za produkty byzantských a orientálnych dielní.
Neskôr sa poukazovalo na základe výzdobných prvkov a techniky na
súvislosti s viacerými oblasťami (Byzancia, Čiernomorská oblasť, Sýria,
33

EISNER, J.: K dějinám našeho hradištního šperku. In: Časopis národního musea 116,
1947, s. 142-162.
34
DOSTÁL, B.: Das Vordringen des grossmährischen materielen Kultur in die
Nachbarländer. In: Magna Moravia. Praha 1965, s. 361-416.
35
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: K vývoju šperku, c. d., s. 389-395. CHORVÁTOVÁ, H.: K
relatívnej chronológii pohrebiska Staré Město v polohe Na valách. In: Acta Historica
Neosoliensia 7. Banská Bystrica 2004, s. 199-236. CHORVÁTOVÁ, H.: Horizonty
byzantsko-orientálneho šperku na tzv. veľkomoravských pohrebiskách. In: TURČAN, V.
(ed.): Byzantská kultúra a Slovensko. Zborník SNM-Archeológia Supplementum
2. Bratislava 2007, s. 83-103. STAŇA, Č.: Příspěvek k poznání horizontu veligradského
šperku. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity E 40. Brno 1995, s. 3746. UNGERMAN, Š.: Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu. In: Archeologické rozhledy 57. 2005, č. 4, s. 707-749.
36
STAŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D.: K byzantskému pôvodu sklených korálikov
v nálezoch 8.a 9. storočia na Morave a Slovensku. In: TURČAN, V. (ed.): Byzantská
kultúra a Slovensko. Zborník SNM-Archeológia Supplementum 2. Bratislava 2007,
s. 78.
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Perzia).37 Za import z oblasti Byzancie považuje L. Galuška zlaté gombíky
s vertikálnym rebrovaným a hladkým povrchom. Pochádzajú z hrobov
z interiéru v kostole v Uherskom Hradišti-Sadech, z dvoch hrobov zo
Starého Města a jeden z Mikulčíc.38
Na veľkomoravských sídliskách a pohrebiskách sa nachádza keramika
antických tvarov. L. Nierderle, I. L. Červinka, J. Poulík a V. Hrubý
považovali Byzanciu za krajinu pôvodu tejto keramiky. Až nález hrnčiarskej pece v Uherskom Hradišti-Sadech, ktorá slúžila na vypaľovanie
spomínanej keramiky, doložil jej domácu výrobu. V. Hrubý ako pôvodcov výroby tohto druhu keramiky považoval byzantských remeselníkov,
ktorí prišli s cyrilometodskou misiou.39
Zriedkavejším nálezom na veľkomoravských pohrebiskách je hodvábna tkanina. Hodváb sa podarilo nájsť v hroboch v Mikulčiciach,
Starom Měste a Břeclavi-Pohansku. Podľa M. Kostelníkové boli hodvábne tkaniny importované pravdepodobne z Byzancie a svedčia o existencii
bohatej vyššej spoločenskej vrstve, ktorá žila na hradiskách.40
Na archeologických lokalítách z obdobia Veľkej Moravy sa medzi
nálezmi objavujú aj krížiky alebo kaptorgy. Byzantský pôvod má zrejme
olovený krížik z Uheského Hradišťa- Sadov. Jasne o tom svedčí grécky
nápis I(ESU)S-CH(RISTO)S-FOS-ZOE-NIKA. Na rube je zobrazený
ukrižovaný Kristus a nad jeho hlavou je ruka.41 Medzi krížiky

37

Podrobnejšie pozri PAVLOVIČOVÁ, E.: K vypovedacej schopnosti gombíka
u naddunajských Slovanov v 9. storočí. In: Slovenská archeológia, roč. 44, č. 1, 1996,
s. 95-153.
38
GALUŠKA, L.: Slované doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. Brno 2004,
s. 110.
39
Podrobnejšie pozri HRUBÝ, V.: Keramika antických tvarů v době velkomoravské. In:
Časopis moravského musea. Vědy společenské 50. Brno 1965, s. 37-62. Novšie štúdie
HANULIAK, M.: Netradičné formy nádob z veľkomoravských pohrebiskových lokalít. In:
Študijné Zvesti Archeologického ústavu SAV 38. Nitra 2005, s. 71-77. KREKOVIČ, E.:
Keramika tzv. antických tvarov. In: TURČAN, V. (ed.): Byzantská kultúra a Slovensko.
Zborník SNM-Archeológia Supplementum 2. Bratislava 2007, s. 115-122.
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BŘEZINOVÁ, H..: Doklady textilní výroby v 6. – 12. Storočí na území Čiech, Moravy
a Slovenska. In: Památky archeologické, roč. 88, č. 1, s. 124- 179:
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Podrobný rozbor pozri BALCÁREK, P.: IC XC-NI KA. Křížek ze Sadů - příspěvek
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byzantského pôvodu sa zaraďujú aj nálezy z Veľkej Mače a Trnovca nad
Váhom. Obidva sú však datované do 10. – 11. storočia.42
Známym nálezom spájaným s byzantskou misiou Konštantína
a Metoda je pyxida z Čiernych Kľačian. Jej fragmenty sa našli v roku
1974 pri zemných prácach. Pravdepodobne pochádza z kostrového
hrobu. Väčšina keramických nálezov z okolia nálezu pochádzala z druhej
polovice 9. storočia Na základe analýzy výzdoby T. Kolník a L. Veliačik
predpokladali, že pyxida bola vyrobená pravdepodobne v Ríme v prvej
polovici 4. storočia a je začiatočným prejavom byzantského umenia.
Zobrazená scéna bola interpretovaná ako výjav z legendy o založení
Ríma. Zároveň hypoteticky predpokladali, že ju na územie Veľkej
Moravy priniesli Konštantín a Metod.43 Naposledy pyxidu analyzoval M.
Vančo, ktorý predpokladá, že je na nej zobrazený príbeh Požehnania
Jakoba zo Starého Zákona. Podľa štýlu zobrazenia figurálnych motívov
predpokladá, že ide o výrobok ranokresťanského umenia zo 6. storočia.
Na základe písomných prameňov sa domnieva, že pyxida bola dovezená
na Veľkú Moravu prostredníctvom cyrilo-metodskej misie ako schránka
na relikvie sv. Klimenta.44
V súvislosti s Byzanciou sa uvádzajú aj niektoré ojedinelé nálezy, ako
napríklad zlaté kovanie ženského opasku so sklenenou imitáciou
almandinu a s pravými perlami. Toto zlaté kovanie je považované za
priamy byzantský výrobok.45 N. Profantová predpokladá, že byzantský
pôvod by mohla mať aj terčovitá spona zo Starého Města – Na Valách.46
V hrobe č. 300 v Mikulčiciach sa našla pri nohách pochovaného drevená
valcovitá schránka s vekom z bronzového pozláteného plechu. Plech má
v strede plastiku vtáka, okolo ktorého sú pliešky v podobe štylizovaných
DEKAN, J.: Veľká Morava. Doba a umenie. Bratislava 1976, s. 174. HOLČÍK, Š.:
Pektorálne kríže východného pôvodu. In: Zborník prác Ľudmile Kraskovskej (k
životnému jubileu). Bratislava 1984, s. 257-269. HORNÍČKOVÁ, K.: Pektorál z Velké
Mače – jeho původ, ikonografie a zařazení v kontextu pektorálních křížků. In: Studia
archaeologica Slovaca mediaevalia III.-IV. Bratislava 2001, s. 187-201. Tu pozri aj
ďalšiu literatúru.
43
KOLNÍK, T. – VELIAČIK, L.: Neskoroantická pyxida z Čiernych Kľačian. In:
Slovenská archeológia, roč. 31, č. 1, 1983, s. 17-83.
44
VANČO, M.: Ivory Pyxis from Čierne Kľačany and the Problem of its Provenance. In:
ŠTEFANIČOVÁ, T. – GALÍK, M (ed.).: Trade, journeys, inter- and intracultural
communication in East and West (up to 1250). Bratislava 2006, s. 78-94.
45
GALUŠKA, L.: Slované, c. d., s. 110.
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PROFANTOVÁ, N.: Nálezy byzantského původu z 6. – 10. století z České republiky:
teze. In: TURČAN, V. (ed.): Byzantská kultúra a Slovensko. Zborník SNM-Archeológia
Supplementum 2. Bratislava 2007, s. 58.
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vtákov. J. Poulík predpokladal, že pri jeho výzdobe boli uplatnené silné
byzantské vplyvy.47
Napriek systematickým výskumom veľkomoravských centier sa
podarilo objaviť len veľmi málo mincí. Z Moravy pochádzajú len
byzantské zlaté solidy cisára Theofila z hradiska na hore sv. Klimenta pri
Osvětimanoch a Michala III. z Mikulčíc.48
Na veľkomoravských centrách sa výskumami doložila existencia
sakrálnej architektúry (Mikulčice, Modrá, Staré Město, Bratislava atď.).
Staršie názory predpokladali priamu súvislosť s Byzanciou prostredníctvom misie solúnskych bratov. V novšej odbornej literatúre sa skôr
uprednostňuje teória o možných vplyvoch z adriatickej oblasti. Napriek
tomu, že toto územie bolo pod správou Byzantskej ríše a bolo ovplyvnené jej kultúrou, v podstate mala svoj vlastný vývoj. Sakrálna architektúra sa tu už v 8. a 9. storočí odlišuje od byzantskej.49
Po páde Veľkej Moravy sa neprerušili kontakty s Byzantskou ríšou.
Z 11. a 12. storočia je z územia Uhorského kráľovstva viacero dôkazov
o ich pretrvávaní.50 V literatúre je dosť spomínaný nález tzv. Monomachovej koruny z Ivánky pri Nitre, ktorý vznikol v Konštantínopole
v 11. storočí.51 A. Avenarius predpokladal byzantský vplyv aj vo freskovej
výzdobe kostola v Kostoľanoch pod Tríbečom.52 Byzantský vplyv možno
sledovať aj pri iných uhorských sakrálnych stavbách.53 Intenzívnejšie
kontakty sa udržiavali v období uhorských kráľov, ktorí mali úzke vzťahy
ku konštantínopolskému dvoru, napríklad počas panovania Bela III.
(1172-1196).
Vzťahy medzi Byzantskou ríšou a južnými Slovanmi v materiálnej
kultúre možno hodnotiť do 9. storočia ako pomerne málo intenzívne.
47

POULÍK, J.: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha 1975, s. 122.
PROFANTOVÁ, N.: Nálezy byzantského původu, c. d., s. 54.
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ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Architektúra Veľkej Moravy v európskom kontexte. In: Veľká
Morava medzi východom a západom. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 17.
Brno 2001, s. 398-403. Naposledy komplexne spracoval cirkevnú architektúru Veľkej
Moravy MĚŘÍNSKY Z.: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Praha
2006, s. 569 – 618.
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1999, s. 402-414.
52
AVENARIUS, A.: Byzantská kultúra, c. d., s. 130.
53
ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Odkaz Byzancie v poveľkomoravskom umení Slovenska. In:
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V tomto prvom období byzantsko-slovanských vzťahov nemohlo v slovanskom prostredí dôjsť k uplatneniu byzantského vplyvu vo väššom
rozsahu ani z hľadiska vnútorného vývoja slovanských národov, ani
z hľadiska širších historických suvislostí, najmä v oblastiach juhovýchodnej Európy. Bránila tomu prevažne nepriateľská povaha vzťahov
a značný rozdiel civilizačnej úrovne byzantskej spoločnosti a Slovanov.
Byzantské pôsobenie sa v tomto období obmedzovalo v podstate na sféru
materiálnej kultúry.54 Od 9. storočia narastá vplyv Byzancie na kultúru
balkánskych Slovanov predovšetkým v Bulharsku, Macedónsku a Srbsku,
najvýraznejšie je to viditeľné na maliarstve a architektúre. Súvisí to
jednoznačne s prijatým kresťanstva z Byzantskej ríše.
Čo sa týka vplyvu Byzancie na kultúrny vývoj Veľkej Moravy,
v odbornej literatúre sa vyzdvihuje sprostredkovanie cez byzantskú misiu
Konštantína a Metoda. Málo priamych dôkazov v materiálnej kultúre
však svedčí o vzájomných kontaktoch. Podľa A. Avenaria sa vplyv
Byzancie na materiálnu kultúru Veľkej Moravy nejaví ako jednoznačne
rozhodujúci. Predovšetkým na jej území pôsobili skôr okrajové oblasti
byzantskej kultúrnej sféry (dalmátsko-istrijská alebo severoitalská), ktoré
si uchovávali klasické antické tradície.55 Len veľmi málo nálezov možno
považovať za priamy import z Byzancie. Svedčilo by to, že napriek
prítomnosti byzantskej misie na území Veľkej Moravy, nedošlo
k intenzívnym obchodným kontaktom s Byzanciou. Na druhej strane
možno predpokladať, že predmety vyrobené na území byzantskej ríše
boli príliš drahé, a preto sa nestali dôležitou obchodnou komoditou.
Summary: BYZANTINE CULTURE AS A BASIS FOR CULTURE OF
SLAVONIC NATIONS (INTRODUCTION TO THE TOPIC). In our
contribution we focus on the relationship between Slavs and Byzantine
empire mainly from 6 to 10 century. Territories of Bohemia, Moravia and
Slovakia on one hand and Balkan peninsula on the other hand are the
field of our research. We aim at pointing out the differences as well as
similarities of cultural relationships in Byzantium. Above all we follow the
problematics of material culture and architecture. Relationships between
Byzantine empire and southern Slavs in material culture and arcitecture
54
55

ZÁSTĚROVÁ, B. (ed.): Dějiny Byzance, c. d., , s. 339.
AVENARIUS, A.: Byzantská kultúra, c. d., s. 75-76.
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we suppose to be of a relatively small intensity up to 9 century. During this
first period of Byzantine – Slavonian relationships it could not have been
possible to apply Byzantine influence of a greater extent into Slavonic
milieu. Such an influence was impossible not only because of internal
development of Slavonian nations but also because of broader historical
context connected mainly with the territories of eastern and southeastern Europe. Also, it was the case of hostile relationships and
considerable difference of civilization standards of Byzantine society and
Slavs. From the 9 century onwards the influence of Byzantines on the
culture of balkan Slavs, predominantly in Bulgaria, Macedonia and
Serbia, increased and is most visible in fine arts and architecture. Without
no doubts such a change was connected with Christianity acceptance in
Byzantine empire. As to Byzantine influence on the cultural development
of Great Moravia, in scientific literature its mediation via Byzantine
mission of Constantine and Methodius is underlined. However, only few
direct evidence of material culture can support the thesis of mutual
contacts. According to the contemporary research it is supposed that
mainly border areas of Byzantine cultural sphere keeping the classical
ancient traditions (Dalmatian- Istrian or north Italian) had an impact on
Great Moravian material culture and architecture. Only few of the
discoveries can be treated as direct import from Byzantine empire. Such
fact would serve an evidence that in spite of the Byzantine mission
presence on the territory of Great Moravia there were no intensive trade
contacts with Byzantium. On the other hand, it could be assumed that
objects produced on the territory of Byzantine empire were too expensive
and therefor they did not become an important trade commodity.
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ANCIENT MEANING OF THE WORD:
THE IMPORTANCE OF THE TRANSLATION OF THE WORD
LOGOS – THE IMPORTANCE FOR SLAVIC CULTURE
Aleksandar M. Petrović
Faculty of Philosophy in Kosovska Mitrovica, University in Prishtina
Srbsko

When we are thinking about modern Europe and about the contribution
to her spirit in the immesurable work of Saint Cyril and Methodious
twelwe centuries ago, there is not nonistructive to have on the mind
what is about the European spirit write father of the modern
phaenomenology, Edmund Husserl. Aside from the fact that he knows
little or nothing of Eastern thought, Husserl not rarely repeats the
arbitrariness of 'Philosophy as Rigorous Science', where he simply decides
what philosophy is (in an essential intuition, of course) and refuses to
dignify with that name whatever does not measure up. In Husserl's view,
the beginning of a philosophical (of scientific) focusing of attention on
the environing world – as opposed to a naïve, mythical, or poetic attitude
– represents the most important revolution in the history of human
thought. 'The spiritual image of Europe' – what is it?, asks Husserl
himself, and take the answer – “it is exhibiting the philosophical idea
immanent in the history of Europe (of spiritual Europe).” For him it is its
immanent teleology, which, if we consider mankind in general,
manifests itself as a new human epoch emerging and beginning to grow,
the epoch of a humanity that from now on will and can live only in the
free fashioning of its being and its historical life out of rational ideas and
infinite tasks. In Europe is not only the birthplace of philosophy and the
sciences, but it is philosophy and the sciences that more than anything
else have made European culture unique, and have given to that unique
most distinguishing characteristic. European conglomerate of nationalities goes back in a historical view to an ideal image that could be
recognized in a merely external morphological examination of changing
forms. For the Husserl, the only way to describe the horizon thus opened
is to call it 'infinite', and on that horizon he explains: “The 'crisis of
263

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

European existence', which manifests itself in countless symptoms of
a corrupted life, is no obscure fate, no impenetrable destiny. Instead, it
becomes manifestly understandable against the background of the
philosophically discoverable 'teleology of European history'.” Strictly
means he after it concluded: “The crisis of European existence can end in
only one of two ways: in the ruin of a Europe alienated from its rational
sense of life, fallen into a barbarian hatred of spirit; or in the rebirth of
Europe from the spirit of philosophy, through a heroism of reason that
will definitively overcome naturalism. Europe's greatest danger is
weariness.”1 For the overcoming of that weariness and a weakness of
a spirit on that position, i.e. on a naturalistic or a hyperphysic options, we
need always to come back on the beginnings of a theoretical way of life.
The theoretical attitude has its historical origin in the Greeks, and it
is most intimately connected with the eruption (or the invasion) of
philosophy and the sciences, in that ancient spirit. We already suspect
that there will be question of clarifying the profoundest reasons for the
origin of fatal naturalism, or – and this is of equal importance – of
modern dualism in interpreting the world. Ultimately the proper sense of
European man's crisis should thereby come to light. Husserl thinks that
blinded by naturalism the practitioners of humanistic science have
completely neglected the problem of a universal and pure science of the
spirit, a theory that pursues what is unconditionally universal in the
spiritual order with its own elements and its own laws. At the same time,
his positions Husserl sees as a continuous with previous attitudes, since it
is a transformation of them and not an elimination. For him something
is common to the old and to the new, and developed this profound
insight wherein he sees faith as a special kind of evidence. Life on the
level of nature is characterized as a naively direct living immersed in the
world, in the world that in a certain sense is constantly there consciously
as a universal horizon but is not, merely by that fact, thematic. Thematic
is that toward which man's attention is turned. Being genuinely alive is
always having one's attention turned to this or that, turned to something
as to an end or a means, as relevant or irrelevant, interesting or
indifferent, private or public, to something that is in daily demand or to
something that is startlingly new. All this belongs to the world horizon,
but there is need of special motives if the one who is caught up in such
a life in the world is to transform himself and it to come to the point
1

Philosophy and the Crisis of European Man, Lecture delivered by Edmund Husserl, Vienna, 10
May 1935., III, conclusion
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where he somehow makes this world itself his theme, where he conceives
an enduring interest in it. Whether this began only with the Greeks is, of
course, open to dispute, permitting theology, too, to be a science. “Show
me your man and I will show to you my God”, say apologist Teophilus
from Antiochia, and it means that we must have on the first line a right
man for a possibility of showing him the link with the God. Man is due
on the first place to warring about the character of a building of his spirit,
and just after it is possible to showing to him a right presentation of the
God. It is not just needing, sed also a obligation, because in a human
dignity depends it to have a religious attitude (Kant). That needing and
a obligation take us possibility to see a tradition who transmissed a St.
Cyril and Methodious in the different light, as a good and a part of the
common European spirit.
As it is known both Cyril and Methodius played probably one of the
most important roles in spreading Orthodoxy among the Slavic
population. Hence they were named “Apostles of the Slavs“, having the
meaning simply that they brought the Christian faith to the Slavs. To
tematized it, is necessary because of a understanding a deeping sence of
it work. Francis Dvornik is take a specific attention on this event, and
described him with a significance for the European world: “This short
sketch of the cultural development of the Slavic nations in the Middle
Ages seems necessary to show the real significance of the mission of the
two Greek brothers. Its aim in Moravia was, above all, cultural.”2
Theoktistos Vriennion also was the uncle of St. Cyril and Methodius. In
843 he invited St. Cyril and Methodius in Constantinople to help with
their studies and arrange the placement of St. Methodius as
a commander of a Slavic administrative region. Theoktistos, along with
Photios and Bardas, initiated a far- reaching educational program and
founded the University of Magnaur. It was during this regency that Leo
the Mathematician, Photios who taught Greek Philosophy, and later St.
Constantine-Cyril taught at the university. In the words of Father
Dvomik: "The regime of Theoktistos represents the continuation of the
literary and scientific movement which in Byzantium continues from
the learned Patriarch John the Grammarian to Leo the Mathematician
and from Theophilos to Photios and their school."3 Bardas being the
uncle of Michael III was elevated to magister and appointed head of the
2
Francis Dvornik, The Significance of the Missions of Cyril and Methodius; in “Slavic Review “
Vol. 23, No. 2 (Jun., 1964), page: 211.
3
Francis Dvornik, The Significance of the Missions of Cyril and Methodius; in “Slavic Review “
Vol. 23, No. 2 (Jun., 1964)
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imperial guard, when 855 Michael III came of age and turned the control
of the government over, raising Bardas to the highest rank, of the caesar,
and together with it decided to eliminate Theoktistos.4
After the death of his patron, Prime Minister Theoctistus,
St. Constantine-Cyril fell into disfavor with the political authorities and
stop with his professorial charier. With his brother, as a missionaries, he
took all that what they prepare to Moravia, and it was the product of
many years of preparation. St. Cyril is known to have been a pupil of
Photius, and later his colleague at the University of Constantinople,
having been appointed Professor of Philosophy in the reign of Empress
Theodora. As a close friend of Photius, and successor of his
theanthropophile ideas in a spetial humanistic sence, he also was a certain
person for the serious works in Church and State. He was later reconciled
with the Emperor and Bardas, nο doubt through the good offices of
Photius.5 He travelled to the Caliphate with Photius in 856, and was
subsequently sent, οn the latter's recommendation, to the Crimea and
Khazaria. Οn his return from this mission in 861, 'he had his seat in the
Church of the Holy Apostles'; that is, he took up a professorial chair in
the Patriarchal School, which operated οn that church's premises. It will
mean that by virtue of a continuity that bridges intentionally the
discreteness involved, men will hold on to the new type of interests as
worth being realized and will embody them in corresponding cultural
forms. This preparation have been a some special center for Slavonic
studies, which was probably located in the School of the Holy Apostles.
What was actually needed, apart from a teacher with a knowledge of the
language, was an alphabet adapted to the specific phonetic features of
Slavic, the creation of theological and ecclesiastical terminology in
Slavic, and translations of the basic books of worship and instruction.
Culturally surpassing Byzantine Christianity kept its universalist
missionary vision, which expressed itself in a successful evangelization of
the Slavs and other Eastern nations. The Eastern Church's missionary
activity brought the Christian faith to a great many countries and
peoples, from Nubia in Africa to Southern Arabia and as far afield as
India, China, and Georgia. Ιn Europe tοo the majority of the Germanic
tribes received Christianity from Constantinople. At οne point, in
4

Runciman, Steven: Byzantine civilization, New York, 1956., p. 181
Фёдор Успенский, История византинской империи: Период Македонской
династии (867-1057), Москва, 1997.
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Venice, Cyril's opponents refused to countenance the use in the Liturgy
of any but the three holy languages of the Cross. He refuted their
arguments by declaring that in the East all peoples had the Gospel and
praised God in their own language: Armenians, Persians, Avasgians,
Georgians, Sogdians, Goths, Avars, Turks, Khazars, Arabs, Egyptians,
Syrians, and other besides./Life of Constantine 16./
But its later theological development took place in the "Great
Church of Constantinople-New Rome", and stay known to the Latin
competitors and Slavic disciples as in the tradition of a "greek"
conteptualisation understanding of a Word, Logos.6 That heritrage is
important for the modern philosophy and consistently means as one of
the basic elements for the constitution of a european spirit today what
subsisted through patristic literature.
It is necessary to give here the own informations about philosophical
and theological streams of thinking on the East of Europe, to profound
the picture of contributions of the East part of the common European
spirit, significant for the possible rebirth of Europe from the spirit of deep
understanding philosophy. But the drastic measures taken by Justinian in
excluding both, pagans and non-Orthodox Christians, from the teaching
profession and in closing the pagan University of Athens must have
emphasized that the role of secular studies in Christian Byzantium was
purely ancillary.
Even a small circle of intellectuals perpetuated the philosophical
traditions of the ancient Greeks, the official position considered
philosophy as at best a tool for expressing Revelation, but philosophy was
only the shape of the content of theological ideas. Formally
acknowledged as a valid expression of religious ideas, in accepting these
facts, adopted everything in Greek philosophy, which was compatible
with Christian Revelation. The Philosophy of the Church Fathers presents
the thought of the Fathers as a recasting of Christian beliefs in the form
of a philosophy, which thereby produced also a Christian version of
Greek philosophy. Gods in the plural, mythical powers of every kind, are
6

And Constantine the Philosopher celebrated him on a party at the Khazzars Kagan:
“kagan' Ze v&z$m$ CaSU reCe: pijam$ v& ime boga jedinogo, s&tvor'Sago vsU
tvar$.filosof' Ze reCe, v&z$m$ CaSU: pJju v& ime boga jedinogo i slovese
jego, s&tvor'Sago slovom $ vsu tvar$, im'Ze nebesautvr$diSe se, i
Zivotvoreqago duxa, im'Ze v&sa sila ix$ stoit$. - Пијем у име јединога Бога и
његове Речи, којом су се небеса утврдила, и у име животворнога Духа, у
којем се јавља сва сила њихова.
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objects belonging to the environing world, on the same level of reality as
animal or man. In the concept of God, the singular is essential. Looking
at this from the side of man, moreover, it is proper that the reality of
God, both as being and as value, should be experienced as binding man
interiorly. These results, then, an understandable blending of this
absoluteness with that of philosophical ideality. In the overall process of
idealization that philosophy undertakes, God is, in the analogy by the
word `logos` – logicized, and becomes even the bearer of the absolute
intellect, logos who invokes faith itself as evidence, and thus as a proper
and most profound mode of grounding true being.
That sence of the logosologic have a Constantin Philosopher when
he translated greek word Logos with a oldslovenian SLOVO. Semantic
transposition of the concept of logos, translated with a slovo, as
a statement and speaking, principle talking, reasonly exhibition of things
and history as a sence of investigation completely is evident. To the
educated area belongs people who know how to talk /da oslove/ , and
institutionalisating begans with a taking the name of a thing /da slovi/
and stay a known in the sence of a common recognition /proslovljava/.
On the other hand, SLOVO takes his right shine in significance of a gift
of speaking, expressiveness of the thoughts, harmony of words,
concentrating of a speeking and exhibiting, in pointing thing,
prewriting, synonymus for a book, concilary, message, testimony,
response, conphonemy, contacting, commande in imperative mood, low
and knowledge. His light blaze is evident in the translation of Logos as
a Gods Word /Bozija rec, slovese, slovo/, signified a letters or
a statements, Secred letter, talking in the sence of witnessing, entested
speaking, tale /as a greek logion, oraculous speaking/. By the amazing
work of Saint Cyril and Method, it is maken a intellectual frame as
a ground of conceptions, in which is stay possible for the significations of
a abstract words to be indurative and sedimentative.7
7

Common speaking usuly adopted to the concrete objective investigations, by that
method of arising on the level of abstract conceptions, takes a not standard meanings in
thinking and generated opened for the philosophic using. In a "prologue' in verse
(Proglas), which preceded their translation of the Gospel Lectionary, they expressed the
meaning of their mission by developing a theology of the word. Both brothers read
scripture in the light of the Greek patristic tradition in which they were trained. It
inspired that which is often referred to as the "Cyrillo-Methodian" ideology, based on
the belief that the Christian faith must become incarned (or indigenised) in order to
produce authentic fruits of dynamic human cooperation with God in building up a
Christian society and a Christian culture. In this essay we are attempting to convey
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In our secular civilization the term Logos has not become a totally
foreign word: we meet it whenever we speak of biology, of psycho-logy,
or whenever we affirm that our words or actions are logical. As a highly
respectable terms, sometimes opposed to what one calls religion because
they are scientific terms; they designate one's knowledge of matter, of
life, of the human self, while religion--purportedly deals only with
guesses, or perhaps with myths, or at least, with symbols.
So Logos stands a point of serious knowledge for understanding,
essential moment for meaning, but with a secular elements as
a dominative.8
This means that he stands the key to all knowledge, to all
understanding of anything that can be learned and, indeed, the meaning
of everything that exists in God, as that kind of the Logos.9 It is
remarkable, but a metaphorical sence and secular way of the using the
words. We mentioned a Husserls struggle with a naïve statements
expressed in the naturalism, in a real facts of the environing world,
without anyone confronting philosophy with questions stemming from
a critique of cognition, with questions of evidence.
When man follows his natural will, which presupposes life in God,
God’s co-operation, and communion, he is truly free. But man also
possesses another potential, determined not by his nature, but by each
human person, or hypostasis, the freedom of choice, of revolt, of
movement against nature, and therefore of self-destruction. This
personal freedom was used by Adam and Eve after the Fall in separation
from God and from true knowledge; from all the assurance secured by
"natural" existence. It implies hesitation, wandering, and suffering; this is
some of the meaning of that theological and spiritual tradition, not only in its historical
dimension, as it inspired St Cyril and St Methodius eleven centuries ago, but as it can
provide solutions for contemporary issues as well. On the most solemn moment of the
liturgical year, at the liturgy on paschal night, the church proclaims, through the
prologue of St Johns Gospel "In the beginning was the Word-Logos."
8
And it is indeed the most daring, the most challenging, the most affirmative of all the
words of scripture, which says: In the beginning was the Logos And the Logos was with
God And the Logos was God (John 1: 1)
9
In creation, however, there are also powers of darkness, of disorder, of chaos, of
resistance to the Logos. These illogical powers are also mentioned in the same prologue
of John's Gospel: That was the true light, which lighteth every man that cometh into the
world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew him
not. Nevertheless, the unique event that expresses the whole content of the Chtistian
claim did occur: The Logos was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory,
the glory as of the Only Begotten of the Fater Full of grace and truth.
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the gnomic will (gnomĕ opinion), a function of the hypostatic or
personal life, not of nature. Very often we tend to consider John's
prologue as somehow peripheral to the basic content of the gospel, as if it
was a somehow arlificial and dated attempt at explaining philosophically
the identity of Christ. Logos, we are told, is a concept coming from Stoic
philosophy. It is foreign to Hebrew thought and, therefore, does not
belong to the original Christian gospel. Most modern exegets agree,
however, that, although St John deliberately uses a term that was familiar
in the Hellenistic world, where early Christian communities were
beginning to spread, he is basically inspired in his Logos-theology by the
image of divine wisdom.
It is, of course, referring to the spiritual form of Europe, by the very
fact that it strives to accomplish its own ideal task in the spirit of infinity,
contributes its best to the community of nations. In this total society
with its ideal orientation, philosophy itself retains the role of guide, which
is its special infinite task. Philosophy has the role of a free and universal
theoretical disposition that embraces at once all ideals and the one overall
ideal, in short, the universe of all norms and values, as the St. Constantin
so long ago thinks. Philosophy has constantly to exercise through
European man its role of leadership for the whole of mankind. "Logos
was crucified" while birth and death remain purely human realities. But it
can and must also be said that a man rose from the dead and sits at the
right hand of the Father having acquired characteristics, which "naturally"
belong to God alone: immortality and glory. Through Christ’s humanity
deified according to its hypostatic union with the Logos, all members of
the Body of Christ have access to "deification" by grace through the
operation of the Spirit in the liturgy in Church.10 A firm stand on
Christ’s individuality as on a man’s one again raised the issue of the
hypostatic union, and the unique hypostasis or person of Lord Christ is
that of the Logos. As human beings rejected God's fellowship, their
10

In our Lord Jesus Christ, human nature is united with the hypostasis of the Logos and
while remaining fully itself is liberated from sin, the source of which is the gnomic will.
Because it is "en-hypostasized" in Logos Himself, Christ’s humanity is perfect
humanity. In the mysterious process, which started with His conception in the Virgin’s
womb, Jesus passed through natural growth, ignorance, suffering, and even death: all of
experiences of the fallen humanity, which He had come to save, and He fulfilled
through the resurrection the ultimate human destiny. The doctrine of "deification" is
based upon the fundamental patristic presupposition that communion with God does
not diminish or destroy humanity but makes it fully human. See also: Аверини,ев С. С.
Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
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mutual rejoicing was replaced with a proud self-determination of
humankind, which could only provoke God's anger. On opposite, here in
Jesus Christos, there is a new beginning, a new joy. And all of this is
possible because the new creation comes by the will of the God and
realized by his Logos. Christos, being the Logos, is not only the saviour of
individual souls, sed reached a reveal code of ethics, and also a true
philosophy as a Saviour /Spas/ and the meaning of all of creation /Logos,
SLOVO/.11
St. Constantine-Cyril and Methodius, accompanied by their
disciples, started their mission to Moravia towards 863. Welcomed with
open arms by the local prince and his subjects, they were actively
engaged in propagating divine worship in the Slavonic language.
Naturally, this rivalry was not admired by the Western clergymen,
predominantly of German origin. This first mission failed and the two
brothers arrived back to Constantinople. From here they set out on
a new journey, through Venezia, to Rome, carrying with them the holy
relics of St. Clement I, Pope of Rome. Those chosen were Saints Cyril
and Methodius, who readily accepted, set out and, probably by the year
863, reached Greater Moravia-a State then including various Slav peoples
of Central Europe, at the crossroads of the mutual influences between
East and West. They undertook among these peoples that mission to
which both of them devoted the rest of their lives, spent amidst journeys,
privations, sufferings, hostility and persecution, which for Methodius
included even a period of cruel imprisonment. All of this they bore with
strong faith and indomitable hope in God. They had in fact prepared well
for the task entrusted to them: they took with them the texts of the
Sacred Scriptures needed for celebrating the Sacred Liturgy, which they
had prepared and translated into the Old Slavic language and written in
11

Obviously then, the notion of hypostasis cannot be identified with either the divine or
the human characteristics; neither can it be identical with the idea of human
consciousness. The hypostasis is the ultimate source of individual, personal existence,
which in Christ is both divine and human. The synoptic gospels begin their narratives
with historical events: the birth of Jesus, his baptism and the beginning of his preaching
ministry. In contrast, St. John starts with a deliberate parallel between the story of
creation and that of the new creation in Christ: "In the beginning God created heaven
and earth" (Gen. 1:1). "In the beginning was the Logos" (John 1:1). The story in book of
Genesis itself cannot be understood without the revelation in the His Son Jesus; of what
probably was the real original purpose of God's creative acts: the new creation, the new
humanity, the new cosmos, which are manifested in the resurrection of Jesus, are what
God originally intended.
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a new alphabet, devised by Constantine the Philosopher and adequate
adapted to the sounds of that language. The missionary activity of the
two Brothers was accompanied by notable success, but also by the
understandable difficulties which the preceding initial Christianization,
carried out by the neighboring Latin Churches, placed in the way of the
new missionaries.
About three years later, while travelling to Rome, they stopped in
Pannonia where the Slav Prince Kocel, who had fled from the important
civil and religious center of Nitra, gave them a hospitable reception.
From here, after some months, they set out again for Rome together with
their followers, for whom they desired to obtain Holy Orders. Their route
passed through Venice, where the innovating elements of the mission
they were carrying out were subjected to a public discussion. In Rome
Pope Hadrian II, who had in the meantime succeeded Nicholas I,
received them very cordially. He approved the Slavic liturgical books,
which he ordered to be solemnly placed on the altar in the Church of
Saint Mary ad Praespe /Bogorodice Prespanske/, and recommended that
their followers be ordained priests. This phase of their efforts concluded
in a most favorable manner. Methodius however had to carry out the
next stages by himself, because his younger brother, now gravely ill,
scarcely had time to take religious vows and put on the monastic habit
before he died shortly afterwards, on February 14, 869 in Rome. There,
Constantine-Cyril succeeded in persuading Pope Adrian II, that, as
a church language, Slavonic is as adequate as Greek, Latin, or Jewish – a
step more than revolutionary in the context of the then Europe, and an
argument already discussed in Venezia. Unfortunately, during their stay
in the Holy City Constantine-Cyril fell ill and died (869). His tomb in
the “San Clemente” basilica has been conserved till the present day and is
a place of veneration for many people of Slav origin. Methodius,
consecrated archbishop by the Pope, returned with some of his disciples
to his flock in Greater Moravia. Outliving his brother by 16 years, he
continued his work in increasingly difficult circumstances, produced by
the unabating intrigues of the German clergy. Immediately after his
death in Moravia in 885, his followers were put to persecution, arrests,
and tortures, and were finally driven away from the country. In Greater
Moravia the Slavonic script and liturgy were gradually ousted by the
Latin.
In 886 the two brothers’ disciples, who had survived, set forth to
Bulgaria, the country that had been converted to Christianity two
decades before. Having received his blessing and support in the capital
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city of Preslav, as well as in Bulgaria’s south-western parts, in Macedonia
and Ohrid, the adherents of the two brothers from Salonika founded two
great literary and spiritual schools. Thus, for example, St. Clement (about
838-916) who was sent to Macedonia, and who is for only 7 years
educated about 3500 pupils. In this way, after the failed mission of
Methodius and his disciples in Greater Moravia, the Slavonic script, as
well as the Old Slovenian language and liturgy developed freely and in
full force in Bulgaria, Serbia, Croatia, Kievan Russia, Lithuania,
Wallachia, Moldavia, etc. That tradition of a logosological spread of
a Christianity, or a wittnising in the name of a Living God in
continuated in the next centuries on the East of Europe. With a coming
into monach republing on the Saint Mountain Athos, prince of Serbia
saint Sava (1175-1235), and latter his father Stephan Nemanja also as
a monk Simeon, it was founded the ground of a Serbian Orthodox
Church in a year 1219. In the “Epistolas of kyr Siluan” we have a papers
from the monastery Savina on the Skadar lake in Zeta /nr. 22, from
1418 year/ he writes –'÷òî áî ñëàäü÷àèøå ~æå ñü á(îãî)ìü
ïðèñíî áèòè /what is sweety than to be with the God together/, who
mentioned the names of kyr Isaia, Romil Ravanicki, Grigorious
Gornjacki or Sinait Junger.12 In the 1331 year on the throne of Serbs
nation sits Emperor Dushan (from the 1346, Skopje), and the pupil of
a St. Grigorious Sinaite, hesychiastes metropolites Jacob from Ser, was his
close adviser. In 1349 year, under influence of a metropolites Jacobus in
Skopje was organized a church council who legislated a book of lows of
Emperor Dushan, and also was in a council on 1353 where is book of
lows contributed. He lives five years more than Emperor Dushan who
died 20.12.1355. After the 1371 year (26.09. – the bettle of river Maritsa
whee was killed the Ioann Uglesha with his brother Vukashin), with the
Grigorious Silentarious and a brotherhood in Valona, appears in Serbia of
king Lazarus13 Bulgarian monk Romil Ravanicki, who make a reform of
12

Богдановић Д. Историја старе српске књижевности. Београд, 1980.; Епистолије
кир-Силуанове, Зборник филозофског факултета. Београд, 1979. Кн. XIV—I. С.
183—209. Трифуновић Б.: Писац и преводилац инок Исаиjа. Крушевац, 1980.
13
Between 1363., and a 1371. year, it was a breaking connections with a Church of
Constantinopel of a side of Serbian clerge, and it was preparing of a path of making
peace in 1375. That peace is adequate to the force of a hesychia (ñìèðåí¿å, as eirene and
tapeinousia), as a aesthetic of a silence from within, as a active and a optimistic feeling
of a sin as a kind of a pathology of a faith. It is also a own feeling of a forces of human
soul what dismissed understanding and overcoming a fell of Serbian Empire under
invasion of a Turks, and a hundreds years of a slaving among them occupation. King
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a monasterian living, literacy and a culture, by the imperative mood of
transforming being in the new life in Holy Spirit, and his life written on
a greek language was translated on a Serbian language in 1390 year. His
pupil Grigorious Silentarious or Gornjacki or Sinait Junger was after
mount Athos, Paroria and bulg. Mon. Zagora of “Bogorodica Odigitrije”
on the Meteora monastery in Thessalia more than ten years, and from
a Thesalloniki come to the Serbia and build the legend monastery
Gornjak and lived in him on till the end of a 1406 year. The place under
the monastery Gornjak, where he on a riwer Mlava make prayers to the
God calls Silence /Tishina/. In the silence of the covers of Platylithos who
St. Athanasie Metheorit named a Metheori, together with a Serbian king
Ioannes Urosh (Ioasaph as monk) build the temple of a “Lords
Transformation” and writte a constitution of a living in the monastery
by the experience of teaching under leading of Grigorious Sinait, Grig.
Silentarious, and other monks. Also doing a St. Sisoe as a pupil of Romilo
Ravanicki with a monastery Sisoevac, and Nikodim Tismanski who lived
in Kladovo, build the mon. Vodica near Turn-Severin.14 Writing the
books, prescribing in famous Ravanitsa scriptarnica important religious
literature, monks makes a atteilleurs with a ladge valentias of a making
sence for the ontological ascending to the God, and in the same time
making a higher aesthetic level in the world rounding that saint
architects of spirit of Serbian man in the Middle Ages. It was a really hi

Lazarus, in the legend calling Tzar – The Emperor, is fell together with a flower of
Serbian nobles in the glorian bettles, and his Ìíîãîñòðàä(à)ëíîå òhëî (''so much
pathetic body - многострадално тело'') was introduced by the cult in the history. It
represents the joy and the splendor ðàäîñ(òü) è âåñåëèå, and a contigence of a
events showing from old memory in the present. Late body is destroyed in the natural
elements, but the “seed logos” is cach his binding with a spirit in a psychophysical
sence, if it is a saying about transforming man in a holy way to the God. The sence of
the rests of a Ìíîãîñòðàä(à)ëíîå òhëî, or better is speaking about the rests of the
forces of that pathetic body, on Slavic language moshti, have a cultural meaning of a
metahistoric aspect of life. To that cult belongs the worship of the terrestrial rests of
Emperor Lazarus.
14
Пиголь, Петр (Игумен): ПРЕПОДОБНЫЙ ГРИГОРИЙ СИНАИТ И ЕГО
ДУХОВНЫЕ ПРЕЕМНИКИ, Глава 6., Духовные преемники преподобного
Григория Синаита в Сербии: Митрополит Иаков Серский, Преподобный Ромил
Раванницкий, Преподобный Григорий Горняцкий, Преподобный Афанасий
Метеорский, Преподобный Сисой Синаит, Кир Силуан, Преподобный Никодим
Тисманский /Москва, 1999. 204 с. /
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treasure to the future generations, and ladge Gods gift to the European
spirit commonly.
The apostle of Slavs, left a lasting imprint on the Christian fate of
Eastern Europe, and marked the cultural boundaries of the continent for
centuries, until the present days.
Апстракт: ПРЕВОД КОНСТАНТИНА ФИЛОСОФА
РЕЧИ
ЛОГОС КАО СЛОВО, ШТО ЈЕСТЕ
ВИСОКИ ДОПРИНОС
ДУХОВНОМ НАСЛЕЂУ СЛОВЕНА. Семантичко премештање
појма логоса, преведеног са слово, као став и казивање, начелно
говорећи, разумно показује ствари и историју као смисао
истраживања, што је сасвим извесно. Образованом слоју припадају
људикоји знају како да говоре /да ослове/, а установљавање креће са
казивањем имена ствари /да слови/ и постаје познато у смислу
опште препознатљивости /прословљава/. У другу руку, Слово
задобија свој прави сјај у означавању дара говора, изразивости
мисли, сагласности речи, сажетости казиваног и излаганог,
у назначавању ствари, преспису, синонимно са књигом, саветом,
поруком, сведочанством, одговором, сагласношћу, садодиривањем,
наредби у заповедном начину, закону и науци. Његова светла
осењеност је јасна у преводу Логоса као Божије Речи /словесе,
слово/, означавајући писма ставова, Свето Писмо, говора у смислу
сведочења, провереног говора, приче /попут грчког логион,
оракуларног казивања/. По задивљујућем делу Св. Кирила
и Методија начињен је интелектуални оквир као основ поимања,
у коме је постало могуће за обележја апстрактних речи да постану
непролазне и таложеће. У становиштима Константина Философа
видимо коренито обнављање веровања да Господ и Његове
нестворене енергије управљају светом, чинећи космос онаквим
какав јесте.
Zhrnutie: STAROBYLÝ ZMYSEL SLOVA: VÝZNAM PREKLADU
SLOVA LOGOS – VÝZNAM PRE SLOVANSKÚ KULTÚRU. Autor textu
ponúka filozoficko-historický prehľad vnímania gréckeho slova logos vo
vzťahu ku kultúrnym hodnotám cyrilometodského dedičstva. Dnes sú
Cyril a Metod uznávaní na strane východných i západných kresťanov ako
misionári, ktorých dielo zasiahlo do civilizačnej pamäti mnohých
národov. Apoštoli Slovanov sami vytvorili v novom jazyku prvé preklady
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a tým ho vyzdvihli na „svätú úroveň“ arabského, latinského a gréckeho
jazyka. Príspevok sa tiež sústreďuje na otázku konfliktov medzi
východnou a západnou cirkvou a ich diecéz a opisuje zóny náboženského
konfesionizmu, ktoré mapujú a zdôrazňujú kultúrne hranice európskeho
kontinentu až podnes.
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VÝZNAM DEDIČSTVA SV. CYRILA A METODA V DIELE
MORAVSKÉHO HISTORIKA J. J. STŘEDOVSKÉHO
Martina Bohačiaková
Katedra histórie FF Trnavská univerzita v Trnave

S menom Jan Jiří Středovský (1679 – 1713) som sa stretla pri diele Juraja
Papánka Historia gentis Slavae, ktorý jeho dielo Sacra Moraviae historia
sive vita Sanctorum Cyrilli et Methudii genere civium Romanarum
(Posvätné dejiny Moravy alebo Život sv. Cyrila a Metoda, Salzburg 1710)
vo veľkej miere používal. Táto kniha bola napísaná v latinčine a dodnes
nie je preložená. Na Slovensku nie je známa, v literatúre sa nespomína,
v českej historiografii je však J. J. Středovský známy ako barokový
kronikár. Bol a je považovaný za hrdého národovca, venoval sa
predovšetkým moravským dejinám. Svojím príspevkom by som chcela
stručne načrtnúť jeho prínos v oblasti cyrilo-metodskej problematiky
nielen pre českú alebo moravskú, ale aj slovenskú historiografiu. Jeho
názory na Veľkú Moravu a príchod Slovanov do ich dnešných sídel totiž
prebral Juraj Papánek, od neho boli neskôr tradované v ďalších
slovenských historických dielach.
Jan Jiří Středovský sa narodil 16. apríla 1679 na hrade Brumov, kde
bol jeho otec Melichar obročím a neskôr správcom brumovského
panstva. Otec bol presvedčeným Čechom a úradoval v češtine na rozdiel
od správcov okolitých panstiev. Už ako desaťročnému mu umrel otec. Po
absolvovaní českej obecnej školy v Brumove nastúpil na jezuitské
gymnázium v Uherskom Hradišti. Pravdepodobne cirkevné prostredie
gymnázia a skorá smrť otca prispeli k tomu, že sa rozhodol pre kňazskú
dráhu. Po absolvovaní gymnázia potom študoval dva roky filozofiu vo
Viedni a ďalší štyri roky bohoslovie v Olomouci, kde študoval humanitné
vedy a filozofiu. Tam bol 10. júna 1702 vysvätený za kňaza. Najskôr
pôsobil ako zámocký kaplán u svojho priaznivca grófa Jiřího Frydricha
z Oppersdorfu v Dřevohosticiach, ktorý sa za neho prihovoril
u pápeža, aby bol vysvätený o rok skôr, než to dovoľovali predpisy
o kanonickom veku a poskytol mu titul „titulus mensae“, tzv. záruku
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obživy. Už 18. januára 1703 bol menovaný kňazom v Pavlovicích
u Přerova1, kde pôsobil až do svojej predčasnej smrti na suchoty
18. augusta 1718. Svoj krátky 34-ročný život prežil na vidieku bez
archívov a knižníc.2
Už v mladosti údajne prejavoval výrazné spisovateľské nadanie
a sklony k histórii. Otec Melichar ho vychoval v slovanskom duchu
a prostredie jezuitského gymnázia tiež prispelo k jeho nadšeniu pre českú
históriu a myšlienky slovanskej vzájomnosti, preto sa z neho stáva
usilovný spisovateľ a plodný bádateľ na poli moravských dejín. Často bol
preto nazývaný "moravským Liviom". Podľa vzoru svojho otca, starého
otca Jana a praotca Ondreja, ktorí boli nadšení zberatelia rôznych
historických pamiatok, zbieral staré kroniky, zápisy, listiny a rukopisy;
všetko, čo sa vzťahovalo na politické, cirkevné a kultúrne domáce dianie.
V týchto aktivitách bol podporovaný mnohými duchovnými a svetskými
veľmožmi a hodnostármi.
Historické bádanie vnímal J. J. Středovský podobne ako Tomáš
Pešina z Čechorodu, aby sa nezabudlo na významné činy, ktoré „sa
stávajú veľkými až tým, že sú opísané historikmi.“3 Je pre neho typická
láska k slávnej minulosti a vlastenectvo, ktoré nevnímal nacionalisticky
(nie bytie Čechom), ale v rámci krajiny ako Moravan. Jeho spisy však
nemajú veľkú vedeckú hodnotu, pretože pre „lásku k národu“ neváhal
pomiešať historické fakty s nepodloženými myšlienkami a tie si ešte
s veľkou fantáziou upraviť pre svoje potreby. Veľa až nekriticky čerpal
z Hájka, Dubravia, Pešinu, Hirschmensla, Paprockého, Pulkavu,
Stránskeho a Beckovského. Použil aj zahraničnú literatúru, z nej
predovšetkým nekatolíckych spisovateľov (v pobielohorskom období boli
ich diela často verejne pálené!) a vyzýval, aby sa neničili pamiatky českej
1

Nahradil tam farára J. D. Sotinského, ktorý dostal lepšiu farnosť v Domažliciach.
Obaja sa veľmi dobre poznali, pretože Sotinského brat Martin bol hajtmanom na
Brumovskom hrade, preto Středovský slúžil v Pavloviciach už v roku 1701 ako diakon.
SÁBA František: 650 let brumovské farnosti 1342-1992 :sborník věnovaný na věčnou
památku Jana Jiřího Ingnáce Středovského, rodáka brumovského, Farní úřad Brumov –
Bylnica, 1992. str. 19. J. D. Sotinský napísal aj dve oslavné básne na Středovského,
z toho jedna sa nachádza v úvode Středovského Posvätných dejín a druhá v úvode
Sředovského Mercuria.
2
Porovnaj: Ottův slovník náučný, 24. diel Staroženské – Šyl Ilustrovaná encyklopedie
obecních vědomostí Praha: Vydavatel a nakladatel J. Otto, 1906 a NEMEC, B: Ottův
slovník náučný nové doby Dodatky k velikému Ottovu slovníku náučnému. Praha:
Novina, 1940.s. 409.
3
STŘEDOVSKÝ, Ján Jiří: Mercurius Moraviae memorabilium Olomouc: Ignatii
Rosenberg, 1705, Úvod.
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minulosti. Od Tomáša Pešinu z Čechorodu prebral aj celé slovné zvraty.4
O jeho údaje sa oprel predovšetkým v politických dejinách. Jeho štýl je
oproti Pešinovi básnickejší a kvetnatejší, prejavujúci mocné emócie.
Veľkú autoritu, podobne aj u Pešinu, uňho získala chronologicky
nespoľahlivá Hájkova kronika ako základ informácií o českých dejinách.
Tlačou vyšli Středovskému dve diela venované dejinám: Mercurius
Moraviae memorabilium (Hlásateľ moravských pamätihodností
Olomouc, 1705) a Sacra Moraviae historia sive vita Sanctorum Cyrilli et
Methudii genere civium Romanarum (Posvätné dejiny Moravy alebo Život
sv. Cyrila a Metoda rodom rímskych občanov Salzburg, 1710).
V drobnom spise Mercurius píše stručne o najstarších moravských
dejinách. Druhá kapitola tohto diela De lingua slavonica ejusque
praerogativis (O slovanskom jazyku a jeho prednostiach) je venovaná
významu a výkladu češtiny, ktorú vníma ako jednu z vetiev slovanského
jazyka. De facto je to prvá tlačená obrana v pobielohorskom období,
pretože Balbínova Obrana vyšla tlačou až o sedemdesiat rokov neskôr,
v r. 1775. Středovský dáva češtine šesť prívlastkov, ktoré postupne
vysvetľuje: gloriossa, utilis, necessaria, diffusa, imperatoria et sancta.
Svätosť češtiny odvodzuje od toho, že pápež v nej dovolil konať bohoslužby.
V jeho najdôležitejšom diele Sacra Moraviae historia sive vita
Sanctorum Cyrilli et Methudii genere civium Romanarum (Posvätné
dejiny Moravy alebo Život sv. Cyrila a Metoda, Salzburg 1710) venovanom dejinám veľkomoravskej ríše a počiatkom kristianizácie u starých
Slovanov povzbudzuje k štúdiu domácej histórie a ukazuje pramene pre
jej štúdium. Väčšina knihy je venovaná životu svätých Cyrila a Metoda
na pozadí politických dejín Moravy a Čiech, predovšetkým Olomouckého biskupstva. Dielo venoval svojmu biskupovi, Olomouckému
a Osnabruckému biskupovi Karlovi III. Lotrinskému, pretože moravské
dejiny sú preňho dejinami Olomouckého biskupstva, kde bolo podľa
neho prenesené arcibiskupské sídlo z Velehradu. Z tohto dôvodu podrobne opisuje pôvod Olomouca a jednotlivých Olomouckých biskupov.
Toto dielo sa skladá z piatich kníh. Prvá sa venuje histórii Moravy
pred príchodom sv. Cyrila a Metoda, tu žijúcim národom, náboženstvám
a poverám ľudu. Samostatná kapitola je venovaná mestu Velehrad, ktoré

4

Napr. Komenský „maluit... regionem, quam religionem... deserere.“ STŘEDOVSKÝ,
Ján Jiří: Sacra Moraviae historia sive vita Sanctorum Cyrilli et Methudii genere civium
Romanarum. Solisbaci: Georgius Lehmann,1710. Úvod.
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považoval za hlavné mesto Moravského kráľovstva a sídlo Metoda5. Štyri
kapitoly rozprávajú o jednotlivých pohanských božstvách, ako bol
Radhosť či Krasopani. V osobitnej kapitole opisuje ako sa dostalo
kresťanstvo do Markomanie, ktorá sa rozprestierala na území dnešnej
Moravy. V desiatej kapitole vyslovuje svoj názor, že moravský kráľ Samo
bol kresťan. Ako šíriteľov viery vymenúva B. Arna, S. Godvina,
B. Yrolpha, ktorým zásluhou povstalo Olomoucké, Velehradské
a Nitrianske biskupstvo. Pri opise bojov Franskej ríše so Slovanmi
vychádza predovšetkým z Pešinovho Marta Moravica.
V druhej knihe podrobne chronologicky rozoberá skutky sv. Cyrila
a Metoda, ich život pre príchodom na Veľkú Moravu, misiu u Chazarov
a Bulharov. Hlaholike je venovaná celá kapitola, v ktorej sa nachádza aj
jeho tabuľka porovnania hlaholiky s ďalšou abecedou, pravdepodobne
s cyrilikou. Podrobne referuje o boji sv. Cyrila a Metoda proti pohanským božstvám, zakladaní kostolov a škôl. V 12. kapitole detailne
vykladá o Cyrilovej obhajobe slovanskej liturgie pred pápežom.
V tretej knihe sv. Cyril podľa autora po pobyte v Ríme prišiel opäť
na Veľkú Moravu a do Ríma sa vrátil, keď cítil, že zomiera. Pochovali
ho v novom Kostole sv. Klimenta. Metod sa po bratovej smrti vracia na
Moravu sám, ďalej hlása vieru. Na opis napätej situácie medzi

5

Velehrad sa stotožňuje so sídelným mestom veľkomoravských kniežat už v stredovekých prameňoch, ktoré rýchlo stotožnili mená „Veligrad“ a Velehrad. V Dalimilovej
kronike preto nachádzame: „(Bořivoj) prosí krst od Svätopluka, kráľa moravského a od
Metoda, arcibiskupa velehradského.“ Bořivojov krst je situovaný na Velehrad aj
v ďalších prameňoch: Přibík Pulkava v Radenína, kronikár cisára Karla IV. vo svojej
latinsky písanej kronike hovorí doslova, že Bořivoj s manželkou blahoslavenou
Ľudmilou „bol v meste Velehrad pokrstený od blahoslaveneného Metoda, arcibiskupa
moravského, z návodu kráľa Moravy Svätopluka. Ďalej ešte hovorí, že hlavným
mestom Moravského kráľovstva bolo mesto Velehrad.“ Prvé pochybnosti boli vyslovené
až v 18. stor. V 1860 moravský historiograf a rajhradský benediktín Beda Dudík vo
svojich Mährens allgemeine Geschichte I. neskôr vydanej v češtine ako Dějiny Moravy
spochybnil veľkomoravský pôvod Velehradu, začo bol veľmi prudko kritizovaný.
Podobne zemský archivár Vincenc Brandl hľadal cyrilo-metodský „Veligrad“ okolo
Velehradu, t.j. Starom Měste a Uherskom Hradišti. S ním súhlasila väčšina historikov,
vrátane Františka Palackého. V rokoch 1903 – 1906 boli podniknuté prvé vykopávky na
Velehrade vedené Janom Nevěrilom, ktoré dokázali, že velehradský kláštor skutočne
nestojí na mieste staršieho osídlenia. To potvrdili aj novodobé výskumy v Starom Měste
pod Antonínom Zelnitiusom.
Porovnaj: POJSL, Miloslav: Velehrad Sv. Cyril a Metod v ikonografii baziliky. Velehrad:
Historická spoločnosť Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2005. str.5.
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sv. Metodom a bavorskými kňazmi cituje zachované dobové pramene,
ktoré si však vykladajú rôzne a často chybne.
Štvrtá kniha mapuje politické udalosti na Veľkej Morave po smrti
Metoda, boje medzi Moravanmi a Bavormi a útoky Maďarov. Dve
kapitoly sú venované zázrakom vykonaným prostredníctvom sv. Cyrila
a Metoda a rôznym pamiatkam a spomienkam na solúnskych bratov.
Piata kniha opisuje udalosti po smrti Metoda a počiatky Olomouckého biskupstva. Táto časť obsahuje najviac historicky nepresných alebo
až zavádzajúcich údajov, vrátane tvrdenia o veľmi skorom vyhlásení sv.
Cyrila a Metoda za svätých, stavbe katedrály na Morave a legendy
o pustovníctve Svätopluka v posledných rokoch jeho života. Popri
moravských dejinách zoširoka spomína ruské a poľské kniežatá a misie na
ich územiach. Kniha končí podrobným opisom Olomouckého biskupstva
a jednotlivých biskupoch.
V dodatku knihy publikoval v siedmych kapitolách zlomok zo svojej
zbierky prameňov z cirkevných dejín. Na začiatku každého zlomku je
jeho stručný obsah. Úplne na konci knihy je menný register.
Pri posudzovaní Středovského v rámci možnosti poznatkov a názorov jeho doby, je zrejmé, že sa v zmäti rôznych chronologických údajov
o najstarších dejinách starých Slovanov, podobne aj o počiatkoch
kresťanskej viery a pôsobení misie sv. Cyrila a Metoda nemohol dobre
vyznať, hoci poznal všetkých súdobých historikov a kroniky.6 Predovšetkým vzájomné pôsobenie uhorských a českých kroník zapríčinilo
mnohé omyly. Prebral informácie jezuitu Melichara Inhofera a kronikára
Jána z Turca o príchode Maďarov do Uhorska roku 744 a zrážke so
Svätoplukom okolo r. 748. Podľa týchto autorov Cyril pôsobil na
Morave, ale Metod mal na starosti Panónsku cirkev, hoci bol mylne
pokladaný len za moravského apoštola. K tomuto omylu došlo, pretože
v listinách Jána VIII. sa Metod označoval ako panónsky arcibiskup. Podľa
Pešinu je vraj rozdiel medzi Metodom olomouckým a Metodom, bratom
Cyrila, ktorý bol neskôr velehradský arcibiskup. Na Moravu údajne prišiel
z Ilýrie okolo roku 826 a zomrel roku 840.
Podobne sa zrodil aj omyl pri datovaní porážky Svätopluka Maďarmi. Popri roku 744 v uhorských kronikách, české kroniky zase datujú
Svätoplukovu vládu vernejšie do druhej polovice 9. storočia. Takto sa
zrodili dvaja Svätoplukovia, Svätopluk I., syn a nástupca Morota
a Svätopluk II. z konca 9. stor. Vyše 150 – ročné obdobie medzi nimi
potom historici ako Středovský a Pešina zapĺňali menami vymyslených
6

SÁBA František: 650 let brumovské farnosti, str. 48.
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kráľov sídliacimi na Velehrade. Uvádza tu postupnosť a rodokmene
markomanských kráľov, presné letopočty moravských dejín už v období
pred Kristom, preto Dobrovský spomína názor Schlözera, podľa ktorého
je toto dielo „hotový román o sv. Cyrilovi a Metodovi.“7 Pre Strědovského bol však tento ideál zásluh o kristianizáciu Moravanov, Slezanov,
Čechov a ďalších Slovanov dôležitejší ako historická pravda, pretože
štúdium dejín má podľa neho prinášať mravné ponaučenie. Pri snahe
o podnietenie úcty a obdivu u čitateľov nebol pre neho až také dôležité,
že si mnohé dátumy, ktoré uvádza, odporujú.
Okrem duchovného vedenia vysoko oceňoval aj politický význam
cyrilo-metodskej misie. Hlavná myšlienka knihy – prenesenie moci je tu
znázornená v dvoch rovinách: prenesenie moravského kráľovstva z osoby
Svätopluka na českých Přemyslovcov a prenesenie sídla moravského
arcibiskupstva. S názorom o prenesení koruny moravského kráľa na
českého, tzv. „translatio regni Moravorum ad Bohemos“ sa stretávame
už u českého kronikára Dalimila.8 Táto myšlienka pražských vlastencov
pomáhala stmeliť Moravu a Čechy v zápase o znovudobytie dávnej
národnej a politickej nezávislosti a slávy. Morava je pritom rovnocenným spojencom Čiech nezískaným násilným pripojením. Středovský
uvádza viacero možných dátumov tejto udalosti, ale prikláňa sa k názoru
Pešinu a Balbína, že k tomu došlo za Henricha I. Vtáčnika, ktorý sa
dobrovoľne zriekol Svätoplukovej koruny od Moravanov dobrovoľne
zverenej rímskym cisárom a preniesol ju na českého kniežaťa sv. Václava.
Sv. Václav ju však údajne pre svoju skromnosť nenosil. Keďže to bola
moravská koruna, českých kráľom údajne pobudil titul moravského
kráľa9. Vykreslenie tejto historicko-právnej fikcie malo teda aktuálnu
úlohu.
Napriek určitému skresľovaniu pravdy „v mene vyšších cieľov“ sa
snaží o kritický prístup. Pri sporných otázkach, napr. etymológii
Olomouca, kde existuje viacero názorov, uvádza okrem toho svojho aj
ostatné, pričom sa svoj snaží odôvodniť. Hoci často používa etymológiu,
7

HÝSEK, Miloslav: Jan Jiří Středovský. In: HÝSEK, Miloslav - Jakubec, Jan: Z dějin
české literatury : Sborník statí věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho
spolupracovníků a žáků. Praha: Jan Laichter,1920. str. 15
8
TIBENSKÝ, J.: Vznik, vývoj a význam Veľkomoravskej tradície v Slovenskom
národnom obrodení. In: O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Sborník materiálov
z konferencie MÚ SAV. Bratislava 1956, s. 143.
9
„Caesarem Wenceslao Moravia regnum salvis eius regnasse juribus, exindeque
Bohemo duci accessise Regis Moraviae, & non Bohemiae titulum. STŘEDOVSKÝ, J. J.:
Sacra Moraviae historia, Str. 492.
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snaží sa čo najviac citovať Veleslavína, Komenského či Rosu. V prípade,
žeby jeho názory boli mylné, prosil o opravu.10 Jeho štýl je oproti
Pešinovi básnickejší a kvetnatejší, prejavujúci mocné emócie.
Panovnícke sídlo umiestnil na Velehrad, okrem neho priznáva určitú
funkciu aj Nitre. Rozlišuje Svätopluka a Svätopluga. Po smrti Metoda sa
syn a nástupca Svätopluka Svätoboj žije kajúcnym spôsobom života vo
vyhnanstve. Autor ho porovnáva s Alexandrom a z tohto porovnania
vychádza Svätoboj lepšie, pretože dokázal na rozdiel od Alexandra
zvíťaziť sám nad sebou, ten druhý len nad celým svetom. V tomto ho
dáva za vzor aj čitateľovi.11
Podľa neho sv. Cyril a Metod pokrstili mnohých slovanských
panovníkov z rôznych časových období. Mnohé udalosti kladie nielen na
nesprávne miesto ale aj do nesprávneho obdobia. Autor v knihe
podporuje českú národnú hrdosť: napr. Na str. 6 a 7 uvádza celý list
moravského zemského hejtmana Karla zo Žerotína z 12. januára roku
1610 olomouckému magistrátu. Magistrát mu napísal po nemecky, on
im odpovedal po česky a napomenul ich, aby nabudúce písali v zemskej
reči, inak nedostanú od neho odpoveď, pretože ho k tomu zaväzuje láska
k vlasti, aby nenechal zavádzať žiadne škodlivé novoty.12
Juraj Papánek sa s týmto dielom a v ňom propagovaným cyrilometodským kultom zoznámil počas svojich štúdií v Mikulove. Nielenže sa
ním inšpiroval, ale niekedy doslovne preberal celé pasáže z tohto diela.
V kapitole O kresťanstve Slovanov len stručne spomína Středovského mylný názor, že kresťanstvo u Slovanov ohlasovali samotní apoštoli.
V snahe podnietiť pestovanie slovenčiny sa Papánek odvoláva na tzv.
Hadriánovo privilégium, výsadu pre Cyrila a Metoda slúžiť bohoslužby
v staroslovienčine. Celý odsek aj s pamätnou vetou tajomného hlasu
z neba: „Každý duch nech chváli Pána a každý jazyk nech ho vyznáva.“13
10

„Ideo quod si quis me inveritatem historicam pecasse et contra sensum antiquorum
tabularium scripsisse animadverteret, hic demisse obsecro, ne me certitudine et vera
veterum eventuum demonstratione corrigere pigeat: profecto ubi certiora mihi
remonstrata fuerint, victum me fateri non erubescam“...“ STŘEDOVSKÝ, J. J.:
Mercurius, Úvod.
11
Zaujímavé je, že podobne prirovnával Svätopluka k Alexandrovi Macedónskemu aj
Juraj Fándly vo svojom diele Compendiata historia gentis Slavae. Povyšuje ho aj nad
Hannibala.
12
DOBROVSKÝ, Josef: Dějiny české řeči a literatury. Praha: Československý spisovateľ,
1951, str. 112.
13
„Omnes spiritus laudet Dominum et omnis lingua confiteatur eum.“ PAPÁNEK, G.:
Historia gentis Slavae De regno, regibusque Slavorum, Quinqueecclesiis: Jelinek, 1780.
s. 198.
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prebral zo Středovského koncepcie, ktorý sa ňou zase snažil vyzdvihnúť
češtinu. Podobne ako Středovský Papánek publikuje listy bavorských
biskupov Mohučskeho arcibiskupa Hatha a arcibiskupa Theotmara
pápežovi Jánovi IX. z roku 900. Slúžia mu na potvrdenie jeho názoru, že
bohoslužby sv. Cyrila a Metoda boli podľa latinského rítu a že pred
sv. Cyrilom a Metodom už na Morave existovalo kresťanstvo, hoci nie
v takej rozšírenej forme. Aj podľa Papánka ešte pred príchodom
sv. Cyrila a Metoda fungovalo na Veľkej Morave Olomoucké biskupstvo,
ktoré vraj bolo zničené za Rastislava. Priklonil sa k Pešinovmu názoru, že
Svätopluk po návrate Metoda z Ríma povýšil biskupstvo vo Velehrade na
arcibiskupstvo so súhlasom pápeža Jána VIII. Sv. Cyril tam vraj bol
prvým arcibiskupom.
Okrem spomínaných diel je Středovský autorom nevydaného diela
Medicus domesticus (Domáci lékár, 1701), dvoch zbierok prameňov
Apographa Moraviae sive Copiae variarum litterarum (Opisy rozličných
moravských listín) a Caementa historica sive Apparatus pro conficiendis
universalibus Moraviae chronicis (Historické stavebniny alebo nástroje na
napísanie celkových moravských dejín a vydal aj knižočku Rubinus
Moraviae i. e. Vener. Joannis Sarcandri martyrium et patientia (Moravský rubín, Brno 1712), pôvodne dielo holešovského farára Ondreja
Eustacha Schwarza, ktorému ho cenzúra nedovolila vydať. Středovský
preto dielo prepracoval, dodal poznámkový aparát a vydal pod svojím
menom. Je to životopis Schwarzovho predchodcu v Holešoviciach, farára
mučeníka Jána Sarkandra, mučeníka na počiatku tridsaťročnej vojny.
Tohto svätca spomína aj vo svojom diele Posvätné dejiny Moravy ako
nepremožiteľného mučeníka pre pravú vieru Kristovu a stavia ho kňazom
za vzor. V Rozvinutí kultu Sarkandra nachádzal ďalšie rozšírenie úcty
k sv. Cyrilovi a Metodovi, pretože tú vyznával aj Sarkander.14
Moravský historik Jan Jiří Ignác Středovský sa neúnavne snažil
spoznávať minulosť svojej vlasti. Historickým bádaniam a zbieraniu
prameňov sa venoval popri kňazskej pastoračnej práci. Veľké úsilie
venoval získavaniu dokumentov pre svoje vlastivedné zbierky prameňov
pre moravskú históriu Apographa Moraviae sive Copiae variarum
litterarum a Caementa historica sive Apparatus pro conficiendis
universalibus Moraviae chronicis, ktoré však pre predčasnú smrť nestihol
dokončiť. Najväčší vplyv na jeho súčasníkov a aj ďalšie generácie však
mali Posvätné dejiny Moravy, venované životu a pôsobeniu solúnskych
bratov na Veľkej Morave a počiatkom kristianizácie Slovanov. Práve
14

Ján Pavol II. ho svätorečil 25. mája 1995. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sarkander.
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v pobielohorskom období, kedy to bolo tak potrebné, rozvíjal národnú
hrdosť poukázaním na starobylosť slovanských národov a ich dávnejšie
postavenie v Európe. Myšlienková konštrukcia „translatia regni“ a tým
prihlásenie sa k odkazu Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie vyzdvihnutá v jeho diela priniesla aktuálny politický odkaz pre spoločný boj
Čiech a Moravy o znovudobytie dávnej národnej a politickej nezávislosti
ako dvoch rovnocenných spojencov.

Summary: THE RELEVANCE OF HERITAGE OF SAINT CYRILL
AND METHOD IN THE WORK OF J. J. STŘEDOVSKÝ. Moravian
historician Jan Jiří Ignác Středovský was proud patriot who devoted all his
life to the history of his homeland and the sentence of Slav intercommunity. Historical research and collecting of springs were made aside
from performing his pastoral duties. Although his precocious death he left
behind voluminous production.
In my paper I wanted to briefly described his contribution in the field
of exploration of the life and work of saint Cyril and Methodius not only
in Czech or Moravian historiography but also in Slovak, because his
outlooks taken over by Juraj Papánek into his work Historia gentis Slavae
were later an inspiration for next generations of Slovak renascence.
Besides the heritage of mission of Ss. Cyril and Metodius he adverted an
antiquitity of Slavic nations and their importace in Europe which
encouraged Czech and Slovak people in the fight for nation freedom.

285

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

Titulný list diela Sacra Moraviae historia. Na obrázku vľavo autor knihy
hľadí smerom k svojmu biskupovi Karlovi III. Lotrinskému, nad ktorým
sú v oblakoch sediaci svätí Cyril a Metod.
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Podľa Abbildungen böhmischen Gelehrten und Künstler z roku 1777
nakreslil Středovského portrét publikovaný v Československom
Plutarchovi, Křoměříž 1874 ThDR. Josef Rupert Prěcechtěl. Ide
o najstarší zachovaný portrét.
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STOPY CYRILO-METODSKEJ KULTÚRY
V PRVEJ UHORSKEJ LEGENDE
( Maurova Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
medzi Východom a Západom)
Anna Matuláková

Význam Veľkej Moravy pri konštituovaní budúceho uhorského štátu sa
prejavil v prenose a začleňovaní náboženských, kultúrnych a politických
tradícií veľkomoravského obdobia.
Počiatočný retardačný zásah starých Maďarov do štátnej správy
a hospodárstva – nižší stupeň spoločenského vývinu, kočovníctvo
a pastierstvo (Kučera, 1974, s.356), cirkevnej správy – vypaľovanie kostolov, zánik Nitrianskeho biskupstva (Marsina, 1992, s. 410 – 411) aj do
náboženstva – neochota starých Maďarov prijať kresťanstvo (tamže) sa
mení na „recepčný prístup“ (Kučera, 1974, s. 58) vzhľadom k predchádzajúcemu veľkomoravskému obdobiu, ba v niektorých aspektoch
dochádza k jeho kopírovaniu – rozdiel medzi centrálnymi a periférnymi
časťami štátu (Kučera, 1974, s. 59).
Anonymova kronika (odpis z tretej štvrtiny 13.storočia; vychádzame
z edície latinského textu a slovenského prekladu Múcska, 2000, s. 81 –
109) podáva živý obraz o tom, ako sa vládna špička Arpádovcov vyrovnáva s veľkomoravskou tradíciou. Okrem podmaniteľskej teórie sa tu
objavuje aj v stredoveku známa a z politických dôvodov používaná téza
o „prenesení štátu“ (kap. 51 – 52; aj v kap. 9 Hartvikovej legendy v slovenskom preklade Marsina et al., 1997, s. 106 – 107). Okrem uhorských
Arpádovcov sa za „dedičov“ veľkomoravskej ríše považujú aj českí
Přemyslovci (pozri Steinhübel, 2004, s. 131; tiež Kroniku českú Přibíka
Pulkavu z Radenína v preklade Stanislav, 1967b, s. 80 – 81).
Na Slovensku sa zánik Veľkej Moravy javí viac ako „významný
politický zlom a oveľa menej ako zlom hospodársko – spoločenský“
(Kučera, 1974, s. 55). Z literárno – historického hľadiska o tom svedčí
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silná veľkomoravská tradícia najmä o kráľovi Svätoplukovi a životaschopnosť a napokon i spoločenské postavenie igricov, tvorcov hrdinských, historických a zábavno–epických skladieb, profesionálnych spevákov, hudobníkov a rozprávačov. Táto poézia vznikla a zámerne sa pestovala a rozvíjala vo feudálnych kruhoch na Veľkej Morave a v Panónii.
V jazyku sa realizovala „kultúrou reči vyššieho štýlu“ (Stanislav, 1967a,
s. 263).
Vďaka inštitúcii igricov sa živé historické veľkomoravské tradície
udržali v Uhorsku až do 12. storočia. O silnom vplyve týchto umelcov –
profesionálov svedčia ohlasy na ich tvorbu v uhorských kronikách (skôr
v negatívnom zmysle) a v českých kronikárskych dielach (Kosmas,
Dalimil), ale zaoberajú sa nimi aj uhorské cirkevné synody (ostrihomská
r. 1114, budínska r. 1279 a i.) a ich činnosť je odsudzovaná aj v náboženských spisoch (napr. biskup Gerhard z Benátok, 11. storočie;
kanonik Ján Laurini z Račíc ešte v 15. storočí ). Ohlas na ich tvorbu
svedčí o dôležitom aspekte stredovekej kultúry – o jej divadelnom
a dramatickom zameraní vo sfére svetskej ako aj náboženskej.
Najstaršími písomnými pamiatkami, ktoré vznikli ako prepis textov
veľkomoravského pôvodu v 10. – 11. storočí, sú Frizinské zlomky. Na
druhej strane, koexistencia maďarského a slovenského elementu je zjavná
v literárnej pamiatke Halotti beszéd és könyörgés (Pohrebná báseň
a modlitba) z konca 12. storočia zachovaná v Prayovom kódexe. Je
považovaná za najstaršiu súvislú jazykovú a literárnu pamiatku napísanú
v maďarčine. Predpokladá sa, že vznikla ako preklad slovenského textu
(Paulíny, 1983, s.46).
Hoci slová maďarského pôvodu začali prenikať do slovenčiny
v 11. – 12. storočí, ešte v 16. storočí sú v písomnostiach domáceho jazyka
málo zastúpené oproti slovám z nemeckého a latinského jazyka. Najmä
posledne menovaný jazyk má široké zastúpenie aj lexike ľudovej reči
(Krajčovič, 1988, s. 170 – 172).
Nedostatok vhodných termínov z vlastného jazyka alebo dokonca
ich nejestvovanie, na ktoré poukazuje už spomenutá Pohrebná kázeň
a modlitba z konca 12. storočia (milostben, bratym, izsa ) riešili Maďari
už procese vznikania uhorského štátu práve hojnými výpožičkami
z kultúrneho jazyka Veľkej Moravy a Panónie. Hoci najviac termínov
bolo prebratých zo štátneho a právneho zriadenia, z remesiel, obchodu
a roľníctva (čo je dôležité), proces obohacovania maďarskej lexiky sa týkal
aj rodinnej terminológie a slov každodenného života (pozri bližšie
Stanislav, 1967a, s. 264; Bujnák, s. 378 – 409).
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Genéza slovenskej národnosti z predchádzajúceho veľkomoravského
slovanského substrátu prebieha v rovnakom čase ako genéza maďarskej
národnosti – od poslednej tretiny 10. storočia – do prvej polovice 11.
storočia (Dejiny Slovenska I., 1986, s. 168 ). Je tu však zásadný rozdiel
obsiahnutý v termíne „tertia pars regni“. Jeho starobylosť, vyspelá
organizácia a hospodársky potenciál pochádzajú už z obdobia kniežaťa
Pribinu. Pôvodné nitrianske kniežatstvo zaberajúce väčšiu časť dnešného
Slovenska bolo práve kvôli vyššie uvedeným činiteľom začlenené do
uhorského štátu opäť ako osobitne vymedzený celok v rámci Uhorska.
Tým sa zachovala „kontinuita slovanského a v jeho rámci i veľkomoravského vývinu“ (Kučera, 1974, s. 381). Počas stodvadsaťročnej
existencie „tretej časti kráľovstva“(1048 – 1168; zahrnovalo pätnásť
komitátov od rieky Moravy po rieku Kriš) boli položené „národné,
územné a historické základy Slovenska“(Steinhübel, 2004, s. 336).
Vyspelé mestá „tretej časti kráľovstva“ na čiare Bratislava – Nitra – Žitný
ostrov – Zvolen – Novohrad poskytujú „doklady o byzantsko – slovanskej kultúre a sú zároveň najkultúrnejšou časťou starého Slovenska“(Stanislav, 1967a, s.258).
Samotná Nitra je od čias prvých Arpádovcov centrom románskej
kultúry, odtiaľto pochádzajú aj prvé dokumenty právnej povahy cenné
z historického hľadiska i národných dejín – zoborské listiny (1111 –
1113). Vývoj v Nitre často ovplyvňuje rozhodujúcim spôsobom situáciu
nielen v samotnom Uhorsku, ale neraz aj v stredoeurópskom regióne.
Vďaka záznamom v súdobých kronikách a análoch uhorskej, českej,
poľskej, nemeckej, arabskej a ruskej proveniencie sa v období 11. – 12.
storočia ukazuje zreteľný kontrast pri označení územia s prevahou
slovanského alebo maďarského živlu: „Sclavinia“, „Slovenia“, „zemľa
slověnskaja“(Stanislav, 1967a, s. 114) oproti „Ungaria“. Nemenej
dôležitým ja aj fakt, že „saskí a poľskí kronikári 11. a 12. storočia rátali
Uhorsko k „ veľkej Sclavinii“ (Steinhübel, 2004, s. 335), čo potvrdzuje
spis Chronica Slavorum od Helmolda (Helmoldus Bozoviensis). Uhorsko
sa od ostatných krajín „neodlišuje ani vzhľadom svojich obyvateľov, ani
ich jazykom a ktorý patrí z náboženskej stránky viac k východnej ako
k západnej cirkvi“ (Kuzmík, 1983, s. 270). Negatívny postoj (uhorsko –
nemecké vojny r. 1108 a r. 1146) k reči a k jazykovej i spoločenskej
kultúre Maďarov – „ich reč je barbarská a obyčaje divoké“ (citované podľa
Sivák – Klimko, 1977, s. 25) nájdeme v diele Chronicon seu rerum ab
initio mundi ad sua usque tempora libri VIII. Ota Frizinského (Otto
Frisingensis) z 12. storočia. Dôležitou stránkou rozvoja spoločnosti je
osídlenosť územia, na ktorom žije i kultúra bývania. Túto kronikár
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hodnotí nasledovne: „V mestách a dedinách je konečne málo domov
z rákosia, menej z dreva a najmenej z kameňa, pretože bývajú (Maďari,
poz. A.M.) celé leto a jeseň pod šiatrami“ (tamže). Svedčí to vlastne
o nezačlenenosti do pôvodnej slovanskej spoločnosti a pomalšom vývoji
maďarského etnika na našom území.
Na rozvinuté kultúrne a cirkevné strediská veľkomoravského štátu
sústredia pozornosť už prví Arpádovci. Nitra, Ostrihom, Vesprém,
Panónska hora, Päťkostolie sú medzi prvými začlenené do komitátnej
a cirkevnej správy, pričom sa majú podieľať na rozvoji a šírení kresťanstva
v Uhorsku. Obnovovaním starých kláštorov a zakladaním nových sleduje
už Štefan I. (997 – 1038) vytvorenie vzdelaneckej vrstvy v Uhorsku. To,
že sa maďarské etnikum spočiatku nepodieľa na kultúrnom a politickom
vývoji v Uhorsku, dosvedčujú pamiatky právnej i literárnej povahy so
zreteľnou prevahou slovanských mien (listiny a kroniky s menami
slovenských veľmožov Hunta a Poznana na čestných miestach). Okrem
domácej politickej podpory slovenských veľmožov očakáva Štefan I. aj
podporu a oživenie vzdelanosti a kultúry zo zahraničia (pozri kap. 6
Knihy mravných ponaučení svätého Štefana kráľa kráľovičovi Imrichovi
v preklade Marsina et al., 1997, 29 – 30). Tej sa mu dostáva najmä
z Čiech v osobe sv. Vojtěcha, Radlu – Sebastiána, Astrika – Anastázia
(ostrihomský arcibiskup 1007 – 1036). Okrem toho sa Uhorsko často
stáva krajinou azylu pre exponentov slovanskej liturgie (pozri Legendu
o sv. Prokopovi v. 959 – 984 v slovenskom preklade Stanislav, 1967b,
s. 349 – 350; aj práce historikov napr. Dvorník, 1999, s. 284 – 285).
Pre kontinuitu slovanskej liturgie z veľkomoravských čias v ranom
Uhorsku nejestvujú priame písomné doklady. Podľa „starej kanonickej
vizitácie katedrálneho chrámu v Nitre“ (bez udania prameňa, pozn.
A.M.) sa kanonické hodinky a omše „ešte i v X. a XI. storočí spievali
v slovienskom jazyku : „Canonicas horas et Missas in slavonica lingua
decantatas fuisse, constat“ (citované podľa Buday, 1933, s. 496).
Novoveké falzum z 18. storočia listiny Štefana I. z roku 1006 sa tiež
pridržiava dlhodobej kultúrnej a historickej tradície o vyspelom
chrámovom speve nitrianskej kapituly, ktorý je známy aj obyvateľstvu
z „územia Moravanov“ (celý preklad latinského textu pozri Marsina,
2003, s. 24 – 25).
Jazykovedec J. Stanislav vychádzajúc z listiny pápeža Honoria III.
(1221) považuje vyšehradských mníchov za „mníchov síce gréckeho
(byzantského) rítu, ale azda cirkevnoslovanského jazyka“. Dôkazy o tom
má poskytnúť znenie pápežskej listiny, kde sa uvádza, že grécki mnísi sú
v kláštore usadení už oddávna „ab antiquo“, prispôsobovanie gréckych
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mien staroslovienčine „Dimiš“ (dnes Dömös v Ostrihomskej župe)
i existencia kostola s patrocíniom sv. Klimenta v maďarskom Kostolci
(dnes Kesztőlcz) blízko Ostrihomu (1999, s. 65 – 66). Práve v súvislosti
s Vyšehradom (maď. Visegrád) sa uvažuje o pôvode Pražských zlomkov
hlaholských (I. Kniezsa). Jozef Buday (1933, s. 496) ide vo svojich
tvrdeniach ďalej : „Spoľahlivé historické pamiatky, ako na pr. početné
listy pápežov svedčia, že všetky benediktínske kláštory na Slovensku až
do X. a XI., a bolo ich hodne, ako na pr. kláštor zoborský, vyšehradský
atď. boli glagolské, a kláštory bazilianské zas cyrilské.“
Dôležité sú pre nás najmä výsledky historického výskumu
A. Avenaria (1992, s. 124 – 126), ktorý na príklade kláštora v Tihanyi
(založený roku 1055; výskyt slovanských slov v zakladacích listinách
tihanyského kláštora a kláštora vo vesprémskej doline pozri Stanislav,
1967b, 119 – 120) dokazuje rezíduá cyrilo-metodskej kultúry a podáva
pozoruhodné zistenia. Kláštor založený Ondrejom I. má svoje pendanty
aj v Čechách (Sázavský kláštor a jeho zakladateľ sv. Prokop), v Rusku
a v Bulharsku. V Tihanyi ide o dve dôležité informácie: 1. kláštor
pozostáva z „benediktínskeho coenobia a jaskynných pustovníckych
obydlí“ a 2. má dve mená – Tihany (slovanského pôvodu vo význame
„tíš“) a Petra (grécke pomenovanie pre skalnaté sídlo). Tieto skutočnosti
naznačujú aj symbiózu jazykovú v tom zmysle, že „ v rámci eremitského
mníšstva v Tihanyi žili spolu mnísi byzantskí (grécki) i slovanskí“. Pre
zaujímavosť ešte uveďme, že to bol práve Ondrej I., ktorý po roku 1046
pri Vyšehrade (maď. Visegrád) založil už spomenutý baziliánsky kláštor
(východného obradu) so slovanským liturgickým jazykom (pozri bližšie
Marsina, 1992, s. 419).
Náš historický exkurz, ktorý sme považovali za nutný vzhľadom na
správne ponímanie literárno – historického pozadia, v ktorom dielo
päťkostolského biskupa Maura Vita sanctorum heremitarum Zoerardi
confessoris et Benedikti Martyris (Život svätých pustovníkov Svorada
vyznávača a Benedikta mučeníka) vznikalo, chceme ešte uzavrieť
objasnením pojmu „in nitriensi territotio“ z menovanej prvej uhorskej
legendy.
Každá kultúrna oblasť v stredoveku je špecifickým územím. V prvom
rade ju charakterizujú regionálne zvláštnosti. Toto platí aj pre nitriansku
oblasť, ktorá nebola iba pevne vymedzeným územím s určitým stupňom
hospodárskej a politickej samostatnosti. Od počiatkov uhorského štátu tu
existovalo vedomie kultúrnej i národnej vymedzenosti oproti iným
Slovanom i Maďarom. Toto teritoriálne a národné povedomie bolo
v čase existencie „tretej časti kráľovstva“ také silné, že ešte po zániku
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tohto útvaru sa objavujú v Anonymovej kronike z 13. storočia výrazy
„Sclavos et Boemos“, „Boemi et Nitrienses Sclavi“, nehovoriac o tom, že
vybájeným udalostiam z Nitry venoval autor tri kapitoly : 35 – 37 (pozri
Múcska, 2000, s.80 – 85). Aj z toho vyplýva, že to bolo práve Nitriansko,
ktoré vytvorilo dôležitý slovensko – maďarský kontrast.
Význam Nitry v horizonte 10.–12. storočia môžeme zhrnúť do
niekoľkých bodov, ktoré budú poukazovať na kultúrnu, politickú
a etnickú prevahu nitrianskych Slovákov nad maďarským etnikom:
1.vyspelá hradná kultúra so systémom zamestnaneckých lokalít 2.vývin
pomenovania Zobor 3.z 12. storočia je doložených v okolí Nitry len 25,7
% maďarských osád (Stanislav, 1999, s. 13–14) 4. okolie Nitry patrilo
v stredoveku do stredoslovenskej nárečovej oblasti (tamže, s. 77)
5.významné postavenie nitrianskych slovenských veľmožov vyplývajúce
zo zoborských listín, držby rozsiahleho majetku a zachovania slovanských
rodových mien (pozri bližšie Marsina, 2003, s. 23, 44 – 53 ).
Nemenej dôležité je aj to, že nitrianski Poznanovci sa v poslednej
štvrtine 10. storočia ujali chátrajúceho zoborského kláštora a stali sa jeho
svetskými patrónmi. Kláštornej komunite i opátstvu udelili rozsiahly
majetok zo svojej pozemkovej držby. Patronát nad zoborským kláštorom, ku ktorému pribudol patronát aj nad bzovíckym kláštorom
i významné postavenie na dvore Arpádovcov sa už tradične v tomto rode
dedili (Lukačka,1999).
Dôležitým aspektom konkrétneho stredovekého priestoru, územia
býva z jazykového a kultúrneho hľadiska nielen koexistencia národného
jazyka a latinčiny, ale na takom území, akým bolo stredoveké
Nitriansko, aj spolupôsobenie národných jazykov a ich vzájomné
ovplyvňovanie. V nitrianskej kultúrnej oblasti z rôznych príčin (trvalých
i dočasných) dochádzalo ku kontaktu viacerých jazykov. Špecifickosť
samotnej Nitry bola v tom, že na začiatku 10. storočia „dvor i vládnuce
vrstvy boli tu trojjazyčné: turecko – maďarsko – slovenské“, pričom tu
boli aj „menej alebo špeciálnejšie používané jazyky, starohornonemecký
a latinský“ (Novák, 1980,s.217). V polovici 10. storočia sa v Nitriansku
používala „tá formácia starej strednej slovenčiny, ktorá sa ustálila
vo vládnucej vrstve turecko – maďarskej okolo nitrianskeho dvora“
(tamže). Veľmi dôležitú úlohu zohrávali slovanské jazyky (utvárajúci sa
slovenský a český jazyk) pri kristianizácii Maďarov, ktorí prevzali nielen
názvoslovie cirkevnej organizácie a správy i náboženstva (napr. večerné
služby Božie, večiereň – v maďarčine vecsernye), ale aj mená kresťanských sviatkov (napr. kračún – karácsony) a niektoré slová si dokonca
dlhšiu dobu zachovávajú svoj pôvodný tvar; spomenuté slovo milost—
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ben sa až neskoršie mení na malaszt (pozri bližšie Bujnák,1935, s. 387 –
395). Pôsobenie slovanskej kultúry vidíme aj v slovanských menách
najmä nitrianskych Arpádovcov (Vasiľ – Vazul, Belo, Ladislav). Osobitný
slovanský (resp. slovenský) ráz Nitrianska sa prenáša aj do vladárskych
titulov. Údelný vojvoda Imrich je nazývaný „dux Sclavonie“(Steinhübel,
2004, s. 365) a Gejza I. dostáva do daru od byzantského cisára korunu
s nápisom, kde sa vyskytuje titul kráľ nie v gréckej forme ale
v západoslovanskej forme „králes“ (tamže, s. 282).
Maďari prijímajú na začiatku svojej kultúrnej genézy od čias Štefana
I. západoeurópsku latinskú kultúru prostredníctvom dedičov cyrilometodskej tradície. Netreba zabúdať, že práve misia solúnskych bratov
prispela k „vytvoreniu tretieho liturgického a kultúrneho ťažiska
v Európe“ (Wollman, 1987, s.5). Vyspelé časti Nitrianska a Zadunajska,
bývalých najrozvinutejších území Veľkej Moravy, aj naďalej plnia úlohu
kultúrneho transferu medzi kresťanskou východnou a západnou
Európou. Z tejto pozície profitujú už prví Arpádovci v osobe Štefana I.
a zároveň sa im týmto spôsobom darí eliminovať kultúrny (a tým aj
mocenský) vplyv nemeckej ríše. Činnosť veľkomoravskej literárnej školy
je v stredoeurópskom priestore konkrétne nahradená aktívnym kultúrnym dialógom medzi českým přemyslovským štátom a ruskými krajinami.
Stredoeurópsky región je najviac prepojený najmä v kulte uctievania
svätcov (Martin, Cyril a Metod, Václav, Ludmila, Vojtech, Vít, Boris
a Gleb , Svorad a i. tiež svätoondrejská úcta v Rusku a pod.) a s tým
súvisiacej legendistickej tvorbe. Najstaršie vojtešské legendy (Canapariova a Brunova) sú typom „vitae“ s menším zdôrazňovaním zázračných
motívov, podobne aj prvá uhorská legenda biskupa Maura. Okrem často
spomínanej veľkomoravskej tradície o kráľovi Svätoplukovi u kronikára
Kosmasa (sú to dve povesti ; pozri český preklad Kosmova kronika...,
1972, s.34) nájdeme pri zápise k roku 1004 legendu O piatich bratoch sv.
Romualda (tamže, s. 64 – 67). Spôsob líčenia askézy pozostávajúci
z tvrdého pôstu a telesného sebatrýznenia a napokon mučenícka smrť
svätcov (pre peniaze) vytvárajú reminiscencie aj k svätému Svoradovi
a Benediktovi. Maurova legenda je zároveň aj domácim inšpiračným
zdrojom pre neskoršie uhorské legendy (svätoštefanské legendy, legenda
o kráľovičovi Imrichovi, legenda o sv. Ladislavovi).
Je priam symbolické, že prvá uhorská legenda vzniká krátko po
začlenení Slovenska do uhorského štátu. Pozostatky cyrilo-metodskej
tradície uhorskí vládcovia z rodu Arpádovcov rešpektujú a vedome
uchovávajú približne do 12. storočia. Najmä v nitrianskom vojvodstve je
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akýmsi špecifikom domácej politiky. Deje sa tak čisto z praktických
a racionálnych dôvodov – kult sv. Svorada a Benedikta má oslabiť kult
sv. Emeráma, a čo je nemenej dôležité – má byť jeho adekvátnou
náhradou. Ešte v období vojvodu Ondreja (neskôr Ondreja I.) sa objavuje
silné pohanské povstanie. Uhorské kroniky (napr. Dubnická) nepriamo
potvrdzujú slabý vplyv iba „nedávno“ pokrstených Arpádovcov na
odvrátenie rizík ohrozujúcich „čerstvé kresťanstvo“ maďarského obyvateľstva. Domáce autochtónne obyvateľstvo i Slovania z okolitých krajín
s upevnenou kresťanskou vierou a silnou kultúrnou tradíciou, sú
napokon vždy tým pilierom, o ktorý sa Arpádovci opierajú. Za zmienku
určite stojí aj nasledovný úryvok z Hartvikovej legendy (kap.5; citované
podľa Marsina et al., 1997, s. 104): „Bol verným správcom všetkých
príkazov Božích (Štefan I.,pozn. A.M.) a začal uvažovať, ako by
podriadený mu ľud donútil uctievať jediného Boha. Pretože usúdil, že sa
to vôbec nedá urobiť bez zblíženia sa s okolitými národmi, upevnil mier
uzavretý s nimi , aby o to bezpečnejšie mohol splniť zámer v novej siatbe
kresťanstva“. Tieto súvislosti zároveň vysvetľujú aj fakt, že prví uhorskí
svätci sú nemaďarského, teda slovanského pôvodu.
Pri Maurovej legende môžeme hovoriť o špecifickom jave mnohých
diel staršej slovenskej literatúry – o jej solitárnom pôsobení či prejave
v rámci stredovekej literárnej tvorby na Slovensku.
Podľa M. Keruľovej (1999, s. 21) sa umelecký výtvor dostáva do
solitárnej polohy vtedy, keď zisťujeme, že sú „slabé alebo nijaké
príležitosti na konfrontáciu medzi dielami, autormi, skupinami, žánrami,
obdobiami, národnými okruhmi.“ V tomto prípade máme pri umeleckom diele dve možnosti. Prisúdime mu „cenu skvostu – tezaurácia
pamiatky“, alebo sa snažíme redukovať jeho solitárnosť „pomocou rôznorodých interpretačných priblížení.“ Do solitárnej pozície odsunuli
Maurovu legendu aj neraz jednostranne zamerané literárne charakteristiky tohto diela (niektoré poplatné svojej dobe) najmä v starších
syntézach dejín slovenskej literatúry (pozri Pišút et al., 1962, s. 23; tenže,
1984, s. 22 – 23). Hodnotu tezauru dáva Maurovej legende S. Šmatlák
(1997, s. 115). V súlade s názormi J. Kútnika a R. Pražáka zdôrazňuje
smerovanie legendy „k útvaru tzv. hagiografickej básne.“ Pri pokuse
zaradiť Maurovu Legendu o sv. Svoradovi a Benediktovi do širších
literárno – historických súvislostí budeme vychádzať z nasledujúcich tém:
1. Podiel vyspelých kultúrnych centier z veľkomoravského obdobia,
Nitrianska a Zadunajska, na vzniku prvej uhorskej legendy; stopy cyrilometodskej kultúry v Maurovej legende. 2. Zrkadlenie súdobých ideálov
svätosti, podôb religiozity a asketického smerovania v tomto diele ako
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produkte monastickej kultúry. Konfluencia prvkov monastickej kultúry
Východu a Západu; zapojenie legendy do európskeho literárneho
prostredia využitím metódy imitatio et emulatio samotným autorom.
3. Možnosti vplyvu Maurovej legendy na ďalšie hagiografické diela.
Dielo Vita sanctorum heremitarum...bolo napísané v rozmedzí rokov
1064 – 1070. Najstaršie čiastočné znenie legendy je z 13. storočia (v tzv.
hahótskom kódexe v Záhrebe). O kráľovskom pôvode sv. Svorada –
Ondreja sa zmieňoval rukopis Bratislavskej kapituly z roku 1340, dnes už
stratený. Hojný počet odpisov bol aj z 15. storočia, čo svedčí o obľúbenosti tohto diela (Marsina, 1997, s. 38 – 39).
Legenda je typom „vitae“. Kompozične sa člení na dve časti: pozemský život svätca (acta) s pripojením zázrakov po jeho smrti
(miracula). Bola skoncipovaná ako doklad k žiadosti o kanonizáciu oboch
svätcov. Ich lokálny kult vznikol už krátko po ich smrti ( po roku 1031 –
1035 ). Oficiálne celouhorské uctievanie piatich svätcov, Svorada –
Ondreja, Benedikta, kráľa Štefana, kráľoviča Imricha a čanádskeho
biskupa Gerharda, bolo nariadené sabolčskou synodou roku 1092.
Pravdepodobne pre neurodzený pôvod Svorada – Ondreja a Benedikta
ostali títo svätci iba nitrianskymi diecéznymi svätými. Napriek tomu kult
svätého Svorada—Ondreja je doložený už v 12. storočí v Poľsku,
v 13. storočí na Morave. Chorvátsky kult oboch svätcov pochádza už
z 12. storočia ( Pražák, 1988, s. 56 – 57 ). Svätého Benedikta uctievali
ako patróna Považia (Bolda, 1947, s. 19 – 23).
Autorom legendy bol Maurus, päťkostolský biskup (Päťkostolie, dnes
Pécs v Maďarsku). Nakoľko sa na neho odvolávajú neskoršie uhorské
legendy, pričom mu venujú patričnú pozornosť, je viac než isté, že
pochádzal z urodzeného nitrianskeho rodu. Do zoborského kláštora sa
dostal ako oblát (v detskom veku). Bol žiakom zoborskej kláštornej školy
(puer scholasticus). Jeho ďalší životný osud bol spätý najprv s kláštorom
sv. Martina na Panónskom vrchu (dnes Pannonhalma v Maďarsku), kde
bol vysvätený za kňaza (1024) a stal sa opátom (1027 – 1030/1033 –
1034). Predpokladáme, že elementárne vzdelanie získal v kláštornej
škole na Zobore alebo kapitulskej škole v Nitre, artistickú prípravu
(trivium a quadrivium) a vlastné teologické školenie na na Panónskom
vrchu. V rokoch 1036 – 1069 bol biskupom v Päťkostolí, kde zakrátko po
jeho smrti vznikol ako prejav úcty k nemu miestny kult.
Uvedené miesta pôsobenia vyplývajúce z legendy nám rozhodujúcim spôsobom pomáhajú vytvoriť si predstavu nielen o životnej
etape vzdelanca 11. storočia v Uhorsku (legenda nám v podstate
vierohodným spôsobom poskytuje jeho životopis), ale tým, že sú tieto
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miesta v legende uvedené, majú aj svoje širšie politické a kultúrne
pozadie. Je známe, že v legendách sa presne uvádzajú iba tie údaje, ktoré
slúžia na vyzdvihnutie zásluh určitých osôb, či na zvýšenie prestíže
konkrétneho miesta, územia, jeho posvätného charakteru prostredníctvom svätca. O význame nitrianskeho územia („in nitriensi
territorio“) ako centra „tretej časti kráľovstva“ sme sa už zmienili.
Z politického hľadiska, ktoré ale súvisí aj s kutúrnym, treba ešte dodať, že
vo funkcii nitrianskych županov sa striedali veľmoži z rodu Poznanovcov, s koreňmi vo veľkomoravskom období a zachovávajúci slovanské
rodové mená, ktorí sa pričinili o znovuoživenie zoborského kláštora po
maďarských vpádoch. Lokálna vláda teda podporovala cirkev.
Panónsky vrch a Päťkostolie boli starobylými kresťanskými centrami
s historickými koreňmi siahajúcimi do rímskeho provinčného obdobia.
Panónska hora pravdepodobene popri Nitre a Blatnohrade bola v 9. Storočí strediskom liturgického spevu (Kuzmík, 1983, s. 226). Od roku 861
sa spolu s územím Ostrihomu, Stoličného Belehradu, Vesprému, Budína,
Vyšehradu dostala do rúk kniežaťa Rastislava. Až do príchodu starých
Maďarov patrila územiu Veľkej Moravy (pozri Steinhübel, s. 121 – 122).
Päťkostolie je známe zo spisu De conversione Bagoariorum et
Carantanorum, kde sa uvádza vysvätenie kostola pre kniežaťa Pribinu.
Práve v tejto oblasti sa spomína významné Metodovo účinkovanie
a negatívne reakcie salzburskej cirkevnej hierarchie (pozri Marsina et al,
1999, s. 143). V rokoch 882 – 884 , keď Svätopluk dobýjal Panóniu, stalo
sa aj Päťkostolie územím Veľkomoravskej ríše (Steinhübel, 2004, s. 132).
Okolie Panónskej hory obklopovali slovanské obce a stopy po Slovanoch,
resp. Slovákoch sú tu ešte v 12. storočí (Stanislav, 1999, s. 221).
Slovenské osídlenie nájdeme ešte i v 14. – 15. storočí aj v okolí
Päťkostolia (tamže, s. 49 – 52). Podľa P. Ratkoša (1972, s. 31) treba
vôbec „ešte v polovici 11. storočia chápať i oblasť ostrihomskú,
matranskú a bukovohorskú ako staroslovenskú oblasť“.
Tieto oblasti teda položili svoje kultúrne základy na antických
koreňoch (Päťkostolie so svojím rímskym kostolíkom „cellou trichorou“
,symbolom kresťanstva 4. storočia) a výdobytkami cyrilo-metodskej
misie. Medzi nimi nechýbal ani vyspelý litugický hudobný prejav, ktorý
mal práve v tomto období „rozvitú kantiláciu s vlastným notovým
písmom a zárodky vlastného sylabického spevu“ (Kuzmík, 1983, s. 226).
Od začiatku budovania uhorského štátu Maďari vedome nadväzovali
na starobylé kultúrne tradície, ktorých korene siahali do predveľkomoravského obdobia. Už pri zakladaní prvých biskupstiev od roku 1000
sa medzi nimi ocitlo aj Päťkostolie (1009). Kultúrne centrá veľko297
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moravského obdobia boli vlastne uzlovými bodmi, centrami, s prizmou
istej výnimočnosti a posvätnosti. Mali hodnotu historického, náboženského a ideologického centra. Na nich môžeme vidieť polycentrickosť
a heterogénnosť stredovekého priestoru. Prúdenie informácií a neustále
kultúrne kontakty, ich priebeh, vidieť aj v Maurovej legende. Diktát
ústnej formy pri stredovekých dielach často spôsoboval, že sa nezapisovali. Písomný záznam je iba prepisom toho, čo bolo povedané:
„Do nášho teda kláštora, zasväteného blaženému biskupovi Martinovi, spomenutý mních Benedikt často chodil a mne, čo nasleduje, o jeho
(Svoradovom, pozn. A.M.) ctihodnom živote rozprával“ (kap.1; vychádzame zo slovenského prekladu Marsina et al., 1997, s. 41 – 43).
„Aj to, čo som sa z rozprávania opáta Filipa po pochovaní tela
blaženého muža dozvedel a zdalo sa mi hodné pamiatky, som zapísal“
(kap. 3).
Latinský jazyk je predovšetkým jazykom písomníctva. Má ho oživiť
ústny prejav recitovaním a – spievaním. Úloha národného jazyka
formovaného už za obdobia Veľkej Moravy ako zrozumiteľného prostriedku komunikácie je zrejmá už pri igricoch. Usudzujeme, že práve
domáci jazyk ovplyvňoval aj Maura pri písaní legendy, lebo „jeho
latinčina nie je nijako vynikajúca“ (Mišianik, 1974, s. 57; problémy
s latinskou gramatikou mali aj samotní Galorománi, napr. sv. Gregor
z Toursu; pozri bližšie úvodnú poznámku k prekladu diela Řehoř
z Toursu, 2006, s. 8). Rozhovory s mníchom Benediktom a opátom
Filipom sú tiež vedené v domácom jazyku.
Z obdobia cyrilo-metodskej misie pochádzajú dôkazy, že na území
Veľkej Moravy sa používalo viac jazykov: kultúrny jazyk Veľkej Moravy
a Panónie, sloviensky, latinský, grécky (Život Metoda, kap. XVII; vychádzame z diela Život Konštantína Cyrila..., 1994, s. 90).Jazykovo zdatné
byzantské prostredie, odkiaľ pochádzali solúnski bratia, bolo tiež
polyglotné. Jednou z príčin vyhnania Metodových žiakov mohla byť
podľa P. Ratkoša aj vyššia kvalita vzdelávania v slovanskom učilišti
v porovnaní s latinskými školami franského kléru (Veľkomoravské
legendy..., 1990, s. 147). Na druhej strane práve benediktínski mnísi na
našom území mohli zachovať časť tvorby slovanského učilišťa. Kláštorné
prostredie vo všeobecnosti zachováva kontinuitu vzdelávania. Tak sa
mohlo nadviazať aj na predchádzajúce cyrilometodské obdobie. Analogickú situáciu vo všeobecnejšej kultúrnej rovine nájdeme aj pri cyrilometodskej misii.
Stredoveké obdobie je ešte charakteristické tým, že by sme ho mohli
nazvať vekom prekladateľstva a prepisovania. Knihy, kódexy, listy
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a listiny boli veľmi vzácne a mali posvätnú autoritu.Písomný záznam
s konečnou platnosťou legitimizoval to, čo bolo povedané, ako sme to
mohli vidieť aj v druhom úryvku z Maurovej legendy. Kultúrna komunikácia medzi kláštormi prebiehala najmä na úrovni požičiavania
a vymieňania produktov písomníctva a knižnej kultúry. Mnísi tak boli
navzdelanejšou vrstvou v štruktúre feudálnej spoločnosti. Prispela
k tomu aj obtiažnosť latinského jazyka úzko špecializovaného na
knižnosť a písomnú kultúru.
Cyrilo-metodská misia tým, že sa zamerala na všeobecne zrozumiteľný juhomacedónsky dialekt z okolia Solúna, ktorý ešte obohatila
domácimi prvkami, mala veľký vplyv na rozvoj vzdelávania a tiež na
šírení veľkomoravskej kultúry. Tradíciu vzdelávania v troch jazykoch
dokonca nemusíme hľadať iba v kláštornom prostredí (napr.znalosť
slovienskeho, gréckeho a latinského jazyka u Meška II. Lamberta; pozri
bližšie Dvorník, 1999, s. 290).
Zásluhou prekladateľskej činnosti Konštantína a Metoda a neskôr
pod vplyvom baziliánskych kláštorov, ktoré Arpádovci založili či obnovili
ich činnosť z veľkomoravského obdobia (Čanád, Tihany, Vesprém,
Vyšehrad a pravdepodobne aj Nitra) sa naše územie zoznamovalo
s gréckou kultúrou a východnou mystikou i askézou. Samotná Byzancia
prejavila záujem o výdobytky staroslovienského písomníctva ešte za
Metodovho života (Život Metoda, kap. XIII).
Maurova legenda z 11. storočia v hrubých rysoch poukazuje na
sprostredkujúcu úlohu cyrilo-metodskej misie pri udomácňovaní prispôsobených určitých častí byzantskej kultúry na poli literárnom,
náboženskom a spoločenskom. Treba si uvedomiť, že medzi Maurovou
legendou a nasledujúcimi uhorskými legendami je v niektorých
aspektoch priepastný rozdiel. Budeme pritom vychádzať z popretia dôležitej kategórie západoeurópskej hagiografie svätosť – urodzenosť.
Vyžadovalo sa vznešeným štýlom opisovať vznešené témy (urodzený
pôvod, trasnscendentno). Maurova legenda je akýmsi precedensom.
Opisuje ušľachtilý život pustovníka bez ušľachtilého pôvodu. Preto
Maurus v úvode legendy na ospravedlnenie uvádza : „Medzi nimi jeden,
ktorý pochádzal zo sedliackeho rodu ako ruža z tŕnia, menom Svorad...“
(kap.I). Aj v tejto súvislosti sa neskôr v sliezskej tradícii objavuje snaha
prisúdiť Svoradovi kráľovský pôvod („ad stirpe regia“). V stredoeurópskom priestore nenachádzame podobný prípad. Na druhej strane
treba pripomenúť, že kulty sv. Svorada, sv. Benedikta, aj sv. Maura,
nezaznamenávajú celouhorskú platnosť. Aj to by mohlo poukazovať na
ich slovenský pôvod.
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Zaujímavú možnosť interpretácie výrazu „de terra Poloniensium“,
odkiaľ mal prísť sv. Svorad, ponúka jazykovedec Š. Ondruš (2002, s. 62).
Namiesto poľskej krajiny by išlo o poľnú, vidiecku krajinu. V tejto
súvislosti treba zdôrazniť fakt, že tak, ako existovala súvislosť medzi
pojmami svätosť – urodzenosť, platil zároveň aj názor vidiecka krajina –
pohanská krajina alebo čiastočne kristianizovaná, periférna oblasť. Tým
sa vysvetľuje aj relatívna nemožnosť dosiahnuť svätosť človeku
neurodzenému, vidieckemu, bývajúcemu mimo centra (pozri štúdiu
Vauchez, 1999, s. 263 – 273).
Neistý Svoradov pôvod teda opäť navodzuje otázku, ako sa mohol
stať prvým svätcom uhorského kráľovstva. Samotná renesancia pustovníckeho ideálu v 11. storočí v Európe nie je dostatočným motívom. Z nášho pohľadu ide o snahu Arpádovcov pri vytváraní svojho
dynastického kultu oprieť sa o ideu, osobnosť (osobnosti), na ktoré sa
môžu odvolávať a cez ktoré nadviažu na predchádzajúce obdobie. Táto
kontinuita má poskytnúť stabilnú základňu ich kultu, má ho
legitimizovať.
V Maurovej legende teda ide o zjavnú súvislosť s predchádzajúcim
veľkomoravským obdobím. Samotný Život Konštantína a Život Metoda
boli vytvorené s cieľom potvrdiť legitimitu formujúceho sa veľkomoravského štátu, ako aj jeho politickú, kultúrnu a náboženskú samostatnosť. Nie je bez zaujímavosti, že Konštantín a Metod tiež
nepochádzali z vládnucej mojmírovskej dynastie, ba dokonca neboli ani
Slovanmi. Ich prostredníctvom však vyspelý veľkomoravský štát politicky i kultúrne nadviazal na byzantské prostredie, ktoré rozhodujúcou
mierou a v mnohých oblastiach ešte dlho pôsobilo na kresťanský Západ.
Západný ideál svätého života unifikoval sv. Benedikt z Nursie vo
svojej reguli a do úvahy odvtedy pripadali dve možnosti: v prvom rade
cenobitská a potom aj anachoretská alebo eremitská (pozri Regula
Benedicti..., 1998, s. 13). Súvisí to so západným modelom svätca a jeho
pôsobením v rámci určitého spoločenstva, nikdy nie mimo neho.
Sv. Svorad – Ondrej bol spolu so sv. Benediktom príslušníkom
benediktínskej rehole. Benediktínom už bol, keď prišiel do Nitry.
Predpokladáme, že v Nitre mohol začať žiť asketickejšou – eremitskou
formou života: „...od opáta Filipa...prijmúc rúcho a meno Ondrej,
rozhodol sa viesť pustovnícky život“ (kap. 1). To isté vidíme aj v prípade
sv. Benedikta, ktorý sa tiež po určitom čase rozhodol pre eremitskú
formu života, keď „podľa príkladu svojho učiteľa tri roky žil v tejto
prísnosti...“(kap.2). V zoborskom kláštore teda jestvovali aj podľa
platných zásad benediktínskej rehole dve formy zbožnosti.
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Vo všeobecnosti benediktínsky rád zotrvával na zásadách pospolitosti (nie samoty) a umiernenosti. Pôstna doba sa mohla obmedzovať
(obláti, chorí a starší mnísi). Spoločná modlitba a spev v podstate
skracovali dobu mlčania. Individuálne formy askézy boli nahradené
uplatňovaním spoločných zásad jednoduchej morálky (pozri Regula
Benedicti..., 1998, s. 27—53; 91 – 107).
Zásadný význam má preto informácia z Maurovej legendy
o Svoradovej askéze počas štyridsaťdňového pôstu. Maurus, rešpektujúc
číselnú symboliku stredoveku, v ktorej číslo dva vyjadruje protiklad
„dvoch ciest života“ a je zároveň číslom dvoch hlavných prikázaní,
umiestňuje do druhej kapitoly vysvetlenie, že okrem rehoľného poriadku
pre cenobitov tu existoval aj rehoľný poriadok pre eremitov. Máme tu
dve cesty ku svätosti : pospolitosť a umiernenosť, ktoré sú typické pre
kresťanský Západ a na druhej strane samota, izolácia, mlčanie
a stupňujúca sa askéza, ktoré sú typickejšie pre mystický Východ (o tejto
problematike pozri bližšie Sv. Atanáš, 1996, s. 17; Dodds, 1997, s. 46 –
47). Maurus však upozorňuje,že obe „cesty“ má pod kontrolou opát
Filip. Aj preto sa musí Svorad aspoň na určitý čas vzdialiť zo svojej
pustovníckej samoty a navštíviť svoj kláštor.: „Keď však mal prísť čas
štyridsaťdenného poriadku, podľa ktorého žil opát Zosimas,...sám od otca
Filipa,...dostal štyridsať orechov a na tomto jedle žijúc, s radosťou
očakával deň svätého Vzkriesenia“ (kap. 2).
Zoborský kláštor, najstarší na území Slovenska, ležiaci na
„nitrianskom území“ a známy svojou západnou i východnou „cestou“,
možno aj vzácnou zbierkou odpisov a kníh, bol vyhľadávaným
útočiskom kontemplatívnych pováh túžiacich po väčšej dokonalosti.
Tradícia pustovníctva, ktorá má svoj počiatok v iroškótskych misiách,
mohla pokračovať v cyrilo-metodskej misii, ktorá prináša byzantskú
vzdelanosť a religiozitu i východnú mystiku. Vo veľkomoravskom období
sa teda tvorí podklad pre koexistenciu dvoch „ciest“ k dokonalosti.
J. Kútnik (1968, s. 161) pripisuje zásluhy za zachovanie statusu quo
z predchádzajúceho obdobia opátovi Filipovi, ktorý „múdro previedol
kláštor do novej politickej situácie a že to mohlo byť aj v dorozumení
s mníchmi na Panónskom vrchu“.
Na byzantskú religiozitu malo od samého počiatku vplyv sýrske
kresťanské prostredie, ktoré sprostredkovalo aj židovské palestínske
tradície (Špidlík, 1999, s. 170). Samotní Sýrčania sú majstrami
kontemplácie. Jedným z popredných predstaviteľov je Izák z Ninive
(7. stor.), ktorého knihy „se setkali s velkým ohlasem nejen u Syřanů, ale
i v slovanském a byzantském monašství“ (tamže, s. 30). V Maurovej
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legende nachádzame tri etapy askézy, ktoré majú viesť k tzv. duchovnej
modlitbe podľa Izáka Ninivského (tamže s. 280). Fyzická etapa sa
prejavuje u Svorada – Ondreja vysiľujúcim pôstom a tvrdou prácou v lese
(kap.2). Psychická etapa vyčerpávajúcim bdením spojeným s trýznením
tela (tamže) a duchovná etapa spočíva v mystickej extáze (tamže).
V Maurovej legende nájdeme zásadné odlišnosti od tzv. západného
modelu svätca: 1. hrdina nie je biskup, kňaz ani urodzený človek 2. nie je
v nej zmienka o evanjelizácii.
S tzv. východným typom svätca ho spája : 1. odchod z civilizácie do
prírody 2. zanedbávanie telesných potrieb 3. sebatrýznenie a stupňujúca
sa askéza. Najmä tretí bod nie je vlastný západoeurópskej hagiografii
11. storočia.
Pozoruhodnú symbiózu západného a východného prejavu zbožnosti
nachádzame v legende pri telesnej práci, ktorej hodnotu vyzdvihuje
sv. Benedikt z Nursie i sv. Bazil Veľký (330 – 379), od ktorého sa
sv. Benedikt inšpiroval (Novotný, 1999, s. 65). „Vita passiva“ z východného pustovníctva je nahradená „kultúrou práce“. Podľa F. Heera (2000,
s. 71) „spočívá na uchopování země a světa věcí pomocou náčiní“.
Prelínanie reálneho a mystického sa odráža v symbolike duchovnej
práce (na sebe) a duchovnej potravy. Prejavuje sa v duchovnom
programe „imitatio Christi“, v ktorom sa učí Západ od Východu. Svätec
napodobňuje Kristovo utrpenie a rovnako ako Kristus sa stáva veľkonočnou obetou: „Po tri dni sa zdržiaval (Svorad, pozn. A. M.) od
všetkého, čo možno jesť, z lásky k milosti toho, ktorý stanúc sa
človekom, pôstil sa štyridsať dní“(kap. 2).
V starších typoch byzantských legiend môžeme zaznamenať silnú
antickú tradíciu (Poljakovová, 1980, s. 316 – 336). Tzv. bios („život“) bol
najproduktívnejším žánrom byzantskej hagiografie. Jeho prvky sa
objavujú aj v Maurovej legende. Vyznačuje sa prítomnosťou rozprávača,
ktorý sa často odvoláva na rozprávanie očitých svedkov. Prevládajú
v ňom subjektívne rysy: informácie o autorovi, o jeho vzťahu ku
svätcovi, žiadosť o jeho ochranu. Nižšia miera abstrakcie a vedomé
prispôsobovanie sa percipientovi dodávajú aj Maurovej legende ľudový,
folklórny ráz. V určitých pasážach však badať vyšší rétorický štýl.
Rétorika sa približuje k hudbe, rozprávanie prechádza do spevu
(v hymnoch sa prelína spiritualita Východu a Západu).
Štýl antickej prózy vidíme aj v mystickom zápase hrdinu s pokušením, v motívoch zázračna (symbolika orla, kriesenie mŕtvych),
v stvárňovaní tzv. ľudí na okraji (zbojníci, zločinec) majúci aj sociálny
rozmer a spájanie mystického s folklórnym.Typickou byzantskou črtou je
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antiestetickosť, ktorá je cudzia legendám Západu, no v Maurovej legende
sa objavuje (pozri slovenský preklad Byzantské legendy, 2000, s. 20 – 24,
64 – 75, 143 – 149).
Inšpiračné zdroje Maurovej legendy sú podriadené diktátu kláštornej
kultúry: Život sv. Antona Pustovníka (od sv. Atanáza,), Život
sv. Martina (od Sulpicia Severa), príbehy mníchov – pustovníkov zo
zbierky Lausiakon (od biskupa Palladia), anonymný Život Márie
Egyptskej ... (opis Zosimovej reguly), anonymný Život a skutky
Simeona Stĺpovníka (podobnosť Svoradovej askézy) a obľúbená orientálna látka so silným „mementom mori“ – Barlaam a Joasaf.
Maurus sa sústredil na opis takého typu svätosti a takej cesty ku
spáse, ktorý poznal a ktorý sa mu vytvoril v kláštornom prostredí, kde
prežil takmer celý svoj život. To, že kláštorné prostredie možno práve na
Zobore, bolo ovplyvnené východným asketickým ideálom sprostredkovaným byzantskou kultúrou, sa odrazilo aj v jeho legende. Typ nekrvavého mučeníka – pustovníka a askétu – preferovaného Maurom rozhodlo o tom, že v legende venoval viac miesta sv. Svoradovi ako
sv. Benediktovi. Pozoruhodné je to, že zachoval jeho dve mená – Svorad
– Ondrej a uviedol jeho rehoľné meno do súvislosti s opátom Zosimom.
Ich sviatok sa podľa R. Pražáka (1988, s. 72) slávi v jeden a ten istý deň.
Čiže ide o dôležité odvolanie sa k Autorite. Rozvoj svätoondrejskej úcty
(ten bol podľa tradície apoštol Skýtov – Maďarov) v 11. storočí
podporovaný samotným panovníkom Ondrejom I. a šírený až do Ruska,
zakladanie byzantsko – slovanských kláštorov typu Tihany – Petra
vytvára významné súvislosti. Vychádza zo zásady prispôsobenia prvkov
východnej kultúry západnému svetu. A to bolo programom cyrilometodskej misie.
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Summary: THE SIGNS OF CYRILLO-METHODIAN CULTURE IN
FIRST HUNGARIAN LEGEND (MAURUS´ LEGEND OF ST. SVORAD
AND BENEDIKT BETWEEN THE EAST AND THE WEST). The
author focused on literary-historical and cultural background of the first
hungarian legend birth (1064-1069) called Vita Sanctorum heremitarum
Zoerardi confessoris et Benedicti martiris.
The Great Moravia´s cultural tradition does not come to the end
even after the old Hungarians´ invasion into Slovakia. The King
Svätopluk Great Moravian egends in slovakian environment were
spreaded around by domestic singers and musicians – igrics are a nice
proof. Their works were showed by Chroniclers from Bohemia (Kosmas,
Dalimil etc.). These are supposed to be a higher domestic forms of musical
and dramatic demonstrations.
Slovak nationality genesis is carried on at the same time as
Hungarian nationality genesis (10th – 11th century). Hungarians act as
the receptive factor. Foreign Chroniclers consider Hungarian state to be
a Slavonically country because of their cultural dominance of Slavs. Even
the first hungarian Maurus the bishop legen, (1000 – 1070) comes from
slovakian environment from Nitra surrounding.
Hungarians, while spreading aroud Christianity, draw upon original
Slovak aristocracy (Poznan, Hunt) and upon the oldest monasteries,
which they are also supporting.
The Arpads are deeply influenced by slovakian environment in the
territory of Nitra. This is why the author dedicates her work to clarifying
a definition of „in Nitriensi territorio“ coming from the Maurus´ St.
Svorad and Benedikt legend.
Multicultural and polyglotic environment of monasteries allows to
keep the rest of cyrillo-methodian culture. Investigating the Maurus´
legend, the author came into a conclusion and realised that a similar
phenomenon carries over in a Zobor benediktin monastery in Nitra.
This is all based on typology of a saint and a describtion of ascetic
praktikus in the legend.
She sees the marks of cyrillo-methodian traditions in providing
cultural influence of christianly east on christianly west. Introducing signs
of byzant religiosity (through hagiographic works) and eastern mystique
(sirian-palestinian) into the west-european cultural scone are a good
proof of such influece which appears in the legend.
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CYRILO-METODSKÁ A VEĽKOMORAVSKÁ TRADÍCIA
V 19. STOROČÍ – JEJ SPRACOVANIE HISTORIOGRAFIOU
V 2. POLOVICI 20. STOROČIA
Zuzana Pravdová
Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Historické tradície výrazne pomáhajú utvárať každý moderný, a teda aj
slovenský, národ, umocňovať jeho kolektívnu pamäť. Ich vplyv bol
obzvlášť výrazný v 19. storočí, keď sa u mnohých národov Európy konštituovalo a dotváralo nacionálne hnutie. V prípade Slovákov enormnú
pôsobnosť mala Cyrilo-metodská (národná, kultúrna, náboženská,
jazyková) a veľkomoravská (politická) tradícia. Niet preto divu, že si obe
tradície všíma aj historiografia v 2. polovici 20. storočia. Je preto vhodné
sa pozrieť na to, ako sa problematika tradícií v nej spracováva.
Veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu by sme mohli chápať ako
organický celok, ako „dve stránky jednej mince“, no aj ako dve oddelené
entity či ako samotnú veľkomoravskú tradíciu, ktorej súčasťou je cyrilometodská.
V dôsledku takéhoto nejednoznačného chápania sa náš záujem
orientuje na obe tradície. Ukáže sa, že sa cyrilo-metodská tradícia stáva
dominantnou.
V období po 2. svetovej vojne vyšlo viacero monografií, štúdií,
publicistických článkov, zborníkov venujúcich sa problematike Veľkej
Moravy a byzantskej misie, nemnoho z nich však reflektovalo dané
tradície v 19. storočí.
Záujem o cyrilo-metodskú a veľkomoravskú tradíciu v 19. storočí
prejavili predovšetkým profesionálni historici Jozef Butvin, Eva
Kowalská, Július Mesároš, Ján Tibenský, Mária Vyvíjalová, jazykovedkyňa Katarína Habovštiaková, etnologička Gabriela Kiliánová, literárni
historici Andrej Mráz, Karol Rosenbaum, no aj cirkevní historici či
publicisti, ktorými boli najmä Anton Bagin, Imrich Kružliak, Stanislav
Polčin, Štefan Vragaš (a ktorých, okrem A. Bagina, možno označiť aj za
exilových historikov).
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Je prirodzené, že svoju pozornosť sústreďujeme na najdôležitejšie
práce.
Diela povojnovej historiografie k téme veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v 19. storočí možno rozdeliť do dvoch statí:
1. Knižné práce: Celkovo uzreli svetlo sveta štyri relevantné práce:
Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov od Antona Bagina, Cyrilometodský kult u Slovákov od Imricha Kružliaka, Dedičstvo otcov od
Stanislava Polčina a Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom,
národnom, kultúrnom živote Slovákov od Štefana Vragaša.
2. Štúdie: Patria sem samostatné príspevky Jozefa Butvina, Kataríny
Habovštiakovej, Gabriely Kiliánovej, Evy Kowalskej, Júliusa
Mesároša, Jána Tibenského, Márie Vyvíjalovej. Pozornosť venujeme
aj štúdiám v zborníkoch Veľká Morava a naša doba, Dedičstvo
otcov venované problematike Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej
misie, ale aj tradíciám nadväzujúcim na udalosti 9. storočia. Autormi
týchto štúdií sú najmä Karol Rosenbaum, Jozef Butvin, Andrej Mráz.
Najskôr sa pokúsime predložiť každú publikáciu jednotlivo v abecednom poradí. Pritom sa zameriame na charakteristiku, špecifiká
jednotlivých publikácií. Ďalším postupom budú spoločné znaky po
obsahovej stránke. A napokon spoločné a odlišné znaky po formálnej
stránke. Gro všetkých prác je rovnaké, i keď sa niektoré diela
problematike cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradície v 19. storočí
venovali do väčšej miery než iné.
MONOGRAFIE
Knižné publikácie sú produktom tvorby zväčša cirkevných historikov a publicistov. Autori sa zamerali na cyrilometodskú a veľkomoravskú tradíciu v celom jej časovom rozmere od 9. storočia po súčasnosť.
Snažili sa o spopularizovanie problematiky v širokom okruhu čitateľov. Tomu zodpovedá aj použitý jazyk diel, ktorý je ľahko prístupný.
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1. Anton Bagin: Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov1
Rozsahom neveľkú prácu (66 strán) autor nerozčlenil na samostatné
kapitoly, má formu celistvej akoby štúdie. Vytvoril tak z textu
neprerušený organický celok, v ktorom chronologicky sledoval vývoj
danej témy počas celého tisícročia. Prácu doplnil o bohatý obrázkový
materiál.
Vo svojej práci Bagin venoval približne rovnako veľký priestor
všetkým obdobiam, v ktorých sa pestovala Cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia. Pripisoval jej mimoriadne veľký význam pre
formovanie kolektívnej pamäti Slovákov, čo poeticky a angažovane
vyjadril týmito slovami: „Cyrilo-metodská myšlienka a spomienka na
Veľkú Moravu sa tiahne dejinami nášho národa ako zlatá niť.“2
2. Imrich Kružliak: Cyrilometodský kult u Slovákov. Dlhá cesta
k slovenskej cirkevnej provincii3
V prípade tejto publikácie ide o najrozsiahlejšiu z knižných prác (má
236 strán). Síce to je pomerne obsiahla monografia, značnú časť diela
zaberá cyrilo-metodský kult v zahraničí a oslavy cyrilometodského výročia v roku 1963 (príchod vierozvestcov na Veľkú Moravu v roku 863).
Autor v publikácii zdôrazňuje úlohu katolicizmu v celom časovom
rozpätí tradície od 9. storočia po súčasnosť.
Samostatné kapitolky (párstranové) venoval miléniovým oslavám
v roku 1863 a funkcii Spolku sv. Vojtecha.
Pri reflexii prejavov kultu u zahraničných Slovákov, vo výtvarnej
i architektonickej tvorbe a na oslavách v jubilejnom roku 1963 Kružliak
vychádza zo svojej štúdie Písomné a výtvarné prejavy cyrilo-metodského kultu u Slovákov, vydanej v exilovom časopise Most v roku 1963.4
3. Stanislav Polčin: Dedičstvo otcov5
Svoje dielo Polčin rozdelil na relatívne rovnako dlhé kapitoly,
pričom viac priestoru venoval 2. polovici 19. storočia než prvej (tak to
však je u všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú reflexiou celého spektra
1

Bagin, A.: Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov. Bratislava : Slovak Academic Press
1993.
2
Tamže, s. 7.
3
Kružliak, I.: Cyrilometodský kult u Slovákov. Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej
provincii. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška 2003.
4
Túto štúdiu bližšie nerozoberáme, pretože v nej autor prezentoval rovnaké poznatky
ako v analyzovanej monografii.
5
Polčin, S.: Dedičstvo otcov. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1974.
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cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradície). Devätnástemu storočiu
poskytol najviac pozornosti zo všetkých monografií (cca 60 strán).
Plasticky a zanietene sa venoval viac-menej popisnému rozprávaniu
o cyrilo-metodskej tradícii. Podobne ako Kružliak aj Polčin sa v samostatných kapitolách dotkol práce A. Radlinského či významu Spolku
sv. Vojtecha.
Pripojil aj jednu kapitolku o prameňoch k miléniovým oslavám
v roku 1863.
Prípravám a dôsledkom miléniových osláv príchodu sv. Konštantína
a Metoda na Veľkú Moravu ako aj samotným oslavám venoval štyri
kapitoly (miléniové oslavy získali najviac miesta), čím sa jeho práca stáva
z tohto hľadiska najobsiahlejšou zo všetkých ostatných.
4. Štefan Vragaš: Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov6
Vragašova 127-stranová práca je rozšírenou verziou staršej
monografie s rovnakým názvom, vydanej v roku 1985 k výročiu úmrtia
Metoda vo Viedni. Tento cirkevný historik napísal svoj príspevok
esejistickým štýlom. Aj on venoval niekoľko kapitol sledovaným
tradíciám v 19. storočí.
Jedna samostatná podkapitolka je zameraná na miléniové oslavy.
Vragašov spis je síce stručnejší ako Polčinov alebo Kružliakov, ale
vystihuje rovnaké najpodstatnejšie fakty.
V diele je možné nájsť bohatý poznámkový aparát, v ktorom sa
Vragaš odvolal na exilové práce. Od iných knižných publikácií sa práca
odlišuje tým, že je v nej zahrnutý prehľad chronológie cyrilo-metodskej
a veľkomoravskej tradície od jej vzniku až po súčasnosť.
ZBORNÍKY A ŠTÚDIE
Z priestorových dôvodov nie je možné sa na tomto mieste koncentrovať na všetky štúdie a články, ktoré boli danej tematike venované.
Relevantnú hodnotu väčšiny popularizačných článkov je možné označiť
za veľmi nízku či mizivú, keďže podstatné fakty zachytili väčšie štúdie či
monografické diela.

6

Vragaš, Š.: Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote
Slovákov. Bratislava : Lúč 1991.
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Práce, analyzované v tejto časti, boli uverejnené v odborných časopisoch. Ich autormi boli prevažne akademickí historici. Znamená to, že sú
určené odbornej verejnosti, čiže užšiemu okruhu čitateľov. Tomu
zodpovedá aj ich odborný jazyk, štylistika. Sčasti sú podrobnejšie ako
monografie, práve preto, že v prípade niektorých štúdií ich časový záber
bol užší ako záber monografií. Neplatí to však pre všetky.
ZBORNÍKY
Zborník Veľká Morava a naša doba7 vyšiel v čase 1100. výročia
príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Je tam zaradených
osem štúdií, ktoré spolu tvoria celok zaoberajúci sa tematikou prevažne
cyrilo-metodskej tradície od 9. storočia po súčasnosť (vrátane interpretácie tradície v čase publikovania zborníka).
V zborníku sú nami sledovanej problematike venované tri štúdie:
1. Karol Rosenbaum: Hollého epos o Cyrilovi a Metodovi8
V kapitole o Hollého epose o Cyrilovi a Metodovi sa autor v úvode
zaoberá situáciou vo využívaní cyrilo-metodskej tradície v 17. a 18. storočí, t. j. v období, ktoré tvorí platformu pre ďalšie generácie.
Gro tvorí analýza eposov Svatopluk a Cyrilometodiada, hlavne
z literárno-historického hľadiska. Ako vedecká práca je vyzdvihovaný aj
Hollého článok Životopis Svatích Cirilla a Metóda uverejnený v Zore
v roku 1836.
Autor označil Hollého vplyv ako východisko ďalšieho nazerania
a interpretácie veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície, bezprostredne
v práci štúrovcov (no aj v neskorších obdobiach).
2. Jozef Butvin: Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia u štúrovcov9 a Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v slovenskom národnom obrodení.10
Obidve Butvinove štúdie spolu organicky súvisia, z toho dôvodu sú
spoločne analyzované. Druhá z nich čerpala informácie z prvej, keďže
7

Veľká Morava a naša doba (zost. J. Pitoňák a J. Sloboda). Bratislava: Osveta 1963.
Rosenbaum, K.: Hollého epos o Cyrilovi a Metodovi. In: Veľká Morava a naša doba,
s. 115 – 133.
9
Butvin, J.: Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia u štúrovcov. In: Veľká Morava
a naša doba, s. 135 – 159.
10
Butvin, J.: Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v slovenskom národnom
obrodení. In: Historické štúdie 16, 1971, s. 131 – 148.
8
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bola uverejnená o osem rokov neskôr. Pri analýze veľkomoravskej
a cyrilo-metodskej tradície autor kládol dôraz na prepojenosť veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície v 30. a 40. rokoch 19. storočia so
slovanskou a česko-slovenskou vzájomnosťou. Veľkomoravskú tradíciu
dal tiež do súvislosti s uhorskými tradíciami vlády Matúša Čáka, Jána
Jiskru, Mateja Korvína. Upozornil na dôležitý moment, že štúrovci
spájali tieto tradície s náznakmi samostatnosti Slovákov.
Citlivo narábal s viacerými momentmi obrodeneckého chápania
Veľkej Moravy; poukázal na fakt, že štúrovci narábali s jej slovanskou
(G. Grossmann), slovenskou (Ľ. Štúr), česko-slovenskou koncepciou
(G. Grossmann, J. M. Hurban).
Rovnakú váhu ako písomnej tvorbe pripisoval Butvin aj politickým
akciám Slovákov, napr. vychádzkam na Devín.
Z chronologického hľadiska Butvinove štúdie sú venované aj problematike, ktorá sa objavila na konci revolúcie, predovšetkým v spojitosti
s Cyrilom a Metodom – snahám katolíkov o „národnú“ cirkev, odvolávajúc sa pritom na jednotnú cirkev, založenú Cyrilom a Metodom.11
Čo sa týka pramennej bázy, s ktorou Butvin pracoval (okrem
spomínaných diel), využíval aj archívne materiály, najmä pozostalosti,
nepublikovanú, ale aj uverejnenú korešpondenciu (listy Ľ. Štúra, Jána
Kollára, A. Radlinského, J. Palárika).
3. Andrej Mráz: K zmyslu cyrilometodejskej idey na Slovensku v druhej
polovici 19. storočia12
Autor rozčlenil príspevok na tri časti: neoabsolutizmus, matičné
obdobie a obdobie 80. – 90. rokov 19. storočia. Zvolil metódu analýzy
a komparácie jednotlivých období: v čom spočíval posun vo vnímaní
tradície oproti predchádzajúcemu obdobiu. Všímal si pritom vplyv
spoločensko-politickej situácie na vývoj tradície v slovenskom národnom
hnutí.
Mráza zaujal fakt, že Cyrilo-metodská tradícia po revolúcii začala
nadobúdať náboženský a slovanský rozmer. Tradícia Slovákom slúžila na
dokazovanie ich rovnocennosti s ostatnými národmi. Pozitívum tejto
snahy videl v rozšírení medzi masy.

11

Pozri Butvin, J.: Tamže, s. 140 – 146.
Mráz, A.: K zmyslu cyrilometodejskej idey na Slovensku v druhej polovici 19. storočia. In: Veľká Morava a naša doba, s. 161 – 182.

12
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Načrtol prepojenie medzi čoraz odbornejšou (a viac slavistickou)
interpretáciou cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradície v 2. polovici
19. storočia a dnešným chápaním problematiky.
Mráz dospel k záveru, že národno-politická stránka veľkomoravskej
tradície nerezonovala na konci 19. storočia tak výrazne ako v predchádzajúcich dobách.
V zborníku Dedičstvo otcov. K 1100. výročiu smrti sv. Cyrila
a 100. výročiu založenia Spolku sv. Vojtecha13 je podrobne mapovaná
Cyrilo-metodská tradícia v 19. storočí na pozadí viacerých štúdií. Keďže
je to publikácia, kam prispeli najmä cirkevní historici, katolícki kňazi
a ako názov napovedá, je venovaná aj Spolku sv. Vojtecha, jednotlivé
štúdie sa orientujú na katolícky element v procese vývinu tradície
a význam Spolku sv. Vojtecha.
Štúdie sa individuálne venujú jednotlivým dôležitým momentom:
najmä úlohe Jána Hollého, miléniovým oslavám v roku 1863, významu
Štefana Moysesa pri rozširovaní cyrilo-metodskej tradície, zasväcovaniu
kostolov a oltárov sv. Cyrilovi a Metodovi na Slovensku v 19. storočí.14
Osobitná štúdia je venovaná aj rímskokatolíckemu račianskemu
kňazovi Móricovi Alsterovi (1827 – 1894), prívržencovi cyrilo-metodskej
tradície a autorovi račianskej kroniky, v ktorej informoval o miléniových
oslavách v roku 1863, 1881, 1885. Autor štúdie Vševlad J. Gajdoš cituje
úplný Alsterov záznam o púti do Ríma a Velehradu v roku 1881.
Jozef Šátek je autorom príspevku o cyrilo-metodských piesňach
najmä v 19. storočí. Pripomína význam časopisu Cyrill a Method, ktorý
uverejňoval takéto piesne. Niektoré v štúdii doslovne prepísal (napr. od
F. V. Sasinka).
Anton Bagin a Ladislav Šášky prispeli štúdiou o kostoloch
a oltároch na Slovensku v 19. storočí.15 Autori v tomto smere vyzdvihovali najmä činnosť Š. Závodníka, A. Radlinského, J. Slottu, M. Chrástka,
13

Dedičstvo otcov. K 1100. výročiu smrti sv. Cyrila a 100. výročiu založenia sv.
Vojtecha. Bratislava : Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1970.
14
V zborníku pozri kapitoly: Gašparec, I.: Cyrilo-metodská tradícia u bernolákovcov,
s. 34 – 46; Vrablec, J. – Bagin, A.: Jubilejné cyrilometodské slávnosti (1863) na
Slovensku, s. 47 – 62; Gajdoš, V. J.: Cyrilometodovské tisícročie v záznamoch Mórica
Alstera, s. 63 – 77; Šátek, J.: Slovenské cyrilometodovské piesne, s. 78 – 94; Bagin, A. –
Šášky, L.: Kostoly a oltáre sv. Cyrila a Metoda na Slovensku z 19. storočia, s. 95 – 108;
Kliman, A.: Štefan Moyses – veľký ctiteľ sv. Cyrila a Metoda, s. 109 – 123.
15
Pozri aj Baginovu publikáciu Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.
Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo 1985.
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J. Viktorína, J. Plošica, (sú spomínaní aj v iných publikáciách). Skôr
z pozície vedcov o výtvarnom umení ako historikov sa zaoberajú kostolmi, oltármi, obrazmi sv. Cyrila a Metoda na rôznych miestach Slovenska,
konkrétne prácou maliara J. B. Klemensa.
O biskupovi Š. Moysesovi písal Andrej Kliman, ktorý vysoko vyzdvihol jeho význam pre rozvoj cyrilo-metodskej tradície najmä
v matičných rokoch a jeho zásluhy o realizáciu miléniových osláv v roku
1863.
ŠTÚDIE
1. Jozef Butvin: Devín v slovenskom národnom hnutí.16
Štúdia je zaujímavá z dôvodu jej analýzy hradiska Devín ako pamätného
miesta. Okrem tejto štúdie je relevantná aj štúdia Márie Vyvíjalovej.
Autor našiel záujem o Devín už u bernolákovcov. Zdôraznil, že Ján
Hollý považoval Devín za ohnisko šírenia cyrilo-metodskej kultúry
a vzdelanosti v „slovenskom jazyku“ počas pôsobenia solúnskych bratov
na Veľkej Morave.
Najviac priestoru v pomere k iným záležitostiam v kratučkej štúdii
Butvin venoval vychádzke študentov na Devín v roku 1836 a ďalším
sporadicky organizovaných (v závislosti od spoločensko-politickej
situácie) v nasledujúcich rokoch do roku 1870. Potom už nie sú žiadne
správy o vychádzkach.
2. Katarína Habovštiaková: O cyrilometodovskej tradícii na Slovensku.17
Autorka poskytuje krátky exkurz do problematiky cyrilo-metodskej
tradície. Začína reminiscenciou na obdobie pôsobenia Cyrila a Metoda na
Veľkej Morave a pokračuje vývojom cyrilo-metodskej tradície. Zaberá
teda celé spektrum od 9. storočia až dodnes.
U bernolákovcov si všíma ich nadväzovanie na byzantskú misiu po
línii veľkomoravskej slovanskej liturgie, teda jazykovej (a kultúrnonárodnej) línii. Pri porovnaní bernolákovského a štúrovského ponímania
autorka prišla k záveru, že štúrovci na rozdiel od bernolákovcov videli

16

Butvin, J.: Devín v slovenskom národnom hnutí. In: Zborník FF UK Historica, ročník
XXI, 1970, s. 3 – 8.
17
Habovštiaková, K.: O cyrilometodovskej tradícii na Slovensku. In: Zborník
Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Slavistika 3, 1980,
s. 133 – 147.
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veľkomoravskú tradíciu ako celok, v rámci ktorého bola cyrilo-metodská
tradícia jeho zložkou.
V 2. polovici 19. storočia Habovštiaková vidí zintenzívnenie cyrilometodskej tradície.
Na záver autorka pripojila konštatovanie, že výskumu pôsobenia
Cyrila a Metoda sa na Slovensku, hoci ťažisko ich práce a Veľkej Moravy
bolo práve tu, nevenuje dostatok miesta, na rozdiel napríklad od
Bulharska. Tiež vyslovila potrebu dostať idey cyrilo-metodskej tradície do
školskej praxe.
3. Gabriela Kiliánová: Mýtus hranice: Devín v kolektívnej pamäti
Slovákov, Maďarov a Nemcov18
Vo svojej štúdii venovala etnologička G. Kiliánová priestor
konkrétnemu pamätnému miestu z etnologického hľadiska. Devín bol
zhmotneným objektom veľkomoravskej tradície v dlhom časovom úseku
a v širokom kontexte kolektívnych pamätí a identít viacerých národov –
slovenského, maďarského a nemeckého. Pri ich porovnaní došla
k záveru, že najvýznamnejšie miesto Devín zastáva v slovenskej kultúre,
keďže bol a je pre Slovákov výraznou súčasťou veľkomoravskej štátnej
a cyrilo-metodskej cirkevnej tradície. Kiliánová v spise upozornila na
výnimočnú polohu Devína, ktorá ho predurčila v priebehu histórie
k funkcii hraničného miesta rôznych štátnych útvarov.19
V priebehu 2. polovice 19. storočia sa naň zabudlo a znovu spomenulo v roku 1896 zo strany uhorskej štátnej moci v období slávnosti
tisíceho výročia príchodu Maďarov.
Na konci dlhodobého procesu, ktorého začiatky Kiliánová kladie do
národného obrodenia, sa Devín stal súčasťou kolektívnej pamäti
Slovákov.

18

Kiliánová, G.: Mýtus hranice: Devín v kolektívnej pamäti Slovákov, Maďarov
a Nemcov. In: Historický časopis 50, 2002, č. 4, s. 633 – 650.
19
Devín sa stal postupne hraničným bodom Veľkej Moravy (čoho sa chytili národovci),
Uhorska, v 20. storočí Československej republiky, nacistického Nemecka, nakoniec
Slovenskej republiky. Bol relevantný aj kvôli svojmu umiestneniu v blízkosti Bratislavy,
ktorá ešte v prvej polovici 19. storočia bola sídlom hornej a dolnej komory parlamentu,
korunovačným mestom a dôležitým centrom slovenského národného života.
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4. Eva Kowalská: Kyrill und Method. Ihre Tradition in Politik und
Geisteswelt der Slowakei20
Historička E. Kowalská vo svojej štúdii poskytuje exkurz do vývoja
cyrilo-metodskej tradície. Zahŕňa celé obdobie cyrilo-metodskej tradície
od 9. storočia do súčasnosti, pričom kladie dôraz nielen na jej slovenskosť, ale aj európskosť.
Na rozdiel od prác ostatných historikov, zaoberajúcich sa nami
sledovanou problematikou, štúdia E. Kowalskej je zasadená do kontextu
procesu „europeizácie“ cyrilo-metodskej tradície: od zabudnutej po páde
Veľkej Moravy, cez uhorských svätcov, slovanských, slovenských až po
patrónov Európy tak, ako ich zaviedol pápež Ján Pavol II. v roku 1980.
Sledovanému obdobiu autorka venovala pomerne veľa priestoru
v pomere k dĺžke štúdie (ktorá má 11 strán). Cyrilometodský kult síce
vznikol skôr, ale politizoval sa na začiatku 19. storočia, ako zdôrazňuje
autorka štúdie, a to u katolíkov (bernolákovcov) aj u evanjelikov
(štúrovcov). Autorka si pri tej príležitosti všimla významný moment,
a to, že tradícia bola v 1. polovici 19. storočia redukovaná na Slovanstvo,
nie Európu. V roku 1863 sa Cyrilo-metodská tradícia stala podľa nej
pravdepodobne definitívne národným kultom. Príčinu autorka vidí
v potrebe vyargumentovať snahu o národnú emancipáciu.
V štúdii je zachytený aj posun k vedeckejšiemu spracovaniu problematiky Veľkej Moravy v prostredí slovenskej historiografie koncom
19. storočia.
5. Július Mesároš: Cyrilo-metodská tradícia v slovenskom národnom
obrodení21
Práca J. Mesároša obsiahla tému tradícií celého 19. storočia. Autora
zaujíma najmä obdobie 50. – 60. rokov, štúrovskému venoval menej
miesta. Napriek tomu vystihol základné body snaženia štúrovcov.
V 50. – 60. rokoch našiel moment rozdielneho pohľadu katolíkov
a evanjelikov na problematiku cyrilo-metodskej tradície. Na jednej strane
stáli A. Radlinský a J. Slota (zastávali unionistické tendencie katolíckej
cirkvi, t. j. podriadiť si gréckokatolícku a pravoslávnu cirkev v zmysle
20

Kowalská, E.: Kyrill und Method. Ihre Tradition in Politik und Geisteswelt der
Slowakei. In: Die Renaissance der Nationalpatrone. Erinnerungskulturen in
Ostmitteleuropa im 20./21. Jahrhundert (zost. S. Samerski). Köln : Böhlau Verlag 2007,
s. 116 – 127.
21
Mesároš, J.: Cyrilo-metodská tradícia v slovenskom národnom obrodení. (Od
bernolákovcov k miléniu). In: Historické štúdie 37, 1996, s 27 – 47.
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cyrilometodského dedičstva). Druhý tábor predstavovali Ľ. Štúr a J. M.
Hurban (prvý bol presvedčený o dedičstve pravoslávia, druhý o dedičstve
luteránov).
6. Ján Tibenský: I. Vznik, vývoj a význam veľkomoravskej tradície
v slovenskom národnom obrodení22
Ťažiskom Tibenského štúdie bol vznik a vývoj veľkomoravskej
a cyrilo-metodskej tradície v ranej fáze národného obrodenia, respektíve
v období pred obrodením.
Naproti tomu k štúrovskému obdobiu sa autor vyjadril veľmi stručne. Teoretické práce vôbec nespomenul, len naznačil politický rozmer
veľkomoravskej tradície – vychádzku na Devín, Slovanský zjazd, na
ktorom z českej strany vzišla iniciatíva vytvorenia „vojvodstva veľkomoravského.“
Zaujímavý je fakt, že analogicky k českej tradícii „pobielohorského
temna“ autor pomenoval štúrovský pojem „tisícročnej poroby“ po páde
Veľkej Moravy „dobou národného temna.“23
II. Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v našich dejinách24
V štúdii Tibenský demonštroval na malom priestore genézu veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície od 9. storočia po súčasnosť.
V dôsledku širokého časového spektra sa iba stručne vyjadril k epochám
tejto genézy. Je to hádam najstručnejšie dielko s takýmto časovým
vymedzením vôbec.
V oboch prácach, ktoré sa navzájom dopĺňajú, Tibenský dospel
predovšetkým k názoru, ktorý je vhodnejšie vyjadriť jeho vlastnými
slovami: „Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia na Slovensku
predstavujú v prvom rade tradície obrodenecké. V čase národného
obrodenia a útlaku tieto tradície boli významným prameňom národného
sebavedomia a hrdosti.“25

22

Tibenský, J.: Vznik, vývoj a význam veľkomoravskej tradície v slovenskom národnom
obrodení. In: Zb. O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Bratislava 1956.
23
Tamže, s. 152.
24
Tibenský, J.: Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v našich dejinách. In: Svet
vedy 10, 1963, s. 321 – 329.
25
Tamže, s. 329.
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III. Miesto veľkomoravskej a cyrilometodejskej tradície vo vývoji
historického vedomia slovenskej spoločnosti ako divergentného faktora
vo vzťahu k ideológii svätoštefanskej.26
V tomto
útvare
Tibenský
zdôraznil
politickú
funkciu
veľkomoravskej a kultúrno-národný význam cyrilo-metodskej tradície.
Autor „mapoval“ vývin slovakizácie veľkomoravskej tradície v priebehu
národného obrodenia až po 20. storočie. Je to aj jeho najrozsiahlejší
príspevok spomedzi sledovaných štúdií.
Autor prejavil najmä záujem o veľkomoravskú tradíciu, jej politickú
stránku – požiadavku Okolia. Pritom upozornil na argumentáciu
„historickým právom“, ktoré prechádza od Veľkej Moravy do Uhorska;
cez nitrianske vojvodstvo, Matúša Čáka Trenčianskeho, nepriamo aj
husitov na Slovensku či bratríkov.
Ak Tibenský porovnáva veľkomoravskú tradíciu so spomínanými
tradíciami, veľkomoravskej tradícii priznáva osobitné postavenie, pretože
sa viaže k preduhorskému obdobiu.
7. Mária Vyvíjalová: Veľká Morava ako slovenská štátna tradícia
v Uhorsku27.
Podstatnú časť Vyvíjalovej štúdie, tak ako u väčšiny Tibenského
prác, tvorí osvietenecké obdobie slovenského národného hnutia.
V porovnaní s inými autormi sa zamerala na konflikt podmaniteľskej
(a spolu s ňou aj fabuly o bielom koni) a zmluvnej teórie, ktorý ešte stále
rezonoval aj v 30. a 40. rokoch 19. storočia.
Pozoruhodná je Vyvíjalovej pramenná báza: autorka zdôraznila
význam slovenských národných obrán pre národotvorný proces v národnom obrodení. Všimla si, že ich autori používali veľkomoravskú tradíciu
a zmluvnú teóriu ako argument v boji za národnú emancipáciu.
KOMPARÁCIA
Na záver je potrebné zdôrazniť podobnosti a odlišnosti vyššie
spomínaných príspevkov historiografie 2. polovice 20. storočia k pozna26

Tibenský, J.: Miesto veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície vo vývoji
historického vedomia slovenskej spoločnosti ako divergentného faktora vo vzťahu
k ideológii svätoštefanskej. In: Zb. Polska, czeska i słowacka świadomość historyczna
XIX wieku (zost. Roman Heck). Wrocław 1979, s. 47 – 56.
27
Vyvíjalová, M.: Veľká Morava ako slovenská štátna tradícia v Uhorsku. In: Historický
časopis 27, 1979, č. 3, s. 369 – 395.
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niu cyrilo-metodskej (a sčasti aj veľkomoravskej) tradície v 19. storočí
(pri komparácii sa berie do úvahy väčšina príspevkov).
Na základe obsahového kritéria je možné v príspevkoch (s výnimkou
publikácii s úzkym zameraním, akou je napríklad štúdia K. Rosenbauma
Hollého epos o Cyrilovi a Metodovi) nájsť spoločné aspekty, medzníky:
1. Záujem o význam diela Jána Hollého: V popredí jeho eposy
Svatopluk a Cyrilometodiada, sem-tam jeho Žiwotopis swatích Cirilla
a Metóda. Autori si všímajú aj jeho dosah na slovenských predstaviteľov 2. polovice 19. storočia.
2. Práca štúrovcov: Teda politizácia tradície za ich pôsobenia. Zdôrazňuje sa politická stránka veľkomoravskej tradície a národnojazykovo-kultúrna stránka cyrilo-metodskej tradície. I. Kružliak vo
svojom spise výstižne vypovedal, čo znamenala Veľká Morava pre
štúrovcov: „Pre Štúra je Veľká Morava nielen symbolom slávy
dávnych predkov, ale aj politickým programom.“28
3. Vychádzka na Devín v roku 1836: Spomedzi štúrovských aktivít na
seba strháva najväčšiu pozornosť, nakoľko Devín je považovaný za
pamätné miesto Slovákov. Najviac pozornosti mu vo svojich štúdiách
venovali J. Butvin a G. Kiliánová.
4. Šafárikovo slavistické dielo pred aj po revolúcii 1848/49: Dejiny
slovanskej reči a literatúry, publikovanie tzv. pražských zlomkov
hlaholských, Života sv. Konstantina řečeného Cyrila a Životopisu sv.
Methodije.
5. Dôraz na prenesenie ťažiska z veľkomoravskej na cyrilometodskú
tradíciu v 2. polovici 19. storočia: Svedčia o tom aj zamerania diel
povojnovej historiografie, najviac priestoru autori vo všeobecnosti
venujú 2. polovici 19. storočia.
6. Časopis Cyrill a Method: Dominantný šíriteľ cyrilo-metodskej
tradície počas dvadsiatich rokov 1850 – 1870, obzvlášť v miléniovom
roku 1863.
7. Práca katolíckych kňazov: Predovšetkým je kladený dôraz na
pôsobenie A. Radlinského (vydavateľ časopisu Cyrill a Method,
zakladateľ Spolku sv. Vojtecha), F. V. Sasinka (najplodnejší slovenský historik v 2. polovici 19. storočia), J. Slotu (organizátor púte
do Ríma v roku 1881, kázne o sv. Cyrilovi a Metodovi), Š. Moysesa
28

Kružliak, I.: Cyrilometodský kult u Slovákov, s. 45.
319

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

(iniciátor vzniku Matice slovenskej a jej predseda, organizátor
miléniových osláv v roku 1863).
8. Memorandum národa slovenského v roku 1861: Požiadavka Okolia
– politická stránka tradície v 2. polovici 19. storočia, vyzdvihnutie
požiadavky patrónov Okolia, Cyrila a Metoda. I. Kružliak túto
okolnosť opäť výstižne vyjadril: „To už samo o sebe ukazuje, ako
hlboko bola zakorenená úcta sv. Cyrila a Metoda v duši slovenského
ľudu.“ 29
9. Matica slovenská v roku 1863: Založená zámerne v roku výročia
príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.
10. Miléniové oslavy v roku 1863: Viacerí historici udalostiam venovali
buď najviac priestoru v rámci štúdie, alebo jednu či viac kapitol
v monografii (najmä S. Polčin). Podľa A. Mráza sa slovenský
národný pohyb v tomto čase „vyžíval vo veľkorysých plánoch
a ružových perspektívach“.30
11. Hmotné cyrilometodské pamiatky: Zvony, oltáre, obrazy, kaplnky,
kostoly zasvätené Cyrilovi a Metodovi v období miléniových osláv.
12. Spolok sv. Vojtecha v roku 1869: Podľa S. Polčina sa Spolok „stal
strážcom a zveľaďovateľom cyrilometodského dedičstva pod
Tatrami.“ 31
13. Oslavy milénia v roku 1869 (smrť sv. Cyrila), 1885 (smrť sv.
Metoda, s tým súvisiace púte na Velehrad, do Kyjeva na slávnosti).
14. Encyklika Grande Munus pápeža Leva XIII. v roku 1880: Autori
zdôrazňujú prenesenie cyrilo-metodskej tradície do celosvetového
meradla: Pápež v encyklike (vydanej pri príležitosti milénia schválenia slovanskej liturgie) vyhlásil sviatok Cyrila a Metoda 5. júla za
celokresťanský.
15. Kampaň uhorských úradov proti cyrilo-metodskej tradícii (najmä
v 2. polovici 19. storočia): Hoci cyrilometodský kult stratil koncom
19. storočia na svojej intenzite v dôsledku silného národnostného
útlaku, uhorskej vláde sa už nepodarilo, ako pripomína vo svojej
štúdii J. Mesároš, „vyhubiť korene cyrilo-metodskej tradície“.32

29

Tamže, s. 55.
Mráz, A.: K zmyslu cyrilo-metodskej idey v 2. polovici 19. storočia, s.169.
31
Polčin, S.: Dedičstvo otcov, s. 125.
32
Mesároš, J.: Cyrilo-metodská tradícia v slovenskom národnom obrodení, s.45.
30
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Na základe formálneho (alebo obsahovo-formálneho) kritéria je
možné nachádzať podobnosti a odlišnosti pri analýze sledovaných
príspevkov:
1. Vplyv politickej klímy na formálno-obsahovú stránku prác
2. polovice 20. storočia:
A. Diela publikované pred rokom 1989 boli výrazne ovplyvnené
socialistickým režimom. Cirkevný rozmer cyrilo-metodskej tradície
sa nereflektoval, slovenskosť Veľkej Moravy sa príliš nezdôrazňovala (s výnimkou uvoľnenejších 60. rokov pred Pražskou jarou),
bral sa do úvahy predovšetkým jej česko-slovenský charakter. Po
páde socialistického režimu sa situácia uvoľnila, a tak mohli vznikať
diela, ktoré analyzovali rôzne aspekty tradícií.
 Päťdesiate roky: Režim nadobudol najdogmatickejšie rozmery,
sprevádzané prísnym ateistickým kurzom. Cirkevný rozmer
cyrilo-metodskej tradície sa čo najviac minimalizoval. Svedčí
o tom práca Jána Tibenského Vznik, vývoj a význam veľkomoravskej tradície v slovenskom národnom obrodení, v ktorej je
použitý marxistický pojmový aparát.
 Šesťdesiate a sedemdesiate roky (napriek obdobiu normalizácie): Vďaka uvoľňovaniu politického života v 60. rokoch
mohla byť historiografia vecnejšia, smela sa hlbšie zamyslieť nad
logikou vlastných dejín. Navyše v tomto desaťročí si Slováci
doma aj v zahraničí pripomínali 1100. výročie viacerých
udalostí z dejín Veľkej Moravy a byzantskej misie.
V štúdii Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia v našich dejinách
od J. Tibenského i v príspevkoch v zborníku Veľká Morava a naša
doba je stále cítiť podriadenie sa požiadavkám marxistického spôsobu
vyjadrovania, zdôrazňuje sa česko-slovenský charakter tradícií.
Pojmový aparát je však triezvejší a práce sa okrajovo dotýkajú aj náboženskej stránky tradícií. Objavuje sa snaha poukázať na slovenskosť
tradícií.
V tomto období mohol byť publikovaný zborník z pera prevažne
cirkevných historikov, Dedičstvo otcov. K 1100. výročiu smrti sv.
Cyrila a 100. výročiu založenia Spolku sv. Vojtecha.
 Koniec osemdesiatych a deväťdesiate roky 20. storočia,
začiatok 21. storočia: Výraznejší záujem o danú problematiku
možno objaviť na konci 80. a v 90. rokoch 20. storočia.
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Vynorila sa snaha hlbšie pomenovať špecifiká slovenskej
histórie, a v rámci nej aj veľkomoravskej a cyrilo-metodskej
tradície, nakoľko dochádzalo k významným historickým
zlomom (pád socialistického bloku, vznik Slovenskej
republiky). Toto úsilie sa najmarkantnejšie prejavilo na úrovni
publicistiky.
Diela J. Mesároša, G. Kiliánovej a E. Kowalskej vznikli
v polovici 90. rokov, respektíve začiatkom 21. storočia. Z toho
dôvodu sa mohli zamerať na rôzne stránky tradícií a ich pojmový aparát už nenesie žiadne stopy komunistickej ideológie.
B. Cirkevní (prípadne exiloví) historici mali situáciu uľahčenú,
pretože ich prácu neobmedzovala žiadna štátna ideológia. Monografie vyšli buď v exile (napríklad Polčinova práca), alebo po páde
socialistického bloku (Baginov spis). Autori v dielach kladú dôraz na
náboženskú stránku cyrilo-metodskej tradície.
2. Kladenie ťažiska prác na najvýznamnejšie historiografické diela
a aktivity. Autori štúdií hlbšie analyzovali odborné obrodenecké
práce, pričom sa opierali o niektoré umelecké diela. Cirkevných historikov veľmi zaujímala praktická činnosť katolíckych kňazov alebo
umelecká literatúra.
3. Rozsah, časové spektrum reflexie vývinu tradícií: Väčšina autorov
analyzovala veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu už od 9. storočia.
Kratšie práce s obsiahlym záberom ponúkali základný prehľad, nešli
do hĺbky, mali stručný charakter. Platí však tiež pravidlo, že čím užší bol
záber štúdie alebo kapitoly, tým detailnejší bol výskum.
Podľa kritéria časového spektra sa dajú príspevky rozdeliť do
viacerých skupín:
 Úzky časový záber: Patria sem diela zaoberajúce sa konkrétnou
problematikou. Napríklad Rosenbaumova štúdia Hollého epos
o Cyrilovi a Metodovi, Butvinova Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia u štúrovcov v zborníku Veľká Morava a naša doba
či Klimanova Štefan Moyses – veľký ctiteľ sv. Cyrila a Metoda
v zborníku Dedičstvo otcov.
 Širší časový záber: Do druhej skupiny patria štúdie, ktoré sa
venujú téme počas národného obrodenia, respektíve celého
19. storočia. Napríklad Cyrilo-metodská tradícia v slovenskom
národnom obrodení od J. Mesároša, Tibenského Miesto veľkomo322
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ravskej a cyrilo-metodskej tradície vo vývoji historického vedomia
slovenskej spoločnosti ako divergentného faktora vo vzťahu
k ideológii svätoštefanskej, Veľkomoravská a cyrilometodejská
tradícia v slovenskom národnom obrodení od J. Butvina, Vznik,
vývoj a význam veľkomoravskej tradície v slovenskom národnom
obrodení od Jána Tibenského či Mrázova štúdia K zmyslu cyrilometodskej idey v 2. polovici 19. storočia.
 Záber v celom časovom spektre: Od 9. storočia po súčasnosť. Sú
to napríklad diela Veľkomoravská a cyrilometodejská tradícia
v našich dejinách od J. Tibenského, Mýtus hranice: Devín v kolektívnej pamäti Slovákov, Maďarov a Nemcov od G. Kiliánovej,
Kowalskej Kyrill und Method. Ihre Tradition in Politik und
Geisteswelt der Slowakei a všetky monografie venované
skúmanej problematike.
4. Jazyk, štylistika, adresát: V tomto prípade by sa dalo rozlíšiť medzi
jazykom štúdií akademických historikov a monografií cirkevných
historikov. Do druhej skupiny by sa dali zahrnúť aj štúdie uverejnené
v zborníku Dedičstvo otcov.
Spoločným znakom štúdií je ich odborný jazyk a ich adresát
v odbornej obci. Knižné práce naproti tomu používajú popularizačný
štýl, ktorý ich určuje bežnému laickému čitateľovi.
5. Pramenný materiál: Práca s archívnym materiálom je charakteristická len pre akademických historikov. Naproti tomu historizujúci
teológovia a publicisti (väčšinou exiloví) sa orientujú na uverejnené
práce. Zatiaľ čo cirkevní historici väčšinou nemali možnosť dôkladnejšie sa oboznámiť s archívnymi prameňmi, profesionálni historici
na Slovensku mali v tomto ohľade viac možností.
6. Spôsob skúmania: Pre cirkevných historikov je viac-menej charakteristický popisný spôsob. Analytický prístup je badateľný u profesionálnych historikov (tento fakt sa ukáže pri ďalších aspektoch).
V niektorých okamihoch sú akademickí historici kritickejší.
U cirkevných historikov sa občas vyskytuje subjektívny pohľad, čo sa
týka najmä osobnosti Š. Moysesa, A. Radlinského a pod.
7. Záujem o 19. storočie: Prvá polovica storočia je u monografií stručnejšie spracovaná ako u štúdií, zatiaľ čo druhej polovici je (oproti štúdiám)
venovaného o dosť viac priestoru. Napríklad S. Polčin len miléniovým
oslavám v roku 1863 venoval štyri kapitoly. Dôvodom vyššieho záujmu
o 2. polovicu 19. storočia je zintenzívnenie ponímania a inštrumentalizácie cyrilo-metodskej tradície slovenskými národovcami.
323

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

8. Zvýšený záujem o matičné a pomatičné obdobie: Nakoľko v týchto
obdobiach sa pripomínali a slávili viaceré (už spomínané) tisícročné
jubileá.
9. Ideové zameranie diel (pohľad na rôzne stránky tradícií):
Rozdielnosť pohľadov na politickú či národno-nábožensko-kultúrnu
stránku tradície (tradícií) sa markantne prejavuje najmä pri skúmaní
interpretácie tradícií štúrovcami.
Pri výskume štúrovského obdobia je v popredí záujmu profesionálnych historikov práve veľkomoravská tradícia, zatiaľ čo cirkevní
historici kladú dôraz na cyrilometodskú.
Odlišnosť je badateľná aj pri výskume neskoršieho obdobia (ako
príklad na záujem o veľkomoravskú tradíciu slúžia štúdie J. Butvina
a G. Kiliánovej o Devíne).
10. Pamätné miesta: Velehradu sa dotýkajú všetky príspevky. Vzostup
a pád záujmu o Devín sa objavil v centre záujmu štúdií J. Butvina
a G. Kiliánovej. Nitra nie je veľmi reflektovaná dobovou historiografiou ani historiografiou 2. polovice 20. storočia.
11. Slovanský, slovenský, česko-slovensko-moravský rozmer tradícií:
V niektorých dielach sa cyrilo-metodská tradícia objavuje v kontexte
rôznych kolektívnych pamätí:
E. Kowalská sa vo svojom príspevku venuje „europeizácii“ cyrilometodského kultu, G. Kiliánová (ako už názov jej štúdie napovedá)
analyzuje Devín ako pamätné miesto Slovákov, Nemcov a Maďarov.
Aj J. Butvin vo svojich štúdiách pracuje so slovanskou, česko-slovenskou
aj slovenskou podobou tradícií. J. Mesároš poukazuje na česko-slovenskú
aj česko-slovensko-moravskú spoluprácu.
Na proces slovakizovania tradície sa sústredí Ján Tibenský v štúdii
Miesto veľkomoravskej a cyrilometodejskej tradície vo vývoji...
U I. Kružliaka sa objavujú náznaky záujmu o česko-slovenskomoravský aspekt cyrilo-metodskej tradície, vo svojej monografii uvádza
tzv. cyrilometodské bratstvá, v ktorých predstavitelia týchto národov
spolupracovali.
S. Polčin spomína spolok Dedictví sv. Cyrilla a Methoděje, ktorý
spolu založili Česi a Slováci.
12. Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia v kontexte s inými
historickými tradíciami:
Takéto chápanie problematiky sa vyskytuje u J. Butvina, ktorý
kládol dôraz na prepojenosť veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície
u štúrovcov nielen so slovanskou a česko-slovenskou vzájomnosťou, ale
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aj s uhorskými tradíciami pôsobenia Matúša Čáka, Jána Jiskru, Mateja
Korvína. Upozornil na dôležitý moment, a to, že štúrovci spájali tieto
tradície s náznakmi samostatnosti Slovákov.
Vďaka svojej dominantnej funkcii pri formovaní slovenského národa
v 19. storočí cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia (v globále bola
cyrilo-metodská tradícia intenzívnejšia ako veľkomoravská) neustále
vzbudzuje záujem predovšetkým historiografie, ktorá sa snaží zachytávať
jej najdôležitejšie rôznorodé aspekty: Nielen jej rozvoj v 19. storočí, ale aj
jej pozíciu v kontexte s inými historickými tradíciami či s historickou
pamäťou rôznych národov, Čechov, Moravanov, Nemcov, Maďarov.
Summary: CYRILLO-METHODIAN AND GREAT MORAVIAN
TRADITIONS IN THE 19TH CENTURY – THEIR ANALYSIS IN THE
HISTORIOGRAPHY OF THE 2ND HALF OF THE 20TH CENTURY.
Over the past 50 years were published many various monographs, studies,
almanacs or articles about Cyrillo-Methodian and the Great Moravian
traditions of 19th century. Traditions had a great influence in forming
modern Slovak nation. Professional historians J. Butvin, E. Kowalská,
J. Mesároš, J. Tibenský, M. Vyvíjalová, linguist K. Habovštiaková,
ethnologist G. Kiliánová, also clerical historians A. Bagin, I. Kružliak,
S. Polčin, Š. Vragaš pointed out this importance. Authors analyze the
activities of Slovak national leaders mainly in 2nd half of 19th century,
when the forming of Slovak nation was going to an end.
Historiography in 2nd half of 20th century accents various aspects of
both traditions: in the concept of Štúr's followers overweighed political
Great Moravian tradition, while in 2nd half of the 19th century the
Cyrillo-Methodian tradition which took various forms was in forefront.
Most essential were Cyrill a Method magazine, millenium-celebrations in
the year 1863, the works of A. Radlinský, Š. Moyses, F. V. Sasinek,
J. Slota.
As Cyrillo-Methodian tradition had the dominating part in the
historical memory of Slovaks (apart from other historical traditions, like
those of Matúš Čák, Hussites), it still stands in the limelight of
contemporary scientific, but also laic public.

325

Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu

CYRILO-METODSKÁ TRADÍCIA
V UČEBNICIACH LITERATÚ RY
Lucia Hupková
Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre

"Jestvuje základná zvrchovanosť spoločnosti, ktorá sa prejavuje v kultúre
národa. Ide o zvrchovanosť, ktorou je
zároveň aj človek výsostne zvrchovaný.
Túto základnú zvrchovanosť vlastní
každý národ silou svojej vlastnej
kultúry...1

V slovenskom povedomí odkaz našich dávnych učencov obnovovali
a poukazovali na hlboké korene slovanského písomníctva, gramotnosti
a kresťanskej orientácie viacerí literáti. Významní slovenskí náboženskí,
národní a kultúrni dejatelia ako Bernolák, Hollý, Štúr, Moyses, Palárik,
Sasinek, Radlinský, Závodník a mnohí ďalší sa hrdo dovolávali cyrilometodskej epochy, nadväzovali na ňu a čerpali z nej posilu.2 Samuel
Timon po prvýkrát nazval Sv. Cyrila a Metoda slovanskými apoštlomi.
V období klasicizmu ospieval slovenskú realitu a národnú ideu slovanskej
vzájomnosti prezentoval s príklonom na slovenskosť Ján Hollý v epose
Cyrilo-Metodiáda. Vzdelanosť, vlastnosti a život slovenského ľudu a národnú svojbytnosť vyzdvihoval v nadväznosti na minulé pôsobenie
zakladateľov slovanskej kultúry. Prítomnosť bratov zo Solúna nachádzame i v Kollárovom Návrhu na privilegálnu listinu v Memorande
národa slovenského „... ktorá má ako ochrancov vzývať svätých bratov
Cyrila a metoda...“3. Šírenie kultu sv. Cyrila a Metoda podporoval taktiež
prvý predseda Matice slovneksej Štefan Moyzes. Pričinil sa o to, že na
Slovensku sa oslavovalo milénium slovanských vierozvestov v roku
1

Ján Pavol II. O pravej podstate národov.
K uvedenému pozri príspevok Pamiatka a život blahoslaveného učiteľa nášho
Konštantína Filozofa, prvého vychovávateľa národa slovenského. In: Život
Konštantína Cyrila a život Metoda. Štefan Vragaš, Matica slovenská 1994, s. 29 – 70.
3
Kováč D. a kol.: Kronika Slovenska 1. Bratislava: Fortuna Print 1998, s. 499.
2
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1863. V súčasnosti vznikajú rôznorodé literárne publikácie s textami
pôvodnej či prekladovej literatúry, prístupné i v jednoduchej zrozumiteľne pútavej forme.
Začiatky školstva a vzdelanosti na území dnešného Slovenska
možno lokalizovať do obdobia Veľkej Moravy. Vďaka kresťanskej misii,
ktorú v roku 863 započali Konštantín (Cyril) a Metod na Veľkej Morave,
vznikli nielen základy staroslovienskeho písomníctva, kultúry a vzdelanosti, ale zákonite došlo aj k zakladaniu škôl, napomáhajúcich šíreniu
novej kresťanskej ideológie. Z historických prameňov je zrejmé, že na
Veľkej Morave účinkovalo tzv. staroslovienske učilište, na čele ktorého
stál Konštantín, ako kňaz a učiteľ v jednej osobe, ktoré pripravovalo
mladých kňazov na výkon misijnej činnosti. V rokoch 873 až 885 stál na
jeho čele Metod a prakticky tak možno hovoriť o učilišti ako o biskupskej
škole. Tesne pred smrťou Metod poveril vedením učilišťa Gorazda, ktorý
je historiografiou považovaný za prvého učiteľa domáceho pôvodu. Po
Metodovej smrti, zrejme v roku 886, bola škola zatvorená. Napriek
krátkemu trvaniu položilo základy kultúrnej formy slovanského jazyka.
Staroslovienska kresťanská tradícia sa stala na dlhé stáročia silným
zdrojom národného povedomia Slovákov a nachádzame ju vyjadrenú aj
v preambule Ústavy Slovenskej republiky.
Základný učebný a informačný prostriedok vzdelávania školopovinných žiakov a študentov predstavujú učebnice. Ako sa uvádza
v osnovách pre predmet Slovenský jazyk a literatúra základných škôl,
škola prostredníctvom literárnej výchovy pomáha formovať kultúrne
vzťahy človeka k ľuďom a svetu, pomáha vytvárať hodnotové postoje. Má
pomáhať chápať hmotnú a duchovnú kultúru národa, formovať literárne
vedomie, vytvárať osobnostný vzťah k literatúre, vzbudzovať etické
a estetické cítenie.V našom príspevku sme si stanovili ako základný cieľ
analýzu školských učebníc v súvislosti s cyrilometodskou tradíciou
a odkazom na našich národných učiteľov a zakladateľov spisového jazyka
– staroslovienčiny i slovanského písma.
Predmet výskumu príspevku prestavujú učebnice základných a stredných škôl. Úryvky zaradené v učebniciach poväčšine plnia funkciu sekundárnej literatúry, oslavnej. Texty pôvodne vytvorené a zachované
pramenné materiály v učebniciach literárnej výchovy absentujú.
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„Teraz však, bratia, čo by som vám osožil, keby som prišiel k vám
a hovoril jazykmi, a nie slovami zjavenia alebo vedomosti,
proroctva alebo náuky? Veď aj bezdušné a bezhlasné nástroje, čo
vydávajú zvuky, či už sú to píšťaly a či citary, keby nevydávali
rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa píska a čo sa hudie? A keby
poľná trúba vydávala bezhlasný zvuk, kto by sa strojil do boja? Tak
aj vy, ak jazykom nevydávate zrozumiteľné slová, ktože bude vedieť,
čo hovoríte? Do vetra budete hovoriť. Veď je toľko rozličných rečí na
svete a ani jedna nie je bez hlasu. Ak nepoznám silu a význam
hlasu, budem cudzincom tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude
cudzincom mne.“4

Texty odkazujúce a oslavujúce prínos Konštantína a Metoda
Prvá zmienka o učiteľoch slovanského národa sa nachádza v Čítanke
pre 2. ročník základných škôl Studnička Povesť o Cyrilovi a Metodovi,
ktorej autorom je Ján Donoval.5 Má podobu komiksu. Autor zoznamuje
čitateľa so slovanskými vierozvestami Cyrilom a Metodom. Predstavujú
zhmotnenie dobra. Oproti nim stoja pohanskí kňazi, stelesňujú zlo
a hlavnú prekážku šírenia písma a pravej viery. Prezlečú sa za medvede
a chcú takto vyľakať nevinných ľudí, zhromaždených okolo Cyrila
a Metoda. Ich čin sa im stane osudným, pretože sa skutočne zmenia na
medveďa a tým sa skončí aj moc ich pohanského boha Perúna. Autor
vytvára niekoľko opozitných dvojíc, okrem spomínaného boja dobro –
zlo, do kontrastu stavia kresťanstvo a pohanský život. Dobro samozrejme víťazí, zlo je pokorené spolu s jeho prívržencami. V povesti sa
prelínajú reálne prvky (Cyril a Metod) s rozprávkovým motívom
(premena na medvede).6
Čítanka pre 4. ročník základných škôl v kapitole Začiatky našej
kultúry sprostredkováva žiakom v texte Naše prvé písmo pohľad Matúša
Kučeru na krátky, výstižný a stručný prehľad žiadosti panovníka
Rastislava apelovanej na byzantský dvor, prípravu bratov Konštantína
4

Podľa legendy Klimenta Bulharského, žiaka sv.Cyrila a Metoda - porov. 1 Kor 14, 6 –
11.
5
Uvedená povesť, ktorá sa nachádza v Čítanke pre 2. ročník základných škôl, staršom
type učebnice. V novšej verzii učebnice text zaradený nie je, taktiež v nej nanájdeme
ani zmienku o cyrilo-metodskej tradícii.
6
K tomuto pozri Vitézová, E.: Povesti – mikrodejiny regionálnych spoločenstiev.
Bratislava:
Metodicko-pedagogické centrum 2005, s. 26.
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a Metoda na misionársku činnosť a samotný príchod solúnskych bratov
na Veľkú Moravu. Matúš Kučera volí veľmi jednoduché rozprávanie pre
mladého čitateľa, ktorý si práve osvojuje základné princípy medzipredmetových súvislostí. Autor prepája zjednodušené historické
fakty, postavy, terminológiu (Rastislav, byzantský cisár, Veľká Morava,
Slovieni, hlaholika), potrebou šírenia kresťanstva v zrozumiteľnom
jazyku, čo však, ako vyplýva z textu, súvisí so samotnou kultúrou národa
a začlenením sa do civilizovaného sveta. Nevyhol sa ani morálnemu,
etickému príkladu skromnosti: „Po nekonečnom putovaní prišli bratia na
Moravu, do sídla veľkého kniežaťa Rastislava. Hlboko sa poklonili,
odovzdali dary byzantského cisára, ale aj jeho list.“7 Súčasťou textu je
ukážka hlaholských písmen, abecedy a parafrázovaný pramenný materiál
– obsah listu od cisára Michala Rastislavovi. Doležitým momentom je
vydvihnutie autorovho písma, resp. potreba kultúrneho začlenenia sa do
civilizovaného sveta s vlastnými dejinami nad zlato a hmotné potreby
človeka. V závere úryvku uvedením roku zaradil historický fakt od
obdobia, aby sa percipient mohol pohybovať v reálnom historickom čase.
Podstatné, kľúčové slová sú v texte odlíšené, vyznačené hrubším
písmom. Konkrétne: hlaholika, najväčší dar a písmo. Uvedeným je
zdôraznený obsah úryvku a lepšia zapamätateľnosť prečítaného.
Autor zdôraznil vznik písma nielen v súvislosti so šírením
kresťanstva „Ním sa Slovieni zaraďujú medzi tie národy, ktoré už nielen
svojou rečou, ale aj písmom môžu zvelebovať a chváliť Hospodina,“8 ale aj
s pozdvihnutím národného povedomia. „Po prvý raz – a to v našej
krajine – sa začali písať deniny slovanskej kultúry a lietratúry. Stali sme
sa gramotnými.“9
Po prozaickom texte Matúša Kučeru je zaradená báseň od Štefana
Moravčíka Slová sú oriešky sladké. Priamo neodkazuje na Konštantína
a Metoda, skôr poukazuje na ústnu tradíciu slova. Nositeľom hlavného
významu sa stal oriešok, ktorý predstavuje tajuplné zloženie. Ukrýva
v sebe tajomstvo, prenáša ho za hranice národa, má výpovednú hodnotu
o národe.
Nasledujúca báseň z pera Jána Navrátila Solúnski učitelia priamo
odkazuje na činnosť Konštantína a Metoda.

7

Benková, S. – Komlóssyová H. – Pavlovič, J.: Čítanka pre 4. ročník základných škôl.
Bratislava: Poľana 1999, s. 127.
8
Tamže s. 128.
9
Tamže s. 128.
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Nesieme vám prvé písmo, / ctení Slovieni.
Čo ním kedy napíšete / nikto nezmení.
Toto písmo preslávi / Veľkú Moravu,
ktorá hrdo stojí / rodu na slávu.
Vďaka písmu spoznajú vás / vnuci po mene.
Zvedia, že tu v rodnej zemi / majú korene,
čo ich držia nezlomných / ako mocné háje.
Vaše činy uchovajú / povesti a báje.
Vnuci budú velebiť / Veľkú Moravu,
že tu hrdo stála / aj im na slávu.10
Slová básne vkladá priamo do úst solúnskych bratov. Veršovanou
formou vysvetľujú príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
s písmom, ktoré zabezpečí vznik písomných pamiatok. Autor dáva do
pozornosti písmo z národného hľadiska, pričom text zameral hlavne na
historický fakt slávnej Veľkej Moravy ako významný medzník historického vývoja.
Texty s cyrilometodskou tradíciou v učebnici pre 4. ročník uzatvára
text už spomínaného autora Matúša Kučeru Prečo si Slovienom utvoril
písmená? Samotný názov predznamenáva určitú výčitku. V texte autor
objasňuje spor Konštantína s trojjazyčníkmi a obranu slovienskeho písma
ako bohoslužobného jazyka. Obrana vyznela v prospech Konštantína,
ktorý argumentoval staťami z Biblie. Čitateľ má možnosť dedukovať
základné vlastnosti hlavného hrdinu uryvku – múdrosť, rozvážnosť, zápal
pre dobrú vec, odhodlanie presadiť vlastný názor a úsilie. Text obsahuje
historické fakty, ako sú: územné ukotvenie deja –Benátky, tri
bohoslužobné jazyky, pramenný materiál – priblíženie reči, ktorú
predniesol Konštantín na obranu slovienskeho jazyka. Priebeh deja je
predelený na dve polovice, v prvej časti majú prevahu obhajcovia
trojjazyčného systému, v druhej sa slova ujal Konštantín. Autor sa v texte
využíva prirovnania „ako vrany na sokola,“ otázky morálneho charakteru: „Či slnko takisto nerovnako nesvieti na všetkých?“11
10

Benková, S. – Komlóssyová H. – Pavlovič, J.: Čítanka pre 4. ročník základných škôl.
Bratislava: Poľana 1999, s. 130.
11
Tamže s. 131.
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Každý text je doplnený otázkami na spätné preopakovanie a pochopenie základnej myšlienky úryvku alebo básne. Ukážky sú zamerané
hlavne na potrebu písma ako základnú podmienku existencie národa
a historické jadro. Úryvky dopĺňajú ilustrácie.
Umelecká literatúra je len jedným z viacerých spôsobov tematizovania sveta i jedným z viacerých typov ľudskej tvorivosti. S týmito
ostatnými spôsobmi a typmi nestojí v ostrom konkurenčnom vzťahu, ale
existuje medzi nimi komplementárny vzťah a vzájomná súhra odlišností.
Literárne texty v čítanke dopĺňajú ilustrácie. Takto koncipovaná literatúra vedie k poznaniu dopĺňania sa jednotlivých umeleckých druhov,
umožňuje porovnávať, vedie k úsiliu spoznať jednotlivé varianty toho
istého a stimuluje záujem o kultúru.
Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl obsahuje úryvok
z knihy Postavy veľkomoravskej histórie od Matúša Kučeru. Autor
v ňom objasňuje vznik názvu rodného mesta Konštantína a Metoda,
goegrafickú polohu, zloženie obyvateľstva. Uvedené atribúty sú
východiskom pre objasnenie výberu Konštantína a Metoda na územie
Veľkej Moravy. Ako píše autor: „Čulý hospodársky život a styk
s európskym svetomvplýval aj na rozvoj kultúry a staviteľstva v meste.
Staré antické tradície tu žili v symbióze s novými tvorivými postupmi
a utvárali povodné kultúrne ovzdušie ovplyvňujúce školstvo, a tým aj
úroveň vzdelania.“12 V texte sa autor na základe historických prameňov
snaží predložiť mladému čitateľovi princíp historického uvažovania
v súvislosti s konfrontáciou viacerých prameňov, pričom využíva jednotné pomenovanie „tak to tvrdí životopisec“13 Text obahuje stručné
hodnotenie osobnosti Konštantína a Metoda od narodenia po študentské
roky. Úryvok nadväzuje na poznatky z dejepisu a rozširuje geografickú
vedomosť študentov, ako i hierarchické usporiadanie spoločnosti
doplnené presnou terminológiou (stratég, drungarius, archont). Výber
uvedeného úryvku smeruje jednoznačne na poukázanie východiskovej
línie pre vhodnosť výberu práve solúnskych bratov na Veľkú Moravu.
„Od 7. storočia sa mohol v Solúne veľmi dobre vyvinúť dvojjazičný gréckoslovanský etnologický typ a k nemu mohla patriť i rodina drungaria či
podstratéga Leva. Preto sa len veľmi ťažko dalo rozhodnúť, ku ktorej
národnosti toho-ktorého jedinca možno zaradiť, ktorá reč je materinským

12

Pertíková, D. – Trutz, R.: Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl. Bratislava:
OG – Vydavateľstvo Poľana 2001, s. 115.
13
Tamže s. 115.
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jazykom.“14 Text komunikuje priame historické fakty, nedochádza
k fabulácii či k dokresľovaniu situácie. Autor sa snaží poukázať a objasniť
rodisko a život solúnskych bratov v čo najobjektívnejšom svetle. Úvodné
i záverečné slovo zostavovateľov učebnice literárnej výchovy motivuje
študenta ísť hlbšie k poznaniu našich koreňov a ponúka niekoľko ďalších
titulov pre rozšírenie vedomostí.
"Na kráľostvo naše, Pane, milosťou Tvojou vzhliadni. A nevydaj, čo
je naše, cudzím. A neobráť nás za korisť náro-dom pohanským"!15

Ukážky pôvodných dobových a pramenných textov
V Čítanke pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl sú zaradené
najzákladnejšie diela z veľkomoravského obdobia. Prvou je ukážka tvorby
a prípravnej fázy Konštantína na misiu k Slovanom Predslov k svätému
evanjeliu, tzv. Proglas. V čítanke je uvedená časť textu, konkrétne prvá
tretina.
Druhou ukážkou sú Moravsko-panónske legendy (legendy patrili
medzi najpopulárnejšie žánre stredovekej literatúry, slovanskú literatúru
nevynímajúc), rozdelené na dve, časti Život Konštantína a Život
Metoda. V čítanke sú uvedené krátke state doplnené komentárom
a úvodným slovom zostavovateľov učebnice. Pred samotným textom
legendy sa autori rozhodli oboznámiť čitateľa so stručným obsahom celej
legendy. Text legendy je uvedený oslavnou vetou, ktorá signalizuje úctu
a pokoru vyslovovanú Konštantínovi.
„Pamiatka a život blahoslaveného učiteľa nášho Konštantína Filozofa,
prvého vychovávateľa náorda slovienskeho.
Požehnaj, Otče!“16
Kapitola XIV sa venuje žiadosti Rastislava o učencov za účelom hlásania
kresťanskej viery v slovanskom jazyku, prijatie daného údelu Konštantínom Filozofom a jeho prípravu na misiu. Kapitola XVI rieši spor
Konštantína proti trojjazyčníkom v Benátkach. Obsahuje krátky
prehovor odporcov i obhajcu.
14

Pertíková, D. – Trutz, R.: Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl. Bratislava:
OG – Vydavateľstvo Poľana 2001, s. 115.
15
Modlidba z Kyjevských listov.
16
Ihnátková, I. – Fedorová, M. – Jablonská, M. – Krahulcová, V. – Trutz, R.: Čítanka 1
pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava: vyd. Litera 1994, s. 102.
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Úryvku Život svätého Metoda taktiež predchádza stručná charakteristika obsahovej stránky legendy. Text začína slovani:
„Pamiatka a život blahoslaveného otca a učiteľa nášho Metoda,
arcibiskupa moravského.
Požehnej, Otče!17
V kapitole VII sa Konštantín na sklonku života lúči s Metodom a po–
vzbudzuje ho v neľahkej práci. Kapitola IX hovorí o nezhodách medzi
Metodom a jeho protivníkmi na Veľkej Morave. Záver informuje čitateľa
o vyhnaní Metoda a následnom väznení. Kapitola XV opisuje činnosť
Metoda vo forme prepisu kníh. Posledná kapitola je venovaná sklonku
života svätého Metoda a jeho vyjadrenie o svojom nástupcovi
(sv. Gorazd), následne opisu Metodovej smrti a pohrebu.
Texty predstavujú vhodný materiál pre dokumentovanie vystavbových prvkov žánru stredovekej legendy.
Obsah literárnej výchovy by mal viesť žiakov k spoznávaniu histórie
vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie
slovenského jazyka. Texty v učebniciach participujú na vekovo –
mentálnych schopnostiach žiakov. Smerujú do jednoduchších foriem
k zložitejším so zameraním na žánrovú rôznorodosť prihliadajúcu na
záujem odvíjajúci sa od veku. Na prvom stupni základných škôl dôležitú
úlohu zohráva hra so slovami v podobe rýmovaných veršovaných
útvarov a fantastických príbehov. Na druhom stupni do popredia
vstupuje faktickosť a historická relevancia. Stredná škola kladie na
pozornosť študenta najvyššie nároky v podobe pôvodných textov
s dobovým jazykom, kde môže dôjsť k nepochopeniu náročnejších
slovných spojení v súčasnosti považovaných za historizmy. Vyžaduje
vyššiu interpretačnú zručnosť a interdisciplinárne prepojenie.
Stav súčasnej školskej literatúrnej výchovy v zameraní na odkaz
Cyrila a Metoda považujeme za nedostačujúci. Texty vyňaté z pramenných materiálov sa viackrát opakujú, ide hlavne o Veľkomoravské
legendy a Proglas. Iné texty prekladovej literatúry sa v učebniciach
nenachádzajú. Väčšia rôznorodosť ukážok by rozšírila nielen vedomostné
obzory, plnila by aj inšpiratívnu funkciu v prípade bližšieho čitateľského
záujmu. Kedže súčasné osnovy umožnujú učiteľovi istú voľnosť
v literárno-výchovnom procese, môže siahnuť a orientovať žiakov
v dostupných nových publikáciách.

17

Tamže s. 104.
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1.

2.
3.
4.
5.

Ako príklad uvádzame:
Pauliny, E. – Ondruš, Š. a kol.: Život a dielo Metoda. Bratislava:
Tatran 1985 – obsahuje zrozumiteľne preložené texty bez
historizmov a vysvetlivky, poznámky k textom.
Turčány, V. – Kučera. M. a kol.: Proglas. Bratislava: Perfekt 2004
– pútavá publikácia doplnená ilustráciami, textom písaným
hlaholikou a informáciami o autoroch.
Slovensko očami cudzincov. Pramene k dejinám Slovenska
a Slovákov II. Bratislava: Literárne informačné centrum 1999.
Strinka, I.: Cyril a Metod. Bratislava: Lúč 2002 – kniha určená pre
najmenších čitateľov.
Vragaš, Š.: Život Konštantína Cyrila a život Metoda. Martin:
Matica slovenská 1994. – najstaršie a najdôležitejšie pramene,
písané v reči veľkomoravských Slovienov, ktoré svedčia o účinkovaní solúnskych bratov na Veľkej Morave, pričom pravdivo
vykreľujú náboženské, politické a kultúrne pozadie vtedajšej
spoločnosti, spracované podľa staroslovienskeho textu a iných
prekladov.

Summary: TRADITION OF CYRIL AND METHOD IN THE
LITERARY TEXTBOOKS. The report deals with cross-section of texts
with reference to the tradition of Cyril and Metod in literature textbooks
from the first to the fourth year of secondary grammar schools and high
schools. Most of the excerpts is focused on the celebration of Constantine
and Metod and their contribution for Slavs from the cultural point of view.
The original texts and source materials can be found only in textbooks of
high schools. I approached the excerpts by form of interpretation.
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HISTORICKÁ REALITA A LITERÁRNY TOPOS V OSOBNÝCH
POSOLSTVÁCH POSTÁV VEĽKOMORAVSKÝCH PAMIATOK
Vladimír Palkovič
Katedra slovenskej literatúry FF UKF Nitra

S fenoménom smrti a umierania sa v umení a literatúre stretávame už od
čias praveku. Slovesná tvorba sa obyčajne nezaoberá úmrtím masy, kým
to neboli bojovníci, alebo niečím významné kolektívy. Bezmenné masy,
ktoré sa v dejinách prechodne objavili, po istom čase upadli do zabudnutia. Inak to bolo s hierarchicky nadradenými osobnosťami. Adresné
zobrazenia posledných chvíľ života boli určené osobám významným, či
už spoločensky, politicky alebo nábožensky.
Epizóda smrti patrí k najvýznamnejším okruhom epizód v stredovekých legendách a povestiach, kde sa autor v hodine smrti sústredí na
esteticky najvýznamnejšie prostriedky a myšlienkovo najdôležitejšie
odkazy. V našom príspevku sa zameriame na niektoré literárne pamiatky,
ktoré okrem toho, že sú významným historickým dokumentom, predstavujú aj dôležité literárne dedičstvo. Ide najmä o diela, ktoré pochádzajú
z obdobia Veľkej Moravy, alebo o tomto období hovoria, a ktoré sa
zmieňujú o posledných okamihoch života majestátnych osobností:
Konštantína, Metoda a kráľa Svätopluka.
Ak existovala nejaká slovesnosť, ktorá vychádzala z domáceho
prostredia, tak bola zrejme pohansky orientovaná. Smrť bola vnímaná
„naturalisticky“ a veľmi deštruktívne, o čom nás presviedča aj arabský
cestopisec Ibn Rusta: „ Ak nebohý mal tri ženy a niektorá z nich si myslí,
že manžel ju najviac ľúbil, vezme dva kusy dreva, v blízkosti zomretého
postaví ich na zem, potom cez ne preloží tretí kus dreva, stredom tohto
prevesí silný povraz, ktorého druhý koniec si priviaže na šiju stojac na
stolci; keď toto všetko urobila, vytrhnú spod nej stolec a ona ostane visieť
zavesená, kým sa neudusí a neumrie. Jej mŕtvolu hodia do ohňa a spália“1.

1

KRAJČOVIČ, R.: Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov legiend, kroník
a krásnej spisby. Tatran, Bratislava 1985, s. 33.
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Či už v pohanskom alebo kresťanskom ponímaní mala však smrť istú
dôstojnosť. V pohanskom svete, napriek krutým zvykom, vystupoval ako
znak dôstojnosti fakt, že ženy „... ak im niekto zomrie, porania si nožom
ruky a tvár.“2 Kresťanstvo prišlo s novým prehodnotením smrti.
V dielach, ktorým sa budeme podrobnejšie venovať, je smrť obohatená
o dôstojnosť, ktorá nevyplýva iba zo spoločenského postavenia umierajúceho, ale aj z kresťanskej viery v pokračovanie života po smrti v jeho
vyššej forme. Z literárneho hľadiska, keďže išlo o postavy vznešené
a významné, opis smrti vykazuje isté znaky rétorických topických princípov, ktoré sa prelínajú s faktami dokumentárnej povahy. V okamihu
blízkej smrti taktiež dochádzalo k dôležitým udalostiam, ktoré uzatvárali
život umierajúceho a zanechávali duchovný odkaz pre nasledujúce
generácie. Práve na tieto momenty chceme upriamiť pozornosť.
Najvýznamnejšie diela, ktoré podrobne približujú smrť Konštantína
a Metoda, sú Moravsko-panóske legendy Život Konštantína – Cyrila
a Život Metoda. Stručné životopisné záznamy však nájdeme aj v ďalších
literárnych pamiatkach.
V Živote Konštantína – Cyrila je jeho posledným chvíľam venovaná
kapitola XVIII. Obsahuje Modlitbu pred smrťou, ktorá podľa Jozefa
Minárika „...nemá charakter predsmrtnej modlitby, ale kňazskej
modlitby za veriacich.“3 Napriek tomu, že Jozef Minárik ju považuje za
staršiu skladbu, autor Života Konštantína ju dáva do úst umierajúceho
svätca. Je napísaná v rytmizovanej próze a Konštantín sa v nej modlí
„... za zachovanie verného ľudu, jeho duchovné pozdvihnutie a za
zničenie trojjazyčného bludu.“4 Modlitba pred smrťou predstavuje jeden
z poeticky najbohatších veľkomoravských textov, v mnohom pripomínajúcim Kristovu veľkňazskú modlitbu z evanjelia sv. Jána5. Veľkoleposť
rétoriky, vznešenosť obsahu a štýlu a „otcovská“ prosba za Moravanov
a ich pravovernosť zatláčajú do úzadia aj atmosféru reálneho umierania.
Bolo pravidlom, že významný svätec opúšťal tento svet s požehnaním
alebo modlitbou na perách a historické udalosti, ktoré by nás dnes
výsostne zaujímali, v texte neboli vypovedané, alebo ich autor podal pre
nás odlišným a neraz i nezrozumiteľným spôsobom. Preto je ne2

KRAJČOVIČ, R.: Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov legiend, kroník
a krásnej spisby. Tatran, Bratislava 1985, s. 33.
3
MINÁRIK, J.: Stredoveká literatúra. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
1977, s. 120.
4
KERUĽOVÁ, M.: Konštantín. In: MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských
spisovateľov. LIBRI, Praha 1999, s. 236.
5
Jn. 13, 14.
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vyhnutné rozlíšiť literárny aspekt od aspektu historického. K zvýrazneniu
momentu smrti prichádza aj v okamihu, keď umierajúci Konštantín –
Cyril vyslovuje prosbu k svojmu bratovi: ...ležal teraz nevládny na
smrteľnej posteli. Zaprisahal svojho brata, aby vykonal poslanie: „Hľa,
brat, boli sme obaja záprahom, ktorý ťahal tú istú brázdu. Ja teraz na
oráčine padám, svoj deň skončiac. A ty ľúbiš Horu veľmi. Ale nesmieš pre
Horu opustiť svoje učenie.“6 Práve blízka smrť milovaného brata mala dať
váhu jeho slovám, ktoré prinútili Metoda vzdať sa svojho pôvodného
plánu vrátiť sa do kláštora a utvrdili ho v presvedčení pokračovať v misii
na Veľkej Morave.
Smrť ako element zvýrazňujúci posledné slová umierajúceho nachádzame tiež v Živote Metoda. Práve na smrteľnej posteli Metod určuje
svojho nástupcu. I opýtali sa ho a hovorili: Koho čuješ, otče a učiteľ
ctihodný, z učeníkov svojich, aby v učiteľstve tebe nástupcom bol?
I ukázal im na jedného zo známych učeníkov svojich, nazývaného
Gorazdom, a povedal: tento je vašej zeme slobodný muž, učený dobre
v latinských knihách, pravoverný. To buď vôľa božia, i vaša láska, ako
i moja7.
Peter Ratkoš vo Veľkomoravských legendách a povestiach hovorí, že
vonkajšia forma pochovávania svätca nebola dostačujúca a vyžadovala sa
i vnútorná zložka svätorečenia, na čo slúžili za podklad rozličné literárne
skladby, ktoré sa použili už tesne pred pohrebom, pri pohrebe a v deň
úmrtia. Ratkoš hovorí predovšetkým o dielach Krátky život Konštantína
– Cyrila, Pochvala Cyrilovi a Služby Cyrilovi. Môžeme k nim však
priradiť aj Život Metoda, lebo sa predpokladá, že bol napísaný niekedy
okolo roku 885, teda v roku Metodovej smrti, a svojím obsahom sa
priraďuje k vyššie spomenutým dielam. Je možné sa domnievať, že tieto
diela vznikli na príkaz vyššej autority a teda nie spontánne ako
subjektívny prejav úcty autora k zomrelému. Ratkoš spomína, že „ keď
zomrel Konštantín, jeho žiaci, (...), museli v krátkom čase zostaviť
niekoľko spisov.“8 Oslovenia ako otče a učiteľ ctihodný ale hovoria nielen
o veľkej úcte, ale aj istom citovom vzťahu autora k zomrelému.
Pri sledovaní posledných dní Metoda dochádza k ešte evidentnejšiemu prelínaniu literárneho a historického aspektu napriek tomu, že
Život Metoda je napísaný takmer bez výrazných hagiografických prvkov.
6

ONDRUŠ, Š.: Život a dielo Metoda prvoučiteľa národa slovienskeho. Tatran,
Bratislava 1985, s. 35-36.
7
RATKOŠ, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. Tatran, Bratislava 1977, s. 82.
8
Tamže, s. 159.
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Práve tie boli nahradené topickými prostriedkami, ktoré majú často
podobu faktografickú, a preto pre pochopenie textu je nutné ich správne
dešifrovať.
A keď sa zišiel v Kvetnú nedeľu všetok ľud, vošiel do chrámu, hoci
zoslabnutý, kázal požehnať cisára i knieža i duchovenstvo i všetok ľud.
A hovoril: Opatrujte ma, deti, do tretieho dňa; ako sa aj stalo. Keď svitol
tretí deň, povedal potom: Do rúk tvojich, Pane, dušu svoju odovzdávam.
Na rukách kňazských spočinul šiesteho dňa mesiaca apríla, v tretej
indikácii, roku 6393 od stvorenia sveta.9
Citovaný text, ako sa domnievame, je skladbou rétorických topických prvkov a zdôrazňovaní. Kvetná nedeľa, významný deň v cirkevných dejinách, stala sa dôstojným dňom pre začiatok doby prípravy na
ukončenie pozemskej púte svätca. Tak, ako Ježiš Kristus prechádzal
ulicami Jeruzalema a ľud mu prevolával na slávu, tak aj Metod „...keď sa
zišiel v Kvetnú nedeľu všetok ľud, vošiel do chrámu...“10 Analógiu
s biblickým tretím dňom vzkriesenia môžeme vidieť v treťom dni,
v ktorý prichádza očakávaná smrť a spasenie. Taktiež posledné slová, „ do
tvojich rúk, Pane, dušu svoju odovzdávam“ je citát z Biblie.11 Formulácia
„... kázal požehnať cisára i knieža i duchovenstvo i všetok ľud“ je podľa
nášho názoru len antiklimaxové polysyndetické reťazenie vychádzajúce
zo všeobecne platného úzu, podľa ktorého vysoký cirkevný predstaviteľ,
v našom prípade Metod, žehnal spoločenské vrstvy začínajúc od
najvyššie postaveného predstaviteľa svetskej moci, ktorý ale v spomínanom období bol prakticky podriadený moci cirkevnej, a končiac pri
obyčajnom ľude. Ján Stanislav vyslovil domnienku, že pod cisárom treba
rozumieť byzantského cisára Basilea a pod kniežaťom Svätopluka12. Tejto
hypotézy sa pridržiava aj Jozef Minárik13. Táto adresnosť je však málo
pravdepodobná. Poukazovala by na fyzickú prítomnosť spomenutých
hodnostárov v okamihoch Metodovej smrti, čo sa, vzhľadom na politické
okolnosti, najmä v súvislosti so Svätoplukom, nejaví ako príliš reálne. Ján
Stanislav argumentuje: „ V Bulharskej legende sa hovorí, že Metod
kniežaťu predpovedal, že o tri dni umrie. Z toho vysvitá, že Svätopluk bol

9

RATKOŠ, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. Tatran, Bratislava 1977, s. 82.
Tamže.
11
Lk. 23, 46
12
STANISLAV, J.: Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej
ríši. Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava 1945, s. 61.
13
MINÁRIK, J.: Úvod do štúdia staršej slovenskej literatúry. Filozofická fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava 1976, s. 49.
10
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vtedy osobne prítomný a rozlúčil sa s Metodom.“14 To, že Bulharská
legenda vzhľadom na jej žáner v podstate nemôže slúžiť ako relevantný
zdroj na potvrdenie historických faktov môžeme, paradoxne, dokázať
citátom práve z Bulharskej legendy: „Svätopluk teda, zvedený týmito, čo
sa mu so všetkým zavďačovali, ani najmenej nedbal na Metodove slová,
ba naopak, aj sa k nemu správal ako k nepriateľovi.“15 Svätoplukove
intrigy voči Metodovi a jeho náklonnosť k bavorskému kléru, ktorý
Metoda nenávidel rovnako ako celú sloviensku liturgiu, poukazujú na
malú pravdepodobnosť Svätoplukovej účasti na Metodovom pohrebe.
V kapitole XVI sa ďalej spomína: „ A keď prišiel do krajov dunajských,
kráľ uhorský chcel ho vidieť.“16 Štefan Vragaš uvádza hypotézy,
pokúšajúce sa vysvetliť termín uhorský kráľ. Jedna z nich hovorí, že ním
mal byť franský panovník Karol III. Tučný, syn Ľudovíta Nemca,
z ktorým sa mal Svätopluk stretnúť v roku 884. Na tomto stretnutí mal
byť údajne prítomný aj Metod. Štefan Vragaš ďalej hovorí: „ Keby bola
pravdivá táto druhá mienka, potom by bola XVI. kapitola Života Metoda
aj krásnym svedectvom o zmierení.“17 Hoci kapitola XVI zo Života
Metoda vykresľuje „uhorského kráľa“ v intenciách kajúceho sa lotra
parafrázujúc pritom Bibliu, „ spomeň si na mňa, ctihodný otče, zavše vo
svojich modlitbách,“18 išlo zrejme skôr o politickú prezieravosť autora
Života Metoda. Historické udalosti a osudy Metodových učeníkov po
jeho smrti nám dávajú za pravdu.
Dôležitú úlohu v textoch zohráva aj číselná symbolika, ktorá
predstavuje viac duchovný obsah ako estetický. Veľmi frekventované
býva číslo tri, ktoré v náboženskej symbolike predstavuje mužský
princíp; vieru, nádej a lásku ale najmä trojedinosť Boha. Tiež sú veľmi
časté násobky čísla tri. „... na rukách kňazských spočinul šiesteho dňa
mesiaca apríla, v tretej indikcii, roku 6393 od stvorenia sveta.“19 Na
zdôraznenie výnimočnosti mŕtveho autor využil klimaxové syndetické
spojenie slov. „ A bol pridelený k otcom svojim i patriarchom i prorokom,
apoštolom, učiteľom, mučeníkom.“20 Ako historický údaj môže slúžiť
14

STANISLAV, J.: Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej
ríši. Slovenská akadémia vied a umení, Bratislava 1945, s. 64.
15
RATKOŠ, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. Tatran, Bratislava 1977, s. 123.
16
RATKOŠ, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. Tatran, Bratislava 1977, s. 81.
17
VRAGAŠ, Š.: Život sv. Konštantína – Cyrila a Život sv. Metoda. Slovenský ústav
svätého Cyrila a Metoda, Rím 1986, s. 98.
18
RATKOŠ, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. Tatran, Bratislava 1977, s. 81.
19
Tamže, s. 82.
20
Tamže.
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vykreslenie počtu a diferencovanosť obyvateľstva, ktoré sa zúčastnilo na
pohrebe. „ Ľudia však, nesčíselný národ, (...), žialili muži i ženy, malí aj
veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní i nevoľníci, vdovy aj siroty, cudzinci aj
tuzemci, neduživí aj zdraví, všetci, lebo všetkým bol všetko, aby získal
všetkých.“21
Dôkazom, že posledné momenty života neboli adresované len
významným cirkevným predstaviteľom, ale aj zástupcom svetskej moci,
je povesť o Svätoplukových troch prútoch, ktorú nám zanechal
Konštantín VII. Porphyrogennetos vo svojom diele De administrando
imperio (10. stor.). Hoci je dielo O spravovaní ríše politickým spisom,
Konštantín do neho zakomponoval aj spomínanú povesť, kde vážnosť
okamihu Svätoplukovej smrti zdôrazňuje jeho poučenie synom. Opäť tu
nachádzame číselnú symboliku, ktorá prekryla aj historické fakty.
Spomínajú sa traja Svätoplukovi synovia, hoci historicky doložení sú len
dvaja, a to Mojmír II. a Svätopluk II. Tretí Praslav, od mena ktorého má
byť odvodené aj meno Bratislava, je zrejme len „legendou“. Byzantský
cisár Konštantín po čísle tri pri prútoch, rovnako ako aj pri počte synov,
siahol pravdepodobne kvôli uvedomeniu si významu čísla tri, ktoré,
okrem iného predstavuje aj mužský princíp, silu a jednotu, kým dvojka
zastupuje ženský princíp. Silná číselná symbolika len zvýraznila
Svätoplukov posledný odkaz synom o tom, že jednota (číslo 3 – pozn.
V.P. ) udrží ríšu a rozdrobenosť ju zničí. Povesť o Svätoplukových troch
prútoch tak neostala len obyčajnou epizódou, ale zásluhou Konštantína
VII. Porphyrogenneta stala sa dôležitou zásadou pre tých, ktorí spravovali
štát.
Nielen De administrando imperio vyzdvihuje Svätoplukovu smrť ako
významný moment spojený s dôležitým posolstvom. Ďalším prameňom
je Kosmova Kronika česká22, ktorá Svätoplukovi dožičila i kresťanské
zadosťučinenie. Podľa nej Svätopluk, ľutujúc svoje hriechy, odchádza
k pustovníkom na Zobor, kde žil v pokore nepoznaný až do svojej smrti,
ktorá mu dovolila odhaliť tajomstvo. „A kým žil, nebol nikým poznaný,
iba keď vycítil, že už umrie, vyzradil o sebe mníchom, kto je, a hneď
zomrel.“ 23
Literárne pamiatky z veľkomoravského obdobia predstavujú dôležitý
zdroj informácií o danej dobe. Tlak legendového žánru však spôsobil, že
21

Tamže.
Chronica Boemorum, 12. stor.
23
KRAJČOVIČ, R.: Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov legiend, kroník
a krásnej spisby. Tatran, Bratislava 1985, s. 51.
22
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stále existuje isté napätie medzi faktom a fikciou, ktoré percipient
21. storočia musí včas odhaliť, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam v interpretácii. Stredoveká literatúra pracuje s idealizovaným
typizovaním – to znamená, že konkrétne znaky bývajú nepodstatné.
V popredí sú univerzálne charakteristiky – v našom prípade univerzálne
posolstvá. Najsilnejší významový dôraz, a spolu s ním aj evidentná snaha
poeticky zvýrazniť takýto odkaz, je v legendách i povestiach skumulovaná hlavne v epizóde umierania svätca alebo panovníka.

Summary: THE HISTORIC REALITY AND LITERATURE TOPOS IN
PERSONAL CHARACTER HERITAGE OF GREAT MORAVIAN
RECOLLECTIONS. The death episode belongs to most import topics
from episodes in medieval legends and tales, where in the hour of death
author concentrates on esthetically most important remedies and
cognitively important errands. Literature memories pose as a notable
source of information about that time period. The pressure of legend genre
evocated that there still exists the tension between fact and fiction, which
percipient of 21st century must unveil to prevent the unnecessary
misunderstandings in interpretation. In our contribution to discussion we
concentrate on some works which mention the last moments of life of
Constantine, Metod and king Svätopluk.
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KRESŤANSKÉ KRESŤANSTVO
V KAŽDODENNEJ KOMUNIKÁCII
Peter Ďurkovský
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity
v Ružomberku

Dennodenne sa stretávame s výrazmi kresťanstvo, kresťan, kresťanský.
Berieme ich ako samozrejmosť. Až pri mimovoľnom pozastavení sa nad
ich významom sa môžeme ocitnúť na tenkom ľade. Dosť často sa
pripisujú javom, veciam alebo osobám, ktoré so skutočným kresťanstvom nemajú nič spoločné.
Ježišove prikázania, ako ich poznáme z Nového zákona, sa často
nelogicky chápu ako rozkazy. A keď nám niekto rozkazuje, automaticky
časť našej osobnosti sa stavia na odpor. Tieto prikázania sú ale určitými
definíciami. Keď niekto zabije blížneho svojho, nie je kresťanom, keď
cudzoloží, tiež nie, keď berie meno Božie nadarmo, je na tom rovnako.
Podľa M. Puškárovej „obsahom kolektívneho nevedomia sú archetypy, pravzory, ktoré sú spoločné pre celé ľudstvo.“1 Analogicky možno
povedať, že obsahom skutočného kresťanstva sú podobenstvá a prikázania spoločné pre všetkých kresťanov. Aj kresťanov, ktorí nie sú
kresťanmi oficiálne kvôli vonkajším prekážkam. Podľa C. G. Junga,
archetyp „má historické aspekty a bez znalosti histórie nemôžeme udalosti pochopiť.“2 V najhlbšej úrovni kolektívneho nevedomia sme síce
všetci na celom svete rovnakou bytosťou, avšak nevedomie ako také sa
medzi dvoma jedincami dvoch národov v tejto úrovni dosť líši.
Tu niekde začína odpoveď na otázku: „Z akého dôvodu v druhej svetovej
vojne nedošlo pri maximálnom priestore a podpore zo strany nacistického Nemecka k masovému holokaustu na území Slovenska?“ Podľa
môjho názoru misia solúnskych bratov Cyrila a Metoda a udalosti, ktoré
sa s ňou spájali, poskytujú na uvedenú otázku časť odpovede. Títo svätí
bratia „prv než odišli do Ríma, preložili do staroslovienčiny všetky štyri
1
2

PUŠKÁROVÁ, M. : Múdry starec. Bratislava : 1997, s. 23.2
JUNG, C. G. : Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha : 1992, s. 172.
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evanjeliá.“3 V oblasti, v ktorej sa slúžili sväté omše podľa západného
obradu, to bolo veľmi pokrokové. Franskí misionári stále presadzovali len
tri jazyky (hebrejský, latinský a grécky), ktoré ani im samotným nemohli
byť celkom blízke, o to ťažšie sa takto mohli dopracovať ku skutočnej
podstate Božieho slova.
Podľa C. G, Junga „Fanatizmus je vždy príznakom potlačenej
pochybnosti. Môžeme to študovať v histórii Cirkvi. V dobách, keď
Cirkev začína kolísať, stáva sa jej vystupovanie fanatické, alebo vznikajú
fanatické sekty, pretože musí byť vytesnená skrytá pochybnosť.“4 Ako
keby sa z obdobia solúnskych bratov u nás niečo opakovalo. Nikomu
netreba pravdepodobne vykresľovať úporné úsilie franského kňažstva
o deštrukciu kresťanstva na našom území v mene ich kresťanstva. Čo sa
týka súčasnosti, Slovensko je stále aj napriek prudkému nárastu vplyvu
donucovacích kultov a siekt v porovnaní so západnými krajinami
krajinou „tabula rasa“. V rámci globalizácie nikto nie je imúnny proti jej
negatívnym vplyvom. Podľa mňa však to pozitívne z dedičstva svätých
bratov Cyrila a Metoda v našom kolektívnom nevedomí zohráva pri
eliminovaní sociálnopatologických javov podstatnú úlohu.
Pre podporný príklad sa stačí vrátiť o niekoľko desaťročí naspäť, keď
sa v dôsledku mnohých udalostí stala prvá Slovenská republika satelitom
Nemecka. Vďaka „rozumnej politike slovenskej vlády sa i napriek
tomuto negatívnemu vplyvu podarilo veľa pozitívneho realizovať
v rokoch samostatného štátu, čo slúžilo záujmom vlastného národa.“5
Určite nie je bezpečné bagatelizovať úlohu niektorých pri
deportáciách židovského obyvateľstva zo Slovenska. Doposiaľ, žiaľ, neboli
presne zmapované a bez politického podtónu vykreslené okolnosti, za
ktorých k tomuto smutnému mechanizmu dochádzalo. Podľa I.
Hermanna, autora diela „Psychológia antisemitizmu“, pri hľadaní
správneho vysvetlenia antisemitizmu „psychologický kľúč k tejto podivuhodnej psychologickej epidémii, antisemitizmu, nehľadáme v protiklade
k jeho hospodárskemu, politickému a spoločenskému vysvetleniu, ale
paralelne s nimi, s ohľadom na individuálno – a spoločensko-psychologické hľadiská.“6 Slovensko ako všetky územia v područí Hitlera
rozhodne nebolo v druhej svetovej vojne rajom pre Židov.
3

HNILICA, J.: Svätí Cyril a Metod. Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri
Cirkvi. Bratislava : 1990, s. 53
4
JUNG, C. G. : Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha : 1992, s. 162 – 163.
5
VRAGAŠ, Š. : Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote
Slovákov. Bratislava : 1991, s. 94.
6
HERMANN, I. : Psychológia antisemitizmu. Nové Zámky : 1997, s. 23.
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Vďaka spoločenským a spoločensko-psychologickým hľadiskám nebolo až takým peklom ako Rakúsko alebo samotné Nemecko.
„Slavistickí bádatelia usudzujú, že solúnski bratia založili na Veľkej
Morave literárnu školu, ktorá sa starala o zveľaďovanie cyrilo-metodského jazyka prostredníctvom jazykových foriem zo živého jazyka
veľkomoravského ľudu a tiež z domáceho kultúrneho jazyka.“7 Pokiaľ je
tento úsudok pravdou, išlo by o kultúrnu inštitúciu obdobnú Platónovej
Akademii či Alexandrijskej knižnici. V tomto bode teda tiež došlo
k revolučnému pokroku, ktorý okolité štáty nedokázali tolerovať
a obdobne ako v roku 1968 ho s maximálnym úsilím potlačili.
V súvislosti s ústrednou témou tohto príspevku „Kresťanské kresťanstvo v každodennej komunikácii“ chcem dodať, že všetky doposiaľ
uvedené skutočnosti majú vplyv na charakter všetkých, ktorí sme
s týmito dejinnými udalosťami nejakým spôsobom spojení. C. G. Jung
to vysvetľuje celkom jednoducho: „Obsahy kolektívneho nevedomia nie
sú predmetom nejakého ľubovoľného úmyslu, a nie sú ovládateľné vôľou.
Správajú sa skutočne, ako keby vo vás neexistovali – vidíte ich vo svojom
susedstve, ale nie v sebe. Keď sú obsahy kolektívneho nevedomia
aktivované, začneme si u našich blížnych uvedomovať určité veci.“8
Skutočné kresťanstvo, jeho obsahy v kolektívnom nevedomí, ktoré sa
doň dostali i vďaka svätým solúnskym bratom, sme mohli naplno
pozorovať i pri aktivovaní kolektívneho nevedomia Slovanov v tzv.
Nežnej revolúcii. (Aktivátori tohto nevedomia a následné manipulácie
s bojmi o moc môžu byť predmetom konferencií s inou tematikou.)
Jeden z jedinečných žiakov S. Freuda, psychoterapeut, sociológ
a filozof E. Fromm sa väčšinu svojho života zaoberal otázkami slobody
a lásky vo všetkých ich podobách a formách. V knihe „Strach ze
svobody“ po siahodlhých analýzach mechanizmov novodobých diktátorských režimov konštatuje: „Túžba po slobode nie je metafyzickou
silou a nemôže sa vysvetľovať prírodným zákonom; je nevyhnutným
dôsledkom procesu individualizácie a kultúrneho rastu.
Autoritatívne systémy nemôžu zniesť zo sveta podmienky, ktoré
vyvolávajú túžbu po slobode; ani nemôžu odstrániť túžbu po slobode,
ktorá z týchto podmienok vyplýva.“9 Podľa mňa aj o tomto je kresťanské
kresťanstvo v každodennej komunikácii. Činnosť solúnskych bratov
7

VRAGAŠ, Š. : Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom
živote Slovákov. Bratislava : 1991, s. 34
8
JUNG, C. G. : Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha : 1992, s. 56.
9
FROMM, E. : Strach ze svobody. Praha : 1993, s. 126.
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takisto bola činnosťou pre slobodu a všetko pozitívne, čo z nej vyplýva.
Pre tvorivosť, pre lásku, pre mier.
Jedno z Ježišových odporúčaní z Evanjelia podľa Matúša znie takto:
„A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky
modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru,
hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi
do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je
v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení.“10 Omše, ktoré sa slúžili v nezrozumiteľnom jazyku nielenže nemohli zvestovať Božie slovo, ale boli len
rituálom, v ktorom sa kresťan nemohol otvoriť ani sám sebe. Skutočný
zmysel modlitby teda v ponímaní obradu franskými kňazmi unikal.
Aj tu je podľa mňa časť skutočného kresťanstva. Aby mohol byť človek
bližšie k Bohu, musí byť predovšetkým bližšie sám sebe. Podľa pápeža
Jána Pavla II. „je iluzórne myslieť si, že viera pri oslabenom vplyve
rozumu bude mať väčšiu presvedčivosť. Naopak, dostane sa do veľkého
nebezpečenstva, že sa zredukuje na mýtus alebo poveru.“11 Myšlienka
mladšia viac ako tisíc rokov od pôsobenia svätých bratov Cyrila a Metoda
v plnej miere podporuje doposiaľ uvádzané závery.
Summary: A CHRISTIANNY CHRISTIANITY IN DAILY COMMUNICATION. The contribution raises christianny elements in daily communication. Thesis are ignorant of Slovak's consiousness. Cyril and Metod
started to teach christianny christianity in daily communication. The
christianny christiannity of Slovak's helped to escape the mass holocaust
in Slovakia in last century.
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KOSTOLY A KAPLNKY NA SLOVENSKU,
KTORÉ V NÁZVOCH A VÝZDOBE
PRIPOMÍNAJÚ CYRILOMETODSKÚ TRADÍCIU
Valentína Gálová – Jozef Gál
Technická úprava fotografií Ing. Marián Lukáčik

Dohňany – rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda.
Obec leží v okrese Považská Bystrica
na Považí. Do polovice 19. storočia
v obci nebol rímskokatolícky kostol.
V druhej polovici 19. storočia bol
v Dohňanoch postavený rímskokatolícky kostol, ktorý bol zasvätený
solúnskym bratom sv. Cyrilovi
a Metodovi. Podľa projektu M.
Urbánka zo Vsetína bol položený
základný kameň stavby 12. októbra
1962. Stavba zapadala do miléniových osláv príchodu Konštantína
a Metoda medzi našich predkov. Pri
stavbe boli použité prvky románskeho a gotického stavebného slohu.
Celá plocha hlavného oltára je
vyplnená oltárnym obrazom slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Vysokými, majestátnymi
postavami solúnskych bratov so vznešenými a vážnymi tvárami vzdal
úctu týmto velikánom európskych kresťanských dejín.
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Pri príležitosti 1100. výročia príchodu solúnskych bratov bol poškodený
zvon preliaty majstrom Jozefom Dytrichom a na zvon pribudol nápis:
„Tento zvon bol preliaty na počesť sv. Cyrila a Metoda, patrónov
dohňanských“.
Kameničany – kaplnka sv. Cyrila a Metoda.
Obec leží na Považí v okrese
Považská Bystrica, v súčasnosti je súčasťou obce Bolešov.
Významné výročie smrti
Konštantína – Cyrila dalo
podnet na budovanie kaplnky
s. Cyrila a Metoda. Vybudovaná je v štýle neoslohovom,
tento stavebný štýl má pôvod
v 19. storočí.
Kaplnka je vybudovaná
v strede obce na námestí, okolo kaplnky sa rozprestiera ohradený parčík. Kaplnka sa nachádza pod mohutným stromom.
Vo vnútornom priestore je málo miesta s plochou 1,8 m x 2,1 m.
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Súčasťou kaplnky je zvonica, v ktorej sa nachádza zvon z roku 1936.
Vnútornému priestoru dominuje vyrezávaná replika obrazu Maxmiliána
Shurmanna „Sv. Cyrila Metod“. Originál sa nachádza v priestoroch
Nitrianskeho biskupstva na hrade v Nitre.

Kaplnku sv. Cyrila a Metoda vysvätil Teodor Ferenczy, bolešovský dekan
– farár.
Nitra – Mlynárce – rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda.
Mlynárce sú mestskou časťou
Nitry. Práca Sv. Cyril a Metoda je
úzko spojená s týmito osobnosťami. Myšlienka postaviť kostol
zasvätený solúnskym bratom
v roku 1943 je od Mons. Michala
Bolečka. Plány na nový kostol
vyprojektoval nitriansky staviteľ
Otto Kapalla. V roku 1943 nitriansky titulárny arcibiskup dr. Karol
Kmeťko vysvätil základný kameň
nového kostola, ktorý mal byť
zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.
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Udalosti druhej svetovej vojny nedovolili začať s výstavbou. Je pozoruhodné, že v roku 1946 bol nový kostol pod strechou. Od novembra 1946
sa mohli v kostole slúžiť sväté omše. Dňa 5. júla 1947 nitriansky svätiaci
biskup dr. Eduard Necsey konsegroval hlavný oltár a kostol. Na stavbe
kostola ideovo spolupracoval Valér Zavadský. Maľbu hlavného oltára
realizoval Edmund Massanyi. Autorom reliéfu nad hlavným vchodom je
F. Gibala.
Štefanov nad Oravou – rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda.
Obec sa nachádza v okrese
Dolný Kubín blízko pri Oravskej priehrade. Na mieste
dnešného
kostola v roku
1940 bo postavený kostol
stredných rozmerov v blízkosti barokovej mariánskej
kaplnky, ktorej patrocínium
bolo „Navštívenie Panny
Márie u svätej Alžbety“.
V roku 1969, keď sa slávilo
110 výročie solúnskych bratov, sa dr. Kulla, správca fary
v Tvrdošíne, rozhodol vzdať
úctu solúnskych bratov tým,
že patrocínium Panny Márie
vrátil kaplnke a Kostol sv.
Štefana po zrekonštruovaní zasvätil sv. Cyrilovi a Metodovi. Túto zmenu
povolil spišský kapitulný vikár dr. Jozef Ligač. Staviteľom kostola bol
inžinier Diamant. V roku 1970 akad. maliar Juraj Jelínek vymaľoval
interier kostola. Výjavy zo života solúnskych bratov dopĺňaju interiér
kostola, dominujúcim je text na čelnej DEDIČSTVO OTCOV
ZACHOVAJ NÁM PANE, ktorý je aktuálny aj v súčasnosti.
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Štiavnik – kaplnka sv. Cyrila a Metoda.
Obec leží v okrese Žilina
a patrí k najstarším ľudským
sídlam na severovýchodnom
Slovensku. Pri príležitosti
1100 výročia príchodu byzantskej misie vznikla myšlienka vybudovať pri farskom kostole kaplnku zasvätenú sv. Cyrilovi a Metodovi. Nenáročná kaplnka
bola postavená v roku 1971.
Skvostom sú vnútorné steny
kaplnky, ktoré umelecky
vyzdobil národný umelec
Vincent Hložník. Majster
mal hlboký vzťak k tomuto
priestoru,
bol
rodákom
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z neďalekj obce Svederník. S duchovnou činnosťou v obci bol úzko
spojený Albín Blažek, ktorý tu pôsobil 40 rokov, od roku 1973 sa stal
čestným dekanom. Bol nadšeným ctiteľom Františka z Assisi a slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda.
Výzdoba kaplnky je unikátna a originálna, Boh posiela k národom
prorokov, Slovanom posiela vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.
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Terchová – rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda.
Rázovitá obec s bohatým národopisným odkazom leží v okrese
Žilina. V roku 1938 sa stal správcom
farnosti Štefan Bitter. Tento rodák
z Mojmíroviec od Nitry tu pôsobil
do roku 1959. Jeho myšlienky začali
byť realizované v roku 1942 stavbou
nového kostola. Trojloďový kostol,
plány ktorého vypracoval architekt
Michal Milan Harminc, sa stal dominantou centra obce. Vojnové
udalosti spomalili jeho stavbu.
V apríli 1945 Nemci pri ústupe vypálili 155 domov a Terchovčania,
ktorí stratili strechu nad hlavou, dočasne bývali v rozostavanom kostole.
Akademický sochár Leopold Sordyl hľadal nové výrazové prostriedky,
nové gestá a nové pohľady. Výsledok jeho snaženia sú výtvarné diela,
ktoré sú pokladané za najlepšie čo v oblasti cyrilo-metodskej tematiky
u nás.
V súčasnosti je priestranstvo centra obce dotvorené tak, že Kostol
sv. Cyrila a Metoda je dominantou priestoru.
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Žilina – Vranie – kaplnka sv. Cyrila a Metoda.
Vranie je mestskou časťou Žiliny. V roku 1947 tu bola vybudovaná kaplnka a posviacka
bola uskutočnená 11.júla 1948.
Interier kaplnky (čelná stena) je
vyzdobený maľbou Najsvätejšej
Trojice s dvomi anjelmi. V oblúkovitom výklenku sú oddelene namaľované postavy solúnských bratov. Sv. Konštantín
– Cyril je zobrazený ako mních
s otvorenou knihou a s krížom,
sv. Metod má oblečené slávnostné omšové rúcho, na hlave
má mitru, v ľavej ruke drží berlu
a model kresťanského kostola,
pravá ruka je zdvihnutá, pripravená na požehnanie.
V knihe, ktorú drží, Cyril je text: „ iskon bě slovo, i slovo bě u Boga,
i Bog bě slovo“ Sú to slova Jánovho Prológu k evanjeliu.
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Branč
Obec leží v južnej časti okresu Nitra na pravom brehu rieky Nitry, na
úrodnej spraši, kde sa dobre darí vinnej réve. Nad obcou v časti
nazývanej „Vo vinohradoch“ sa nachádza socha sv. Cyrila a Metoda.
Autorom je F. Gibala, zhotovená bola v roku 1936. V katastri obce Branč
bola inštalovaná v roku 1940. Miesto na hranici Slovenska bolo vybrané
pod vplyvom anexie južného Slovenska Hortyovským Maďarskom.
Sv. Cyrila Metod sú tvárami otočení na Nitru – Zobor. Spolu so štátnym
znakom Slovenska, ktorý je z kameňa, do týchto dní pripomína smutné
obdobie národných dejín. Dielo je mimo hlavného cestného ťahu, ale
okoloidúcich zaujme a donúti zastať a zamyslieť sa.
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OPAKOVANÉ CESTY CYRILA A METODA DO SVETA –
TENTO RAZ NA ZNÁMKACH
Milan Šajgalík
KF 52-51 Nitra

Konštantín – filozof, známy ako svätý Cyril, počas svojej nie dlhej, ale
plodnej 42-ročnej životnej púte, spolu so svojím starším bratom
Metodom vyorali slovanským národom hlbokú, úrodnú brázdu na poli
vzdelanosti cirkevnej i svetskej a výsledky ich práce prinášajú svoje plody
dosiaľ. Podrobnosti o ich prípravách na cestu v Byzancii, či pôsobení na
Veľkej Morave, alebo v Panónii, boli dokumentované viacerými autormi
na tomto mieste na predchádzajúcich seminároch a konferenciách. UKF
založila tradíciu, oživiť tieto vysoko odborne špecializované, filozofickohistorické podujatia expozíciou filatelistických exponátov na uvedenú
tému.
Predstavením filatelistických materiálov na konferencii a stručným
opisom v tomto príspevku chceme dokumentovať, že význam pôsobenia
vysoko vzdelaných solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda si vážia
slovanské štáty aj tým, že ich poštové správy vydali pri rôznych
príležitostiach poštové ceniny – známky s cyrilometodskou témou.
Vatikánska pošta pripomína sériami známok túto tematiku zo širšieho
pohľadu.
V našom príspevku, orientovanom na nastávajúce výročie úmrtia
sv. Cyrila, sa zameriame predovšetkým len na jeden z jeho prínosov – na
písmo. Tento motív je využitý na viacerých známkach, tu sa sústredíme
len na tri vydania známok.
Známku zelenej farby s portrétom sv. Cyrila a Metoda vydali
22. júna 1993 súčasne dva štáty: Slovensko a Česká republika. Patrili
medzi prvé známky na oboch územiach po rozdelení Československej
republiky na samostatné štáty. Známky sa odlišujú v troch detailoch:
v názve vydavateľskej krajiny, v označení meny (slovenská verzia je bez
udania názvu meny „Sk“) a v jazykovej mutácii textu. Námet známky
v dvojportréte pripomína sv. Cyrila a Metoda. Stred známky zapĺňa
kompozícia počiatočných písmen hlaholiky, cyriliky a latinky
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s otvorenou knihou ako symbolom vývoja písma a vzdelanosti. Na pravej
strane známky s rozmerom 40x23 mm je uvedená nominálna hodnota
(na slovenskej iba číslicou 8, bez uvedenia meny) a text v slovenskej resp.
českej jazykovej mutácii „1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda“.
Autorom výtvarného návrhu známky je akademický maliar Igor
Benca a rytinu spracoval Martin Srb. Známka v náklade 5,5 milióna
kusov bola vytlačená rotačnou oceľotlačou v kombinácii s viacfarebnou
hĺbkotlačou v tlačových listoch po 50 kusoch. Zároveň bola vydaná
obálka prvého dňa vydania (FDC), na ktorej sa opakuje motív
počiatočných písmen hlaholiky, cyriliky a latinky, čím autori chceli
pripomenúť, že najvýznamnejším činom byzantskej misie sv. Cyrila
a Metoda bolo vytvorenie nového písma – hlaholiky, písanie a preklady
niektorých liturgických texty v tomto písme; čím prispeli k rozvoju
vzdelanosti na našom území a u pápežskej stolice dosiahli zavedenie
slovienčiny (starej slovenčiny) ako štvrtého bohoslužobného jazyka.
Ďalšia známka, či skôr séria známok, ktorým sa budeme venovať,
boli vydané dňa 4. 7. 2001 v hárčekovej úprave. Na známkach s číslom
emisie 236 až 239 sú imaginárne portréty osobností Veľkej Moravy, jej
významných vládcov zo začiatku 9. storočia – Pribinu, Rastislava,
Koceľa, Svätopluka. Títo vládcovia Veľkej Moravy, pochádzajúci
z Mojmírovskej kniežacej dynastie (833-906), sa pričinili o vznik,
územný rozmach a kultúrny rozkvet prvého štátu západných Slovanov
a sú zobrazení spolu s mapou Veľkej Moravy z čias jej najväčšieho
rozkvetu. Na mape podľa spracovania akademika Jána Dekana je
vyobrazená aj reprodukcia archeologického nálezu – terčíka so sokoliarom.
Z tejto série upriamime pozornosť na známku emisného čísla 237,
ktorú navrhol Jozef Baláž a vyryl Rudolf Cigánik. Na známke s nominálnou hodnotou 9,- Sk je vyobrazený Rastislav (okolo 820 – 870), ktorý
bol vel'komoravským kniežaťom v rokoch 846 – 870. Vládu prevzal po
strýkovi Mojmírovi I. a podarilo sa mu ubrániť Vel'kú Moravu proti
franským útokom. Na základe aj jeho pozvania vyslal byzantský cisár
Michal III. r. 863 na Vel'kú Moravu misiu solúnskych bratov CyrilaKonštantína a Metoda., ktorí šírili kresťanstvo rečou ľudu. Vel'ká Morava
sa za jeho vlády značne rozšírila, vymanila spod politického vplyvu
Franskej ríše, získala úplnú nezávislosť. Za jeho panovania uskutočnená
byzantská misia vytvorila základy slovanského i slovenského písomníctva. Popri portréte Rastislava, sú na tejto známke zobrazení aj solúnski
bratia so Svätým písmom a písmenom „S“ z hlaholiky – symbolom Boha
a Svätej Trojice.
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Tretím objektom, na ktorý sa sústredíme, je hárček „25. výročie
Slovenskej cirkevnej provincie“, vydaný 6. 4. 2003, na ktorom sú dve
známky s kupónmi. Autorom výtvarného návrhu známky i hárčeka je
Karol Felix a rytiny vytvoril František Horniak. Sú na nich portréty
sv. Cyrila a sv. Metoda. Na kupónoch sú vyobrazené: predrománsky
kostolík z Nitry (párovský Kostol sv. Štefana) a románsky kostolík
z Dražoviec (Kostol sv. Michala archanjela). Na známke s portrétom sv.
Cyrila sú počiatočné písmená hlaholiky, na kupóne je hlaholikou
napísané „slovo“ a vyobrazený románsky kostol v Drážovciach. Samotnému hárčeku, na ktorom je mnoho symboliky, sa budeme venovať
v inom príspevku. V spojitosti so sv. Cyrilom a hlaholikou spomeňme, že
v dolnej časti hárčeka, je štylizovaná slovenská krajina a na pozadí
vychádzajúceho slnka vyniká hlaholské písmeno „S“. Vydaný hárček má
pripomenúť, že počiatky samostatnej cirkevnej organizácie na našom
území spadajú ešte do cyrilo-metodského obdobia, keď sv. Metod bol
menovaný za panónsko-moravského arcibiskupa roku 870, a keď pápež
Ján VIII. zriadil roku 880 na žiadosť Svätopluka diecézu v Nitre, ktorá
tiež patrila pod právomoc arcibiskupa – metropolitu Metoda. V bule
„Industriae tuae“ menuje Svätopluka kráľom. K Nitrianskemu biskupstvu
patrilo územie dnešného Slovenska ako aj severnejšia časť Panónie.
ZÁVER
Misia solúnskych bratov k našim predkom nebola ich prvou cestou,
ale stala sa pre nás najvýznamnejšou. Uvedená skutočnosť nachádza
odozvu aj vo vydávaní poštových známok s touto tematikou, a tak sa sv.
Cyril a Metod opakovane rozchádzajú do sveta, aby na písmach (veď
písmo – gramotnosť – priniesli Slovanom – a nielen im) šírili vo svete aj
po tisíc rokoch svoju zvesť.
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Známka „1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda“, ktorú vydali
spoločne Česká republika a Slovenská republika v roku 1993.

Obálka prvého dňa (FDC – First day cover) vydaná k 1130. výročiu ich
príchodu k nám. Prvé písmeno hlaholskej, cyrilskej a latinskej abecedy
dominuje na známke, pečiatke i obálke. Vyjadruje význam gramotnosti.
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Na hárčeku „Osobnosti Veľkej Moravy“ nemôžu chýbať solúnski bratia.
Na známke v hodnote 9,- Sk popri Rastislavovi sú vyobrazení sv. Cyril
a Metod a v otvorenej knihe je písmeno „S“ hlaholskej abecedy.
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Sv. Cyril (počiatočné písmená hlaholiky) a románsky kostolík v Drážovciach (dole s nápisom „slovo“ v hlaholike).
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Summary: ITERATIONAL ROADS OF SS. CYRIL AND METHODIUS
INTO WORLD – NOW IN POST STAMPS. The mision of Ss. Cyril and
Methodius in the state of our ascendants was not been their first mision
but for us was the most important. We can see that reality also in the
publishing of post stamps which reminding the Cyrillo-Methodian
tradition and iterationaly and in symbolical way traveling into the world
in form of letters all the time until today.
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