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  ÚVODOM 
 

    Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia sú neoddeliteľnou 

súčasťou slovenských dejín. Obe boli spojené s dejinami Veľkej Moravy 

a pôsobením solúnskych bratov Konštantína (Cyrila) a Metoda. Aj keď 

vychádzajú zo spoločnej histórie Veľkej Moravy, sú to dve línie výkladu 

našich dejín, ktoré spolu úzko súvisia, hoci osudy ich vývoja 

a pertraktovanie neboli vždy zhodné.   

    1. Od začiatku desiateho storočia, po zániku Veľkej Moravy obidve 

tradície prešli v dejinách slovanských národov mnohými premenami. 

Cyrilo-metodský príbeh mal v dejinách Slovenska najskôr podobu 

cirkevnej tradície, s výrazne duchovnou povahou. Až postupným 

vývojom obe tradície nadobúdali v našich národných dejinách historický 

a národno buditeľský charakter. V období národného obrodenia 

a formovania moderného slovenského národa sa stali aj kultúrnymi 

tradíciami. V súlade s bojom za národnú  slobodu nadobúdali politický 

charakter, ktorý významným spôsobom vplýval na formovanie 

slovenského politického vedomia a v konečnom dôsledku aj na 

vytvorenie slovenskej štátnosti. Počnúc obdobím národného obrodenia 

obe tradície výrazne prispeli k vytváraniu národnej ideológie Slovákov, 

čo je už evidentné v prvom politickom programe slovenského národného 

hnutia – v Žiadostiach slovenského národa. V období politických snáh 

o vlastnú štátnosť Slováci sa odvolávali na veľkomoravské a cyrilo-

metodské dedičstvo zdôrazňujúc, že obe tradície sú dlhodobo 

integrálnou súčasťou slovenských dejín. Je preto historicky 

nespochybniteľné, že cyrilo-metodská i veľkomoravská tradícia boli od 

začiatku svojho vzniku súčasťou slovenských  politických dejín.  

   2. Cyrilo-metodská tradícia ako naše historické duchovné dedičstvo 

slúžila ako ideový základ národných politických požiadaviek, ktoré 

smerovali k dokončeniu emancipačného vývoja slovenského národa.    
                                                 
1 Podolan, P.: Sv. Cyril a Metod v historiografii 1. polovice 19 . storočia. In: Tradícia 
a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda, UKF, Nitra 2013, s.198   
2 Tamtiež, s. 198 
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Od začiatku oboch tradícií až po vznik samostatnej Slovenskej republiky 

v roku 1993 veľkomoravská i cyrilo-metodská myšlienka sa v slovenskej 

histórii prejavovali ako zložitý, pritom však jednoliaty myšlienkový 

a ideový prúd, ktorý sa takmer nepretržite objavoval v národnom 

a politickom živote. Obe tradície oživovali potlačené národné cítenie 

a s novou energiou vplývali na rast národného povedomia. Ako výstižne 

napísal Richard Marsina, cyrilo-metodská (a popri nej aj veľkomoravská  

– pozn. autora) tradícia stala sa slovenskou národnou (ľudovou) 

tradíciou a v 20. storočí aj súčasťou národno-štátnej tradície.3 Význam 

oboch tradícií pri vzniku slovenskej štátnosti vyzdvihuje aj Preambula 

Ústavy Slovenskej republiky. 

   Pri veľkomoravskej tradícii vychádzame z poznania, že Nitrianske 

kniežatstvo, na čele s kniežaťom Pribinom, ktoré bolo na území 

dnešného západného Slovenska, povžujeme za prvý samostatný štátny 

útvar našich predkov (odhliadnúc od Samovej ríše). Aj keď násilne 

podmanené Mojmírom I., Nitrianske kniežatstvo sa stalo integrálnou 

súčasťou Veľkomoravskej ríše a súčasťou našich dejín. Je preto  

východiskovým bodom a súčasťou skúmania tejto problematiky.     

   Hoci  od  príchodu  Konštantína a Metoda  na naše územie uplynulo už  

1150 rokov, slovanské národy si pripomenuli veľkolepé kultúrne 

a civilizačné dielo oboch solúnskych bratov a celej byzantskej misie, 

dielo, ktoré aj dnes je predmetom záujmu vedcov z mnohých krajín. 

Svedčia o tom početné vedecké konferencie, organizované takmer vo 

všetkých slovanských štátoch, medzi nimi aj na Slovensku. Dielo 

solúnskych bratov je teda dlhodobo predmetom podrobného vedeckého 

skúmania. Jeho výsledkom je viac ako dvanásťtisíc vedeckých či 

odborných prác v krajinách Európy i ostatného sveta. Aj napriek tomu 

nemôžeme povedať, že o význame ich pôsobenia a duchovnom 

dedičstve vieme všetko a že už niet čo vedecky skúmať. Keďže dielo 

Konštantína a Metoda je nadčasové, aj oslovuje nové generácie, 

                                                 
3
 Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Príspevok na podujatí k 85-

ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, prednesený v Bratislave dňa 19. marca 
2009. 
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predovšetkým v krajinách, kde sa stalo súčasťou politických dejín 

národa a jeho kultúrnych hodnôt. Preto aj s odstupom viac ako 

jedenástich storočí nachádzame v ňom nové podnety pre vedecký 

výskum, predovšetkým z pohľadu našej štátnosti. V snahách Konštantína 

a Metoda o vytvorenie vzdelanosti a svojbytnej kultúry našich predkov, 

vrátane vlastného písma, morálnych a právnych noriem, zákonov 

a vlastnej cirkevnej organizácie vidíme aj ich príspevok k politickej 

nezávislosti mojmírovského štátu, ktorého naši predkovia Sloveni boli 

v období vlády Rastislava a Svätopluka integrálnou súčasťou. 

Z dnešného pohľadu vnímame politický význam ich pôsobenia ako 

zreteľnú spätosť so snahami slovenského národa o svoju štátnosť, čo 

otvára priestor pre skúmanie politického rozmeru ich pôsobenia.       

   Predkladaná vedecká monografia sa preto nezameriava ani tak na 

skúmanie historických faktov (je to  predmetom skúmania historickej 

vedy), ale prostredníctvom politologického pohľadu sa pokúša vedecky 

analyzovať politické súvislostí ich pôsobenia, a to jednak vo vzťahu 

navonok - čiže vo vzťahu k vtedajším mocenských a ideovým centrám 

(Rím, Byzancia, Franská ríša), ale aj dovnútra - v smere vytvárania 

a upevňovania morálky a politiky mojmírovského štátu, čo bolo spojené 

s upevňovaním kresťanstva a používaním slovanského liturgického 

jazyka. Snaží sa charakterizovať vývoj veľkomoravskej a cyrilo-

metodskej tradície v našich dejinách, predovšetkým ich premeny v čase 

a pomenovať úlohu, ktoré obe tradície zohrali pri obrane slovenského 

národa v stáročiach národnej poroby, definovať ich zástoj pri vzniku 

novodobej slovenskej kultúry, národného povedomia i národných 

politických cieľov vedúcich k vzniku slovenskej štátnosti. Obe tradície 

zohrali svoju jedinečnú politickú úlohu, samozrejme, každá iným 

spôsobom, v závislosti od historického obdobia. Preto základnou 

vedeckou metódou, ktorú sme sa snažili použiť, je snaha o analýzu 

dokumentov a významných prác našich národovcov, predovšetkým 

z politického pohľadu. Pomocou neho chceli sme dospieť k vedeckej 

syntéze a k novému poznaniu, ktoré by dávalo odpoveď na tézy 

politickej povahy. Primárnymi zdrojmi sú existujúce historické listiny, 
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sústredené  historikom  Petrom Ratkošom v známej publikácii Pramene 

k dejinám Veľkej Moravy, v ktorej sú publikované najvýznamnejšie 

dokumenty, týkajúce aj pôsobenia Konštantína a Metoda, predovšetkým 

Život Konštantína a Život Metoda, a iné dokumenty, najmä významné 

listiny Apoštolskej stolice, viažuce sa k životu a pôsobeniu Konštantína 

a Metoda na Veľkej Morave. Texty zo základných dokumentov našich 

národných dejín sme citovali aj v pôvodnom, teda latinskom jazyku, 

odvolávajúc sa na zborník dokumentov Codex diplomaticus et 

epistolaris Slovaciae, Tomus I, pripravený a editovaný Richardom 

Marsinom.  

    Keďže skúmanie tejto tematiky vychádza predovšetkým 

z historického rámca, autor sa opieral o vedecké výskumy 

najvýznamnejších autorít našej historiografie v tejto problematike, 

predovšetkým Petra Ratkoša, Matúša Kučeru, Richarda Marsinu 

i niektorých moravských a českých historikov. Spomenieme prácu 

Richarda Marsinu Metodov boj, práce Jána Tibenského Chvály a obrany 

slovenského národa, ktorá je cenná aj z dôvodu, že v nej zosumarizoval 

dôležité obranné spisy a dokumenty slovenských dejín a slovenského 

politického myslenia. Z ďalších slovenských autorov zaoberajúcich sa 

touto tematikou spomenieme prácu Imricha Kružliaka Cyrilo-metodský 

kult u Slovákov, zaoberajúcu sa kresťanským a politickým odkazom 

veľkomoravského obdobia, ktoré autor považuje za základ národnej 

ideológie Slovákov. Autor v nej podáva zrozumiteľný a komplexný 

výklad vývoja  cyrilo-metodskej tradície od jej cirkevnej a kultúrnej 

podoby až j národnému a politickému obsahu týchto tradícií. Významné 

miesto má aj monografická práca Štefana Vragaša Cyrilo-metodské 

dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov, ktorá 

sa pokúša priniesť komplexnejší pohľad na cyrilo-metodské dedičstvo. 

Anton Bagin vo svojej publikácii Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov 

sleduje predovšetkým cirkevný pohľad, ale skúma aj prítomné kultúrne 

a politické súvislosti. Svoje čiastkové výsledky výskumu sme doposiaľ 

prezentovali verejnosti v troch recenzovaných štúdiách, uverejnených 

v Studia politica Slovaca, časopise pre politické vedy, najnovšie 
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politické dejiny a medzinárodné vzťahy, vydávanom Ústavom 

politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Mali spoločný 

názov Politický význam pôsobenia misie Konštantína a Metoda na území 

Slovenov, (I. časť, do roku 869, č. 1, 2012, roč. V, ss.149-166; II. časť, 

v rokoch 869-880, č. 2, 2012, roč. V, ss.149-169;  III. časť, v rokoch 

880-885,  č. 1, 2013, roč. VI, ss. 149-171). Predkladaná monografia 

vychádza aj z našej pôvodnej vedeckej práce Konštantín a Metod 

v politických vzťahoch Veľkej Moravy, ktorú vydalo vydavateľstvo 

Conscientia v Brje, v Slovinsku v roku 2013, ISBN 978-961-92898-4-6. 

Z metodologického hľadiska predkladaná monografická práca sa opiera 

predovšetkým o dokumenty, prevažne uverejnené v zborníku Dokumenty 

slovenskej národnej identity a štátnosti I a II, Bratislava 1998.  

   Predmetom vedeckej monografie je skúmanie politických vzťahov, do 

ktorých sa Konštantín a Metod dostávali predovšetkým v prostredí 

Veľkej Moravy, kde pôsobili, ale ich aj aktívne vytvárali. V tomto 

období sa tieto vzťahy sa prejavovali predovšetkým v dvoch smeroch:  

  a) navonok, vo vzťahu k Apoštolskej stolici ako súčasť formovania sa 

zahraničnej politiky Veľkej Moravy, predovšetkým Rastislava a 

Svätopluka, s jasným politickým cieľom získať štátnu nezávislosť, 

potvrdenú Rímom;  

  b) dovnútra, vo vzťahu k štátnej moci, ako súčasti budovania 

mocenských štruktúr, nielen vytvorením samostatnej cirkevnej 

organizácie - Veľkomoravského arcibiskupstva a nitrianskeho 

biskupstva a tým spojenia „trónu a stolca“ ako dôležitého mocenského 

fundamentu, ale aj vytvorením liturgického jazyka Slovenov, morálnych 

a právnych noriem a upevňovania kresťanstva, zbaveného politického 

nátlaku zo strany východofranského (bavorského) episkopátu. Poslanie 

byzantskej misie bolo teda širšie, hoci prvotný cieľ ich pôsobenia bol 

rozvíjať vzdelanie a v zrozumiteľnom jazyku šíriť kresťanstvo, čo 

vyplývalo aj z obsahu a zmyslu pozývacieho listu Rastislava. Popri 

vzdelávacom a kultúrnom (kresťanskom) rozmere pôsobenie 

Konštantína a Metoda i byzantskej misie v konečnom dôsledku 

nadobúdalo aj politický rozmer, smerujúci k politickej samostatnosti 
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Veľkej Moravy ako štátneho celku našich predkov Slovenov. Tento 

politický cieľ sa podarilo dosiahnuť už za života Metoda. Tým sa 

vytvorili  predpoklady, aby veľkomoravská tradícia sa stala historickou 

súčasťou politických dejín Slovanov, v našom prípade  aj Slovákov.    

   Cyrilo-metodská tradícia bola po stáročia nevyčerpateľným žriedlom 

slovenského národného myslenia (aj kresťanského) a významnou oporou 

slovenského národného života. Výrazne determinovala vznik a charakter 

slovenskej národnej kultúry a duchovného života, nevyhnutného pre 

formovanie novodobého slovenského národa. Obe tradície sa stali 

politicko – ideovou platformou, ktorá významne ovplyvnila vznik 

slovenskej štátnosti. Dôkazom je aj začlenenie týchto tradícií do 

Preambuly Ústavy Slovenskej republiky, prijatej 1. septembra 1992.   

    

                                           

                                                                                                    

Preface  
 

   An intregral part of Slovak history are the traditions of Great Moravia 

and the Christian missionary brothers Cyril and Methodius. Both 

traditions are interconnected in their historical and spiritual 

characteristics and closely relate to the interpretation of Slovak history, 

although the fate of their individual deveploment and cultural 

interpretation have not always been identical. Since the beginning of the 

tenth century, after the demise of Great Moravia, the transformation of 

the Cyril and Methodius story and Great Moravia took place many times 

throughout the centuries, first in the history of Slovakia as well as the  

character of ecclesiastical tradition, which was essentially spiritual in 

nature. In fact, the gradual development of these two traditions in Slovak 

history acquired both historical and national characteristics.  During the 

period of National Revival and the formation of the modern Slovak 

nation it became the cultural tradition and political character, which has 

significantly influenced the formation of Slovak political awareness and 

the creation of Slovak statehood. During the period of National Revival 
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both traditions contribuented significantly to the formation of Slovak 

national ideology and the first Slovak political program – the Slovak 

People in 1848. The tradition of both Great Moravia and Cyril and 

Methodius as the historical and spiritual heritage of the Slovak nation 

was the ideological basis of both national and political demands for the 

complete emancipation of Slovaks and later the achievement of 

statehood in 1993. Therefore they have a place in the Preamble of the 

Constitution of the Slovak Republic. 

   Since the time when the missionaries Saints Cyril (Constantine) and 

Methodius came to the Great Moravian Empire 1150 years have passed. 

After eleven centuries the Slavic nations appreciate, commemorate and 

celebrate the great importance of the outstanding work and the 

achievement of the two missionary brothers. Their Byzantine mission 

has become the subject of the scholars´ detailed interest for many 

countries. Many conferences held in Slovakia, in other Slavonic 

countries and communities also in the USA and Australia address the 

issue of Cyril and Methodius´ achievement and their work. Although all 

the scientific work has resulted in more than twelve thousand scientific 

papers published in many European countries and worldwide one cannot 

admit that their work is thoroughly searched and there is nothing 

remained for the forthcoming research. Their work is beyond the time 

limits and addresses new generations in the countries where it forms a 

part of the national cultural heritage. Today, after more than eleven 

centuries, their work is still motivating us to find new impulses from the 

point of view of our statehood. Constantine and Methodius attempted to 

create the culture of our ancestors that encompassed creating of the new 

alphabet, setting moral values, designing laws and own church 

organization. They contributed to the political independence of the 

Mojmir state where our Slavic ancestors formed an integral part under 

the rule of Rastislav and Svatopluk. From today’s point of view the 

political importance of their activity can be perceived as a connection 

between the efforts of the Slovak nation to declare their own sovereign 
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state and their activities of which the continuity and the value are to be 

searched.  

   The scientific book does not aim at historical facts (they are subjected 

to historic science), its objective is to analyse the political conditions of 

the Missionaries´ activity by means of political tools and from the point 

of view of external relations towards the centres of power and politics 

such as (Rome, Byzantine and Frankish Empires) and towards the 

internal politics such as establishing moral and political values of the 

Mojmir´s State. This was closely connected to the process of supporting 

the Christianity and own liturgical language. The basic scientific method 

applied by the author is the attempt to analyse the paper documents from 

the political (not historical) point of view thus reaching the scientific 

synthesis and gaining the new knowledge responding to the political 

thesis. The primary resource that the author based his work upon is the 

existing historical documents gathered by the historian Peter Ratkoš in 

the book The Great Moravia Resource, publishing the documents of the 

utmost importance such as the Life of Constantine-Cyril and Life of 

Methodius most likely written by their disciples, documents of the 

Apostolic Stool addressing the life and activities of the two brothers and 

the Great Moravia. The texts from the documents are cited by the author 

in the Latin language referring to the almanac of documents Codex 

diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, prepared and edited by 

Richard Marsin. Examining the activities of Constantine and Method in 

political relations within the Great Moravian Empire can be based only 

on the historical background (as it is a part of the history) respected by 

the author who implements the results of scientific research carried out 

by historiographical authors who are the most significant in this field, 

especially by Peter Ratkos, Matus Kucera, Richard Marsina and by some 

Moravian and Czech historians. Partial results of the research are 

presented by the author to the public in three reviewed studies published 

in Studia politica Slovaca, a journal for political science, the latest 

political history and international relations, issued by the Institute of 

political science of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava. The 
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studies are titled “Political Importance of the Constantine and 

Methodius Mission on the territory of Slavs”, (Part I the history till the 

year 869, No.l, 2012, Vol. V, pp 149-166; Part II, the years 869-880, 

No.2, 2012, Vol.V, pp.149-169;, Part III, the years 880-885, Nol1, 2013, 

Vol. VI, pp. 149-171). Also the monograph to the same author 

publication Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy, 

Brje 2013, Slovenia,  240 s. 

   The aim of the monograph is to examine the political relations 

established as the result of Constantine’s and Methodius´ activities 

within the political activities in Great Moravia. The relations are 

developed between the Great Moravian Empire and the Holy See, as a 

part of establishing the foreign policy in Great Moravia, especially 

Svatopluk ´s policy with a clear objective – to gain the state sovereignty 

acknowledged by Rome; relations between the Great Moravian Empire 

and the internal state power as a part of establishing the power structures 

by means of establishing sovereign church institutions – the Great 

Moravia Archbishopric and Nitra Bishopric and thus promoting the link 

between the “throne and See” as an important power foundation. The 

relations are based on creating own liturgical language of Slavs, moral 

and legal norms and Christianity deprived of the political pressure 

exaggerated by the East Frank (Bavarian) Episcopal Church. The author 

formulates and focuses on the issues and theses that are proved in 

following chapters.  

   The thesis is based on the fact that two missionaries Constantine and 

Methodius are perceived by our society as missionaries whose task was 

to introduce Christianity, to set new alphabet, to write liturgy in the 

language spoken by people, to establish scholarship. The objective of 

their mission was to promote education, spread Christianity in the 

language spoken and understood by common people and was encoded in 

the letter of invitation sent by Rastislav. The activities of Constantine 

and Methodius and the task of the Byzantine mission were at first of 

educational, cultural and then of political importance resulting in the 

state sovereignty of the Great Moravian Empire that at that time was a 
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state of our Slavonic ancestors. This political aim was achieved in the 

period of Methodius life.  

   Reasoning for the Sub thesis No.1. Since the period of Ludovit Stur 

(The Memorandum of the Slovak Nations) the issue of the language has 

been perceived as a political category. The language spoken by our 

ancestors is considered to be the pre-codified form of the Slovak 

language (Marcela Gbúrová). It means that the continuity between the 

old Slovak language and the literary Slovak is proved by the linguists. 

The language as a political issue appears in our national history when the 

new Glagolitic alphabet as the opposite of the Latin alphabet is designed. 

Due to the fact that Pope Hadrian´s II Papal Bull “Gloria in Excelsis” 

followed by the Papal Bull of John VIII “Industriae Tuae” is passed in 

869 and in 880 Constantine successfully defends the Slavic language in 

Venetia and both Popes approve the use of the Slavonic liturgy.  

   The Great Moravian and Cyril and Methodian tradition was for 

centuries a source of Slovak national life. Both significantly determined 

the formation and character of Slovak national culture, and the spiritual 

and political life of Slovakia shaping the modern Slovak nation as a 

political platform for the development of the Slovak Republic in 1993. 

 

 

 

Author 
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I. kapitola 

 
Naši predkovia Sloveni a západné kresťanstvo  

 
 
    Po zvrhnutí avarského útlaku sa začalo vytvárať samostatné kmeňové 

spoločenstvo našich predkov Slovenov, ktorí boli čoskoro vystavení 

systematickým snahám o christianizáciu z rôznych geografických 

smerov. Zrieknutím sa pohanstva a prijatím kresťanstva urobili 

významný civilizačný krok, ktorým sa zaradili do sféry západného 

kresťanského univerza. Spolu s kresťanskou vierou preberali nielen nové 

duchovné, ale aj kultúrne hodnoty, ktoré rozhodujúcim spôsobom 

vplývali na ich rozvíjajúci sa civilizačný proces. Táto tematika sa stala 

súčasťou nášho historického poznania a vedomia o našej minulosti. 

Slovenskí, českí i moravskí historici k nej doposiaľ pristupovali 

s dostatočnou pozornosťou, v závislosti od historických dôkazov (najmä 

listinného i archeologického charakteru). Zo slovenských učencov je 

treba spomenúť predovšetkým Samuela Timona a Jána Baltazára 

Magina, ktorí boli protagonistami obnovovania cyrilo-metodskej 

a veľkomoravskej tradície v období rodiaceho sa ranomaďarského 

nacionalizmu. Spomenieme aj významné eposy Jána Hollého (Svätopluk, 

Sláv, Cyrilometodiáda), ktorými sa táto tematika stala pevnou súčasťou 

slovenskej literatúry a ovplyvnila ďalšie generácie slovenských 

vzdelancov. Hollého dielo s veľkomoravskou tematikou inšpirovalo 

štúrovcov, napríklad Jozefa Miloslava Hurbana i Ľudovíta Štúra. 

Z významných súčasných slovenských historikov spomenieme 

predovšetkým práce Petra Ratkoša, Matúša Kučeru, Richarda Marsinu, 

archeológa Jána Dekana. Z moravských či českých historikov Lubomíra 

Havlíka, Zdeňka Klanicu, Josefa Poulíka a i. Dôležitou mierou prispeli 

k poznaniu cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradície na Slovensku 

i jazykovedci, zaoberajúci sa skúmaním vývoja spisovnej slovenčiny 

z pôvodného jazyka Slovenov, čiže staroslovenského jazyka, počnúc 
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Pavlom Jozefom Šafárikom, Ľudovítom Novákom, Jánom Stanislavom, 

Rudolfom Krajčovičom a i.  

    Historicky je známe, že Slovania, teda aj predkovia Slovákov prišli na 

naše územie už v 5. storočí. Ich susedmi boli znepriatelené kmene 

Longobardov a Gepidov. V mocenských bojoch v Karpatskej kotline 

predstavovali novú, významnú silu. Až v ďalšom období sa objavili 

Avari, proti ktorým stredoeurópski Slovania (Sloveni) viedli existenčné 

boje. Vzhľadom na veľký priestor, ktorý kmene Slovanov zaujali, začala 

sa medzi nimi prejavovať kmeňová a neskôr aj jazyková diferenciácia. 

Tých stredoeurópskych Slovanov, ktorí osídlili územie dnešného 

Slovenska, to znamená našich predkov, môžeme nazývať Slovenmi. 

Názov Slovieni, slovienčina nie je správny. Do našich dejín bol 

zavedený úmyselne, z cudzieho, neslovenského prostredia.    

     Prvopočiatky politických vzťahov Slovenov, žijúcich na našom 

území, evidujeme už na rozhraní 8. a 9. storočia n. l., keď Franská ríša za 

vlády Karola I. Veľkého (742-814) (v rokoch 768-814 kráľa Frankov, v 

roku 800 pápežom korunovaného za cisára)  pod zámienkou riešenia 

rozbrojov medzi Slovanmi a Avarmi začala v poslednom decéniu 8. 

storočia (791 – 796) mocensky prenikať do Panónie. Bolo to obdobie 

vojen Franskej ríše v Podunajsku, kde vtedy popri Avaroch žila pre 

Frankov „neznáma slovanská spoločnosť“, ktorá do tohto obdobia  

nebola predmetom záujmu dobových kronikárov. V latinskom spise 

Annales regni Francorum, uvádzaný rok DCCXCI, franský kronikár 

spomína vojenskú výpravu franského kráľa Karola až na územie po 

Viedenský les. Na druhom brehu Dunaja franské vojská prišli na miesto, 

ktoré sa nazýva Kamp, lebo tak sa volá ona rieka, ktorá sa vlieva do 

Dunaja (Ratkoš, 1964, s.9), ďalej na východ k rieke Rába a k povodiu 

rieky Moravy. Franský kronikár Einhard v spise Annales Einhardi (ďalej 

v skratke AE)  uvádza svedectvo o vojenskej výprave Frankov z roku 

791 proti avarskému Kaganátu v Panónii a zničení avarského tábora na 

vrchu zvanom Comeoberg (dnes zrejme Chumberg v Rakúsku: „Keď 

teda zahnali stráže Hunov, rozrúcali pevnosti, z ktorých jedna bola  nad 

riekou Kamp, druhá obohnaná veľmi silným valom bola pri hrade 
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Komagene na vrchu Comeoberg, všetko spustošili ohňom a mečom“. 

(Šebmera, s.68, preklad autor). V latinskom texte: 4 Dôležitým údajom je 

zmienka o účasť panónskych Slovanov v bojoch na franskej strane. 

Latinsky písané Anály Franskej ríše (Annales regni Francorum, Annales 

Einhardi, Conversione Bagoaoriorum et Carantanorum, Annales 

Fuldenses) k udalostiam, odohrávajúcim sa v rokoch 791, 

poznamenávajú že cisár Karol a neskôr aj jeho syn Pipin (v roku 796) 

spolu s Alemanmi, Bavormi, Frízmi, Sasmi a teda „s veľkým vojskom“ 

vtrhli „do ríše Hunov“ v Panónii a definitívne Avarov porazili. Alois 

Vojtěch Šembera, moravský historik v časopise Matice Moravské v roku 

1871 uvádza latinský text z Fuldských análov, podľa ktorého franské 

vojsko v boji proti Avarom (označovaných ako Huni) „ohňom a mečom“ 

zničilo avarské „hrinky“ v celej oblasti rieky Raba a v Panónii. (Podľa 

tam tiež). V latinskom texte: 5 Podľa historika Petra Ratkoša, proti 

barbarskej ríši Avarov „pravdepodobne povstali aj Sloveni nad stredným 

Dunajom, pretože bez účasti nad dunajských Slovenov na proti 

avarskom boji by sa sotva dalo vysvetliť pripojenie východnej „Rúgie“ 

(východnej časti Moravského poľa medzi Dunajom a Dyjou) 

k staromoravskému panstvu“. (Ratkoš, 1990, s.31). Je bezpečne 

dokázané, že na vojenských akciách proti Avarom sa podieľali aj 

Sloveni, žijúci vtedy nad Dunajom, ktorí sa účasťou na týchto 

oslobodzovacích bojoch pričinili o porážku Avarov. Tým sa aj za 

pomoci Franskej ríše definitívne zbavili stáročného avarského útlaku. 

Územie nad Dunajom sa politicky a mocensky nestalo súčasťou  

Karolínskej ríše, ale podľa Petra Ratkoša bolo „súčasťou domény 

                                                 
4  „Pulsis Hunorum praesidis et distructis munitionibus, quarum una super Cambum fluvium, 
altera iuxta Comagenos ciuitatem in monte Comeoberg vallo firmissimo erat extructa, ferro et 
igni cuncta vastantur.“ (Cit. podľa Šebmera, A. V.: Kde leží vrch, řečený „Mons Comianus“ 
v Dolních Rakousich..., Časopis Matice Moravské, roč. 1871) 
5 „...Ipse cum Francis, Alamannis et Bauariis ex australi parte Danubii per Cummiberg, 
Saxonibus et Thuringis cum parte Francorum per litus septentrionale pergentibus, Frisonibus 
vero et qui cum ipsis deputati sunt, navali evectione per alveum euntibus, Pannoniam ingressus, 
Hunis perterritis et fugientibus, omnes eorum regiones usque ad Raba fluvium ferro et igne 
devastat“. (Citované podľa tamtiež). 
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slovanských vojvodov“. (Ratkoš, 1985, s.207). To mohol byť jeden 

z politicky pozitívnych dôsledkov účasti naddunajských Slovanov spolu 

s Frankami na porážke avarských kmeňov.    

    Franský vplyv na území Slovenov prichádzal v čase, keď franský cisár 

Karol Veľký začal formovať novú tvár Európy. Ako uvádzajú niektorí 

historici (napríklad Matúš Kučera, Peter Ratkoš), naddunajské kmene 

Slovenov sa zúčastnili na strane franských vojsk bojov proti Avarom 

a teda určitou mierou sa podieľali na ich víťazstve. Táto nezanedbateľná 

okolnosť postupne nadobúdala politický význam, pretože Karol Veľký, 

vzhľadom na spoločný boj proti Avarom, mocensky a štátoprávne 

nezačlenil územia naddunajských Slovenov do svojej ríše ako jej 

integrálnu súčasť, ale uspokojil sa s prejavmi ich oddanosti. Je teda 

zrejme, že konečná porážka Avarov mala pre naddunajských Slovenov  

nielen historický, ale aj ďalekosiahly politický význam. Na základe tohto 

poznania je možné prijať niektoré závery politického charakteru: 

odstránením avarského útlaku (799) získali naddunajskí Slovania 

relatívnu politickú samostatnosť, vďaka ktorej mohli začať uskutočňovať 

- aj keď nie úplne, ale predsa - samostatný politický vývoj a vytvárať 

vlastnú kmeňovú identitu. Na jednej strane kniežatá Slovenov túto 

skutočnosť chápali ako prejav súhlasu Frankov s určitým stupňom 

politickej samostatnosti (Pribina), ale na druhej strane ako ustálenú 

formu nepriameho mocenského zasahovania franského panovníka najmä 

prostredníctvom politicky organizovanej christianizácie a bavorského 

kléru (Mojmír I., Rastislav). Tento stav dával Slovenom možnosť pri 

určitom zachovaní vplyvu Franskej ríše formovať svoje mocenské 

štruktúry v oboch kniežatstvách a uskutočňovať relatívne samostatný 

politický vývoj. Spomínaná téza je slovenskou historiografiou vnímaná 

jednoznačne. Politický vplyv Franskej ríše sa však výrazne prejavil 

v duchovnej oblasti (predovšetkým v oblasti kresťanstva). Vyplýval 

z rozhodnutia cisára Karola Veľkého začleniť územia Slovenov 

v otázkach cirkevnej správy pod jurisdikciu  diecézy Pasove. Následne 

po rozdelení cirkevnej správy, uskutočnené 18. novembra 829 

v Regensburgu východofranským kráľom Ľudovítom Nemcom, bolo 
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prijaté rozhodnutie podriadiť panónsku oblasť do kompetencie cirkevnej 

správy arcibiskupstva v Salzburgu. Najmä klerici z Pasova neustále 

deklarovali nároky na uplatňovanie cirkevného a prenesene i politického 

vplyvu v oboch vznikajúcich kniežatstvách. Ako uvádza Richard 

Marsina, väčšia časť kresťanských misionárov prichádzala na naše 

územie z juhonemeckej oblasti (dnešné Bavorsko a Rakúsko), teda 

z územia Franskej ríše a neskôr z Východofranského kráľovstva, a preto 

„svojím pôsobením podstatne ovplyvňovali aj reformovanie právneho 

systému a zavádzanie novej cirkevnej organizácie, čo malo aj veľké 

politické dôsledky“. (Marsina, 2005, s.8). Problematika duchovná, 

spojená so šírením kresťanstva, postupne nadobúdala charakter boja 

nielen za pravosť kresťanskej viery, oddelenej od  mocenských cieľov, 

ale aj za vlastnú vzdelanosť, kultúru a v politickom zmysle aj za štátnu 

suverenitu Slovenov.        
 
 
   Christianizácia Slovenov - politický kompromis            
     

   Proces pokresťančovania slovanských kmeňov bol, prirodzene, dlho-

dobým procesom. Ako uvádza Peter Ratkoš, od 5. storočia rozširovanie 

kresťanstva nadobúdalo „formu súperenia medzi východným 

kresťanstvom“, ideovo usmerňovaným byzantskou ríšou, „a západným 

kresťanstvom“, ktoré bolo riadené rímskymi biskupmi (pápežmi). 

(Ratkoš, 1990, s.42).  Hoci najstaršie kresťanské artefakty na území 

Slovenska pochádzajú už z 2. až 4. storočia (symboly XP – Christos, 

nájdené na hradnom kopci v Trenčíne), prvé systematickejšie pokusy 

rozširovania kresťanstva siahajú až do obdobia Samovej ríše. Historické 

pramene uvádzajú, že v roku 630 prišiel do Samovej ríše hlásať 

kresťanskú vieru opát Amandus z Maastrichtu. Jej vládca Samo však 

ostal i naďalej pohanom. Bol to zrejme prvý pokus obrátiť podunajských 

Slovanov na kresťanskú vieru. I po Samovej smrti (659 alebo 661 (?) je 

možné predpokladať prenikanie íroškótskych misionárov. Už počas 

panstva Avarov íroškótsky misionár Virgil začal v roku 767 organizovať 

misionársku činnosť smerov na východ.  
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    Jednou z praktických foriem napĺňania mocenskej politiky Franskej 

ríše na územiach Slovanov, kde chcela získať politický vplyv, bola  

snaha «obrátiť slovanské pohanské kmene na vieru», teda šírenie 

kresťanstva. Germánske kmene, obývajúce Franskú ríšu, boli v VIII. 

storočí politicky rozdrobené, ale od začiatku IX. storočia  v dôsledku 

pôsobenia početných kresťanských misionárov prichádzajúcich z Írska 

(napr. sv. Kolumbán. sv. Gáll, sv. Kilián), z Francúzska (sv. Emerám 

a sv. Eligius) i z anglosaského prostredia (sv.Vilfrid, sv.Vilebord, sv. 

Bonifác) prijali kresťanstvo a vytvorili rozvetvenú cirkevnú organizáciu. 

Mala až 11 biskupstiev na čele s mohúčskym arcibiskupstvom, ktorý bol 

cirkevnoprávne podriadený rímskemu pápežovi. Kmene tvorili súčasť 

politicky jednotnej Franskej ríše Karola Veľkého. Aj keď neskôr ríša 

bola organizačne rozdelená medzi potomkov Karola Veľkého 

(v dôsledku čoho vznikla Východofranská ríša), obnovením západného 

rímskeho cisárstva a podriadením sa rímskej Apoštolskej stolici celá ríša 

duchovne tvorila určitý  morálny celok (Pavlík, 2013, s.45), založený na 

kresťanských hodnotách. Oproti vtedy politicky rozdrobeným 

stredoeurópskym Slovanom nadobudli Frankovia značnú výhodu, ktorú 

chceli využiť na šírenie kresťanstva, a tým aj politického vplyvu ríše 

smerom na východ, to znamená na územie vtedy ešte nepokrstených 

slovanských kmeňov. Šírenie kresťanských myšlienok na území 

podunajských Slovanov bolo zo strany franského kléru motivované 

politicky: slovanské kmene (Obodritov, Glomačov, polabských Srbov, 

Čechov, Moravanov, Glomačov, Gliňanov, alpských a panónskych 

Slovenov) mali byť nielen obrátené na kresťanskú vieru, ale pomocou 

náboženského vplyvu podriadené politicky, to znamená, že mali uznať 

franský mocenský vplyv. A tak už koncom 8. storočia na územie 

podunajských Slovenov, najmä do poriečia Moravy prenikali 

predovšetkým bavorskí misionári z Pasova. Východne od Malých Karpát 

pôsobili misionári zo Salzburgu, aj keď súčasne na našom území 

pôsobili tiež byzantskí misionári, prichádzajúci najmä z talianskej 

Aquilei. V roku 796  franskí misionári hlásali evanjelium aj medzi 

vojensky porazenými avarskými kmeňmi. Aquilejský patriarcha 
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Paulinus (730-804) viedol zhromaždenie biskupov (synodu) vo 

vojenskom tábore Frankov pri Dunaji. Odsúdil predchádzajúcu 

neortodoxnú (arianizujúcu) formu christianizácie, ktorú vykonávali tzv. 

clerici illiterati, čiže nevzdelaní či negramotní klerici, pravdepodobne 

hlásatelia kresťanskej viery pochádzajúci z ľudu. Odteraz sa kresťanstvo 

malo šíriť zdola. Pre katolícke misie boli ustálené nové ortodoxné normy 

christianizácie (krstilo sa v mene sv. Trojice, používala sa svätená voda) 

a hlásali sa nové formy evanjelia. To sa týkalo aj území tých Slovanov 

a Avarov, ktorí boli pod politickým vplyvom Franskej ríše. Opát Alkuin 

odporúčal, aby christianizačné misie medzi Slovanmi sa riadili traktátom 

sv. Augustína De catechiandis rudibus, podľa ktorého sa misionári mali 

«vyhýbať akémukoľvek násiliu i slovným hrozbám». Slovo božie mali 

hlásať «s láskou a trpezlivosťou» a «mali sa učiť základy domáceho 

jazyka», aby mohli «lepšie sprostredkovať články Viery». Strediskom 

christianizácie podunajských Slovenov bol Salzburg. Christianizačné 

úsilie podporoval panovník Karol Veľký, ktorý v roku 798 nariadil 

všetkým bavorským biskupom misionársky pôsobiť medzi  kmeňmi 

Slovanov. Za týmto cieľom dal povýšiť salzburské biskupstvo na 

metropolitné, čím jeho právomoci siahali na územie celej Panónie. 

Podobné kompetencie mala aj diecéza v Pasove. Historici sa 

domnievajú, že práve vtedy sa začala systematická christianizácia 

slovanských území v susedstve Franskej ríše, vrátane územia, na ktorých 

žili naši predkovia. Spájanie šírenia kresťanstva s politickými záujmami 

Franskej (neskôr Východofranskej) ríše znamenalo, že pokresťančovanie 

Slovanov nadobúdalo politický obsah, odborne povedané - actio 

politicus: christianizácia zároveň slúžila na mocenské prenikanie na 

územia Slovanov. Konečným cieľom realizácie actio politicus mala byť 

politická závislosť slovanských kniežatstiev od Franskej (neskôr 

Východofranskej) ríše.  

    Franskí misionári zintenzívňovali misionársku činnosť aj na základe 

sľubu Karola Veľkého o ďalšom šírení kresťanstva medzi pohanským 

obyvateľstvom na východ od hraníc svojej ríše, daného pápežovi pri 

korunovácii za cisára v Ríme v roku 800. Porážka Avarov otvárala 
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možnosti intenzívnejšieho rozširovania kresťanstva, pretože návrat 

k pohanstvu bol nepravdepodobný. Keďže nižší klérus, predovšetkým 

mnísi a misionári (clerici illiterati) nepreukazovali v christianizácii 

požadovanú morálnu výšku a vzdelanostnú spôsobilosť, svetská 

a cirkevná moc na synodách v Aachene a v Mohúči v roku 802 a 803 

presnejšie vymedzila postup nižšieho kléru voči vrchnosti i jeho 

christianizačné pôsobenie medzi ľudom.  Synoda v Aachene v roku 802 

prijala niekoľko nariadení, z ktorých uvádzame: 4. „Aby každý kňaz vo 

sviatky a nedele kázal ľudu Kristovo evanjelium. 5. Aby každý kňaz 

vlieval starostlivo medzi jemu zverený ľud modlitbu Pána (Otčenáš)  

a symbol (Verím boha) a jeho srdcu ukázal učenie všetkého náboženstva 

a kresťanský spôsob života. 6. Aby každý kňaz všetkých sebe zverených 

poučoval, aby vedeli, ako majú naležíte odovzdať desiatok v celej 

možnosti“. (Ratkoš, 1964, s.153). Vieme, že na synode bol prítomný 

 salzburský biskup Arno i iní bavorskí biskupi, ktorí si nárokovali 

uskutočňovať christianizáciu územia Slovenov. O rok neskôr, v roku 

803, synoda v Mohúči prijala dôležité ustanovenie dotýkajúce sa 

používania jazyka v christianizácii: „Nech sa nevyskytuje nijaký kňaz, 

ktorý by sa neusiloval tým, čo sa majú krstiť, klásť (otázky) odriekaní 

alebo vyznaní v tom jazyku, v akom sa zrodili, aby porozumeli, čoho sa 

odriekajú a z čoho sa vyznávajú“. (Ratkoš, 1964, s.154).        
 
    

    Politika franského kléru k Slovenom  
 

    Súčasťou politiky posilňovania vplyvu cirkvi bolo aj organizovanie 

cirkevnej správy na územiach pod kontrolou Franskej ríše 

(prostredníctvom tzv. missi domenici). V podmienkach našich predkov 

to prakticky znamenalo zabezpečovanie politického vplyvu 

prostredníctvom bavorského kléru na územiach slavanských kmeňov,  

susediacich s Franskou ríšou. Z dokumentov je známe, že poslovia 

naddunajských Slovanov prišli v roku 803 do Regensburgu, aby zložili 

Karolovi Veľkému svoj hold, čím Franskej ríši vyjadrili nielen lojalitu, 

ale aj určitý stupeň politickej poslušnosti a politický kompromis. Karol 
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Veľký sa uspokojil s politickou lojalitou podunajských Slovanov. Podľa 

Matúša Kučeru tým na jednej strane„vytvoril priestor na to, aby mohlo 

vzniknúť viacero malých, no pevných kniežatstiev, ktoré stali na počiatku 

slovanských národov žijúcich v strednej Európe“ (Kučera, 2008, s.66), 

na druhej strane si nepochybne zabezpečili podporu a ochranu Franskej 

ríše proti prípadným snahám zvyškov porazených prokarolínskych 

avarských kmeňov (usídlených Karolom Veľkým v priestore Carnuntum 

a Sabaria) pokúsiť sa o novú mocenskú expanziu. Z tohto politického 

kompromisu logicky vyplývalo, že vodcovia Slovenov nemohli brániť 

franským misionárom plniť ich christianizačné poslanie, pretože franská 

moc sledovala situáciu na územiach (aj) východne od svojich hraníc. 

Najstaršie letopisy Franského kráľovstva Annales regni Francorum, 

ktoré pochádzajú z kláštora v Lorsch, neďaleko arcibiskupského sídla 

v Mohúči, hovoria o tom, že cisár Karol Veľký (768-814) sa často 

zaoberal pomermi na území osídlenom slovanskými kmeňmi. Svedectvo 

z roku 805 uvádza jeho trestnú vojenskú výpravu do „krajiny Slovanov, 

ktorí sa nazývajú Česi“ (in terram Sclavorum, qui vocantur Beheimi). 

Podunajské kmene Slovenov už vtedy mali vytvorenú vlastnú kmeňovú 

spoločenskú organizáciu, čo dokazuje aj ďalší záznam v tomto latinskom 

dokumente. Podľa neho očakávali v roku 811 v Aachene franského 

cisára nielen vojvodcovia podunajských Slovanov v Panónii, ale aj 

doposiaľ im vládnuci prokarolínsky avarský kagan, ktorý sa prišiel 

sťažovať na útlak zo strany nad dunajských Slovanov. Cisár Karol 

Veľký do tejto oblasti vyslal vojsko, aby urovnalo spory medzi 

prokarolínskymi Avarmi (v dokumente sú označení ako Huni) a tam 

žijúcimi Slovanmi. Podľa historikov Milana Ďuricu a Matúša Kučeru 

v tejto prvej historickej zmienke o existencii slovanských kmeňov, 

žijúcich na tomto území, nemohlo ísť o iné slovanské etnikum než o 

našich predkov, teda Slovenov, pretože iné slovanské kmene na tomto 

území vtedy nežili. Zároveň svedčí o tom, že určitý „mocenský útvar“ 

tam žijúcich našich predkov Slovenov bol v určitej miere závislý od 

Franskej ríše. Dokazuje to aj ďalší dokument, z ktorého vyplýva, že pod 

nebezpečenstvom hrozby z nového podmanenia poslovia zastupujúci 
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slovanské obyvateľstvo v susedstve Korutánska a Východnej marky, 

teda kmeňov žijúcich na juhovýchode, aj v roku 815 zložili panovníkovi 

Ľudovítovi na dvore v Paderborne svoj prejav poslušnosti. Bola to 

zrejme určitá forma pokračujúcej politickej dohody, ktorú je možné 

chápať ako uznanie politického vplyvu Východofranskej ríše 

a rešpektovanie jej záujmov na území podunajských i nad dunajských 

Slovenov, aj keď ich územie nebolo fakticky k ríši pripojené. Dá sa 

predpokladať, že táto závislosť nebola len formálna, ale sa prejavovala 

v systematickom pokresťančovaní nad dunajských Slovenov i 

Moravanov, o čom podľa Richarda Marsinu môže svedčiť nielen 

Pribinov kostol v Nitre, ale aj podobné kostoly na Morave, napríklad 

v Modré u Velehradu, ktoré sú približne z tých čias. 6  Oba kostoly sa 

nachádzajú severne od stredného toku Dunaja. Sú murované, stabilné, 

teda nie provizórne. Môžu byť považované za strediská pokročilejšieho 

spôsobu christianizácie Slovenov a Moravanov žijúcich na tomto území. 

Pokročilejšia christianizácia sa v konečnom dôsledku prejavovala aj 

v zasahovaní východofranskej ríše do všetkých oblastí života slovan-

ských kmeňov. Svedčí o tom aj dokument z roku 817 z Aachenu 

o rozdelení nástupníctva vo Franskej ríši, v ktorom je zmienka o podu-

najských Slovanoch ako závislej súčasti Východofranskej ríše. Vtedajší 

franský panovník Ľudovít I. Pobožný už za svojho života rozdelil 

nástupníctvo medzi troch svojich synov tak, „... aby Ľudovít vládol 

v Bavorsku, tiež nad Korutáncami i Avarmi a  Slovienmi, ktorí žijú na 

východnej časti Bavorska...“ (Dokumenty I, 1998, s.51). V roku 822 na 

sneme vo Frankfurte n/Mohanom Ľudovít I. Pobožný, ktorý nastúpil 

v roku 814 po Karolovi Veľkom, si vypočul vyslancov všetkých 

slovanských kmeňov žijúcich za východnými hranicami jeho ríše (Srbov, 

Obodritov, Veletov, Čechov, Moravanov i iných, vrátane poslov 

v Panónii ešte sídliacich zvyškov  Avarov). Prvýkrát sa vyskytuje 

písomná zmienka o existencii Moravanov. Dokument dokazuje, že 

                                                 
6 Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Príspevok na podujatí k 85-
ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, prednesený v Bratislave dňa 19. marca 
2009. 
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medzi slovanskými kmeňmi prebiehal rýchly proces osamostatňovania 

sa a vytvárania vlastných nad kmeňových štruktúr. To môžeme chápať 

ako určitý dôkaz, že v tejto dobe zanikalo kmeňové vlastníctvo, 

kmeňová demokracia (dôležité orgány kmeňovej správy prestali byť 

volené) a vytvárali sa nástroje moci  kmeňovej menšiny.            

    Slovanské kmene, žijúce v susedstve Franskej ríše, dokázali využiť 

obdobie relatívneho pokoja na novú organizáciu územia a budovanie 

mocenských centier v podobe siete kmeňových hradísk. Ako uvádza 

významný moravský archeológ a historik Zdeněk Klanica, v tomto 

období „sa prehlbovali odlišnosti jednotlivých etnických spoločenstiev, 

čo je už rozpoznateľné nielen v jazykovej a kultúrnej sfére, ale aj 

v spoločenskom vedomí“. (Klanica, 2009, s.8). Dodajme, že 

v podunajskom priestore tento proces dlhodobo prebiehal v neustálych 

bojoch najprv proti Avarom, teda v podobe mocenskej opozície, a to od 

obdobia Samovej ríše ako prvého pokusu Slovanov vytvoriť vlastný 

mocenský celok v určitej forme štátu. Neskôr táto opozícia Slovanov sa 

zamerala proti Východofranskej ríši. Súčasťou  etnogenézy slovanských 

kmeňov a jej výsledkom bol  vznik novej, svojbytnej kultúry a nových 

foriem kmeňovej moci, ktorá nadobúdala podobu nielen mocenskej 

a politickej samostatnosti, ale aj prehlbujúcej sa jazykovej a kultúrnej 

odlišnosti. Už v tomto období sa vytvárali základy rôznej etnogenézy 

jednotlivých slovanských kmeňov, ktoré spájaním sa družín a kmeňov 

do nad kmeňového spoločenstva nadobúdali formu nového gens (gentis), 

čo neskôr viedlo k vzniku nových mocenských centier. Tento vývoj bol 

spojený so vznikom nových mocenských elít – prvých vládnucich 

kmeňových dynastií – teda s novou  spoločenskou identifikáciou 

a novou formou politických vzťahov, to znamená aj novým obsahom 

vnútornej i vonkajšej politiky, spojenej i s určitým stupňom politického 

myslenia a z neho vyplývajúcej praktickej politiky. Na území nad 

dunajských Slovenov, teda na území dnešného Slovenska sa toto 

obdobie dokončilo spájaním sa existujúcich družín, kmeňov Važanov a  

Nitranov do vzniku nad kmeňovej organizácie a vytvorením 
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významného sídla našich predkov - v Nitre, kde sa formoval samostatný 

kniežací rod  - Nitrania.  

    Skutočnosť, že v roku 822 franský panovník Ľudovít I. Pobožný 

v Regensburgu prijal posolstvo Moravanov, svedčilo už o existencii 

nielen samotných Moravanov, ale aj viacerých samostatných správnych 

celkov medzi slovanskými kmeňmi a tiež aj o prehlbujúcej sa mocenskej 

diferenciácii kmeňov stredoeurópskych Slovanov -  Slovenov. V 

dokumente Obrátenie Bavorov a Korutáncov na vieru (Conversio 

Bagoariorum et Carantanorum), napísanom v Salzburgu približne okolo 

roku 870 (alebo 871), sa už uvádza meno Priwina (Pribina), ktorý vládol 

na svojom území za Dunajom zvanom Nitrawa. Nitrawa z hľadiska 

Salzburgu ležala supra Danubium – teda nad Dunajom. Spolu s ďalšími 

písomnými a archeologickými prameňmi dokazuje existenciu 

Nitrianskeho kniežatstva ako prvého mocensko-správneho celku našich 

predkov na území Slovenska a zrejme aj na časti územia za Dunajom, 

ktorého kmeňovým sídlom bola Nitra. Potvrdzuje teóriu, že naši 

predkovia Sloveni, ktorí dlhodobo vytvárali - a v prvých desaťročiach 9. 

storočia už definitívne vytvorili najmä na území dnešného Slovenska 

vlastný etnicko-sídliskový obraz (Kučera, 2008, s.62), boli v tomto 

priestore autochtónnymi obyvateľmi s vlastnou, už odlišnou 

etnogenézou aj vo vzťahu k Moravanom a  iným slovanským kmeňom. 

Vznikom Nitrianskeho kniežatstva ako samostatného kmeňového 

zoskupenia urobili významný krok k ďalšiemu formovaniu svojej 

etnogenézy, k novej etnickej a spoločensko-politickej identifikácii v 

podobe vlastného gens (gentis Slavicus). Tým, že k Pribinovmu 

kniežatstvu patrilo vtedy nielen celé juhozápadné Slovensko až po Malé 

a Biele Karpaty, Turiec, ale zasahovalo na Spiš, do Novohradu 

a Gemera, v skutočnosti boli kladené základy etnogenézy Slovákov a ich 

spoločensko-politickej existencie. Už vtedy ako pomenovanie pre 

príslušníčku rodu Slovenov sa používal názov Slovenka (názov 

obývaného územia je dodnes Slovensko, jazyk slovenčina), príslušníci 

kmeňa Slovenus - Sloveni. Pomenovanie Sloveni na označenie našich 

predkov používal aj Ľudovít Štúr. Vo svojom spise Nárečie slovenské 
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alebo potreba písania v tomto nárečí - odvolávajúc sa na starého 

ruského historika Nestora -  uvádza, že „v najstarších týchto sedaliskách 

v Európe dodržal kmeň náš aj najstaršie ich priezvisko, zovúc jazyk svoj 

slovenským, biele svoje pokolenie Slovenkami“. (Štúr, Ľ., 1953, s.316). 

Poznamenal ďalej, že „kmeň náš, ktorý najstaršie priezvisko Slovenov 

čiste dodržal, zachoval v dolinách tichých svojich a neprístupných 

Tatier“  vo svojej reči aj to, čo všetkým Slovanom bolo za starodávna 

spoločné, čo ale „časom jedny popremieňali, druhé potratili“. (Štúr, Ľ., 

1953, s.316). Tieto pôvodné pomenovania ostali dodnes, hoci názov 

Slovák, vzťahujúci sa na mužských príslušníkov, nie je zrejme domáceho 

pôvodu. Vznikol o niečo neskôr a pravdepodobne aj mimo nášho územia 

so zámerom nájsť adekvátnejšie pomenovanie aj pre príslušníkov 

mužského rodu a možno aj ich odlíšiť od iných kmeňov Slovenov 

(napríklad oficiálny názov Slovinska je Slovenia). Nie je bez 

zaujímavosti, že slovník latinského jazyka uvádza pri pomenovaní 

Slovák tvar Slovenus, ale aj Slavus, Slovakus. Slovensko má dvojtvary 

Slovenia aj Slovacia. Adjektívum slovenský uvádza podobu Slovenicus, 

ale aj  Slavicus, Slovacus.  

     Podobným etnospoločenským a politickým vývojom prešiel kmeň 

Slovanov usadený v moravskom geografickom priestore. Nazýval sa 

Moravania (podľa rieky Moravy). Moravskí Slovania si vytvorili 

Moravské kniežatstvo (často sa používa adjektívum stará Morava) so 

strediskom pravdepodobne v Starom Měste pri Morave. Pôvodní 

Moravania sa neskôr nedokázali vo vzťahu k českým kmeňom histo-

ricky, národne ani štátne dostatočne vymedziť, aj keď v začiatkoch 

svojich dejín si vytvorili vlastné kmeňové spoločenstvo - gentis 

moravus. Vznik dvoch nadkmeňových spoločenstiev (gens) znamenal aj 

vznik dvoch samostatných kniežatstiev – moravského a nitrianskeho. Ich 

spoločnú hranicu tvoril horský oblúk Bielych a Malých Karpát.   
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    Snahy Pribinu o integráciu do západného kresťanstva   
    

   Vytvorenie nezávislého Nitrianskeho kniežatstva ako vyššej politicko-

správnej organizácie bolo výsledkom nielen priaznivých historických 

okolnosti po porážke Avarov, ale aj vnútorného vývoja. Na území 

Slovenska prebiehala neustála integrácia jeho častí do jedného silného 

nad kmeňového zväzku. Jej súčasťou bol rozvoj hospodárskych vzťahov 

medzi najviac rozvinutým územím juhozápadného Slovenska, ktoré 

svojou geografickou polohou susedilo s Franskou ríšou, a severnou 

časťou Slovenska. Na tomto území vplyv Avarov neexistoval alebo bol 

len minimálny. Je len pochopiteľné, že po úpadku moci Avarov začína 

sa na tomto území stále silnejšie prejavovať politický, kultúrny 

i hospodársky vplyv Franskej ríše, a to aj v oblasti šírenia kresťanstva. 

Franská ríša bola vtedy kultúrno-politicky už súčasťou západného 

kresťanského univerza. Cieľom jej politiky bolo neustále zväčšovať svoj 

mocenský vplyv i na územia slovanských kmeňov, vrátane Pribinovho 

kniežatstva v Nitre.   

    Politickú orientáciu Pribinu na Franskú ríšu ovplyvnilo predovšetkým 

významné mocenské i hospodárske postavenie Nitry v tomto 

teritoriálnom priestore, rozvíjajúce sa obchodné vzťahy, ktorých 

súčasťou sa stalo aj prenikanie kresťanstva. Obsahom politických 

rozhodnutí Pribinu bolo zrejme usilovať sa o dobré politické vzťahy 

s Franskou ríšou, čo v praxi znamenalo viac priblížiť Nitrianske 

kniežatstvo k civilizačným hodnotám Východofranskej ríše. Pretože táto 

ríša bola vtedy súčasťou tvoriaceho sa západného sveta (spájaného 

karolínskou dynastiou a tradíciou cisára Karola Veľkého), v ktorom 

dôležitým znakom bolo kresťanstvo (stalo sa jedným zo znakov 

západnej civilizácie), Pribina si akiste uvedomoval potrebu novej 

kresťanskej hodnotovej orientácie, čo predpokladalo zavrhnutie 

pohanských zvyklostí v celom kniežatstve. Rozvoj obchodných stykov 

s Franskou ríšou poskytoval aj možnosť osobných stykov medzi 

kupcami i predstaviteľmi  politickej moci z oboch území. Prijatím 

kresťanstva by sa tieto vzťahy mohli posilňovať a on ako vladár mohol 
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by byť akceptovanejší v bavorskom kresťanskom i mocenskom 

prostredí. Historickým faktom je, že sa uchádzal o ruku dcéry z politicky 

vplyvnej bavorskej rodiny Wilhelmovcov. Hoci časť slovenských 

historikov sa domnieva, že Pribina nechal na svojom majetku v Nitre 

postaviť kostol pre svoju východofranskú kresťanskú manželku, i pre jej 

sprievod a početnú franskú kupeckú komunitu, často navštevujúcu 

a zdržiavajúcu sa v Nitre, Richard Marsina tento dôvod považuje za 

neprimeraný. Existenciu kresťanského kostola v Nitre príčinne nespája 

s Pribinovou východofranskou kresťanskou manželkou, ale s procesom 

systematickej a rozvinutejšej christianizácie domáceho obyvateľstva. 

Domnieva sa, že Pribinov kostol v Nitre bol hlavným kostolom 

christianizačnej misie v Nitrianskom kniežatstve, 7 o čom môžu 

nasvedčovať aj archeologické nálezy v Bojnej. Hoci je evidentné, že 

Pribina bol doposiaľ pohanom, ako vladár mal ku kristianizácii 

nitrianskych Slovenov (Nitranov) kladný vzťah. Historik Peter Ratkoš 

predpokladá, že Pribina mohol byť kanonický neprávoplatne pokrstený 

už v Nitre, čo zrejme bola podmienka k uzatvorenia manželstva s dcérou 

Wilhelmovcov. Je nepravdepodobné, ba v tejto dobe skoro nemožné, 

aby by sa uskutočnil sobáš kresťanky s pohanom. Podľa vierohodného 

dokumentu Conversio  Bagoariorum et Carantanorum z roku 870 je 

historicky doložený fakt, že Pribinom postavený kresťanský kostol 

vysvätil približne v roku 828 (niektorí autori uvádzajú rok 829, iní 830, 

určite to bolo v rokoch  821-836, keď  vykonával svoje cirkevné 

poslanie) salzburský arcibiskup Adalrám. Historik Ján Steinhübel, 

zaoberajúci sa týmto obdobím, vo svojej obsiahlej publikácii Nitrianske 

kniežatstvo považuje arcibiskupské svätenie Pribinovho kostola v Nitre 

za významnú udalosť nielen z dôvodu prítomnosti salzburského 

arcibiskupa Adalráma, ale aj preto, že táto udalosť bola zaznamenaná 

v dôležitom dokumente Conversio... (Steinhübel, 2004, s.76). Domnieva 

sa však, že pokrstenie kresťanského chrámu pravdepodobne nebol jediný 
                                                 
7
 Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Príspevok na podujatí k 85-

ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, prednesený v Bratislave dňa 19. marca 
2009. 
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dôvod prítomnosti arcibiskupa Adalráma v Nitre. Ďalším mohol byť 

pripravované vojenské ťaženie cisára Ľudovíta proti Bulharom, pretože 

vo februári 828 na ríšskom sneme v Aachene pri hodnotení situácie 

v Panónii zazneli hlasy o strategickom význame Pribinovho kniežatstva 

v boji Frankov proti Bulharom. (Steinhübel, 2004, s.72) Arcibiskup 

Adalrám mal vytvoriť spojenectvo Frankov s Pribinom. Pribinovi toto 

spojenectvo zrejme vyhovovalo, pretože aj on sa cítil ohrozený zo strany 

Bulharov. Je zrejme, že knieža Pribina mal viac dôvodov na profranskú 

a teda aj prozápadnú politickú orientáciu. Takéto smerovanie 

umocňovala aj skutočnosť, že karolínska Franská ríša bola vtedy, ako už 

bolo spomínané, vzhľadom na kresťanstvo západného typu, súčasťou 

(použijúc termín Lubomíra Havlíka) západného kresťanského univerza 

a tvoriacich sa západných civilizačných hodnôt, ku ktorým vtedy 

smeroval aj Pribina so svojím kniežatstvom.  

    Pribinova kresťanská orientácia mohla byť príčinou vnútorných 

rozporov v kniežatstve. V tomto období, keď sa viedli spory medzi 

Salzburským arcibiskupstvom a Pasovským biskupstvom o cirkevno-

správne kompetencie na územiach severne od Dunaja, začalo sa 

prejavovať napätie aj medzi Pribinom a moravským kniežaťom 

Mojmírom I. Nitrianske kniežatstvo patrilo pod správu arcibiskupstva 

v Salzburgu, na území Moravy cirkevnú správu vykonávala Pasovská 

diecéza. Ján Steinhübel v tom vidí určitý dôkaz, že odlišná cirkevná 

správa vyplývala aj z odlišnosti oboch území, ktoré tvorili dve od seba 

navzájom nezávislé kniežatstva. (Steinhübel, 2004, s.79). Pasovský 

biskup Reginhar sa nehodlal vzdať územia nad Dunajom, ležiaceho „za 

Viedenským lesom“. Spor bol vyriešený v novembri 829, keď bavorský 

kráľ Ľudovít Nemec listinou z 18. novembra potvrdil platnosť starej 

hranice, podľa ktorej územie nad Dunajom patrilo pod správu Pasova. 

Preto pasovský biskup sa domáhal, aby mohol na území Nitrianskeho 

kniežatstva vykonávať misijné práva a vyberať cirkevné poplatky. 

Historici nie sú jednotní v otázke, či príčinou nepriateľstva zo strany 

Moravského kniežatstva a jeho vládcu Mojmíra I. a vpádu Moravanov 

do Nitrianskeho kniežatstva, teda vonkajšou príčinou expanzie bola len 
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otázka zmeny cirkevnoprávnej kompetencie. Aj po pokrstení Moravanov 

v roku 831 pasovským biskupom Reginharom Pribina bol aj naďalej 

všeobecne považovaný za pohana. Možno jednou z dôležitých  príčin 

bolo vrátenie územia Pribinovho kniežatstva pod správu  pasovského 

biskupstva, teda tam, kde patrilo Moravské kniežatstvo. Východofranská 

ríša zrejme do tohto mocenského zápasu mocensky priamo 

nezasahovala, pretože považovala nitrianske knieža Pribinu i moravské 

knieža Mojmíra I. za „urodzené kniežatá“. (Ratkoš, 1990, s.34). Historik 

Peter Ratkoš považuje  vyhnanie Pribinu z Nitry v roku 833 moravským 

kniežaťom Mojmírom I. „za násilný akt“, ktorého najvierohodnejším 

zámerom mohlo byť „ovládnutie Pribinovho súkromného majetku (i 

celej jeho nitrianskej domény) s cieľom zväčšenia monopolu vlastníctva 

pôdy mojmírovskej kniežacej rodiny, získanie produktov plynúcich 

z poľnohospodárskej a dobytkárskej činnosti Pribinových poddaných“. 

(Ratkoš, 1990, s.35). Prijíma sa názor, že vojensko-politická expanzia 

moravského kniežaťa mohla mať viacero príčin a vierohodne nie je 

možné ich definovať. Historik Ján Steinhübel za jednu z možných príčin 

výbojov Moravanov považuje aj to, že vojenská družina Moravanov 

mala len obyčajné koristnícke ciele. (Steinhübel, 2004, s.81). Ak 

rozlišujeme príčiny a zámienky, jednou zo zámienok mohlo byť podľa 

Jána Dekana politické «frankofilstvo» kniežaťa Pribinu. Historickým 

faktom ostáva, že Mojmír I., využijúc vnútorné boje vo Franskej ríši, 

vyhnal Pribinu z Nitry (Priwina eulatus) a obe kniežatstvá zlúčil do 

jedného mocenského celku. Nitrianski Sloveni sa tak stali súčasťou 

väčšieho celku, na ktorého označenie bol neskôr všeobecne prijatý názov 

Veľká Morava. Nie je bez zaujímavosti konštatovanie, že v skutočnosti 

vojensky podrobené Nitrianske kniežatstvo si po celý čas trvania Veľkej 

Moravy zachovávalo značný stupeň správnej samostatnosti a že 

vznikajúci štátny celok i naďalej pozostával z dvoch relatívne 

samostatných častí. Pripojenie územia Nitrianskeho kniežatstva 

k pôvodnej Morave bolo teda  násilným politickým aktom (Peter Ratkoš), 

ktorým sa skončilo prvé obdobie dejín samostatného štátneho celku 

Slovenov v oblasti Nitry. Začalo obdobie druhé (Lubomír Havlík), 
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charakterizované snahou upevniť medzinárodné postavenie nového 

štátneho celku našich predkov Slovenov: Nitranov a  Moravanov – 

Veľkomoravskú ríšu.    
 
 
 

Sloveni proti franskému univerzalizmu 
    

     Keď koncom 8. storočia Karol Veľký zriadil Východnú marku, 

územie našich predkov Slovenov, spadajúce do mojmírovského štátu, sa 

dostalo do politického susedstva s Franskou ríšou. Jedným z politických 

cieľov tejto ríše (a teda aj správy Východnej marky) bolo dosiahnuť 

politickú závislosť týchto oblastí od franskej moci a následne aj z toho 

vyplývajúce platenie tribútu. Politickým prostriedkom tejto expanzie 

bolo rozširovanie cirkevného jurisdikčného vplyvu (archi) episkopátu 

v Salzburgu do oblasti Panónie a bavorského episkopátu z Pasova na 

Moravu a na územia severne od Dunaja. Na území Moravy existovala 

patronácia pasovskej cirkevnej organizácie archipresbyteriátov. Jedným 

z cieľov bavorského kléru bolo vyberanie desiatku. Okrem bavorského 

politického vplyvu územie mojmírovského štátu sa nachádzalo 

v priestore tradičného christianizačného a kultúrneho vplyvu Byzantskej 

ríše (Balkán a dolné Podunajsko). V adriatickej oblasti sa prejavoval 

vplyv bývalého byzantského ravenského exarchiátu so sídlom v Aquilei.  

    Vytvorenie mojmírovského štátu malo závažné politické dôsledky. 

Pre bavorský klérus a Východnú marku existencia samostatného 

štátneho útvaru mojmírovcov znamenala vážnu prekážku pre ďalšiu 

expanziu Východofranskej ríše na východ.  Túto prekážku sa Franská (a 

neskôr aj Východofranská) ríša snažila odstrániť (podľa L. Havlíka) 

dvojakým spôsobom:  

   1. Vnútorným pôsobením svojho kléru v mojmírovskej ríši (pôvodné 

Nitrianske i Moravské kniežatstvo). 

   2. Priamym mocenským, teda aj politickým zasahovaním do záležitostí 

mojmírovského štátu.  (Havlík, 1965, s.110).           
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Oba spôsoby politického prenikania sa zreteľne ukazovali najmä po 

rozdelení franskej ríše (divisio imperii) v roku 843. Mali rovnaký 

politický cieľ - dosiahnuť faktickú závislosť (uznanie vazalského stavu) 

Mojmírovcov  od Franskej - a po rozdelení - aj od Východofranskej ríše, 

čo by v zmysle cirkevného práva bolo formálne vyjadrené materiálnou 

poplatnosťou, čiže platením tribútu a vyberaním cirkevného desiatku.   

   Ak si podrobnejšie všimneme spôsob, uvedený v prvom bode, t.  j. 

pôsobenie bavorského kléru v mojmírovskej ríši, ideovým pozadím, 

ktorým bavorský klérus chcel kryť svoje politické a mocenské 

prenikanie, bola ideológia rímsko-kresťanského univerzalizmu, 

postavená dokonca ako opozitum proti byzantskému kresťanskému 

univerzalizmu (Lubomír Havlík). Rímsko-kresťanský univerzalizmus vo 

franskom a bavorskom prostredí nadobudol podobu franského 

univerzalizmu, ideovo spätého s vplyvom Apoštolskej stolice, pova-

žovaného za všeobecný kresťanský univerzalizmus. Franský uni-

verzalizmus tvoril relatívnu jednotu s mocenskými ambíciami franských 

a východofranských panovníkov. Ideológiou západného (rímskeho) 

kresťanského univerzalizmu zdôvodňoval bavorský klérus oprávnenia na 

rozširovanie svojho  mocenského vplyvu na všetky územia, patriace do 

sféry rímskeho univerza. Preto v mojmírovskej ríši sa existujúce 

kresťanské organizácie, podliehajúce bavorskému vplyvu, nestali a ani 

nemohli stať oporou domácej mocenskej vrstvy, ale podliehali 

vonkajším cirkevným (bavorským) i svetským autoritám. Táto 

skutočnosť bola významnou prekážkou v snahách Mojmírovcov 

o mocenskú stabilizáciu svojho územia. Povedané slovami historika, 

cirkevná organizácia, vytvorená franským klérom, spadajúca pod 

spochybniteľný jurisdikčný vplyv pasovského biskupstva a salzburského 

arcibiskupstva, bola súčasťou actio politicus franského kléru a „stala sa  

nástrojom politických ašpirácií franského univerzalizmu“, to znamená aj 

„zámienkou k mocenským nárokom východofranského kráľa Ľudovíta 

Nemca“, najmä od roku 846. (Havlík, 1965, s.110-111).  

   To, že Východofranská ríša prejavovala o územie Moravanov 

a Nitranov neustály záujem, dokazuje to aj latinský spis Descriptio 
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civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii (Opis hradov 

a krajín severne od Dunaja), pravdepodobne z rokov 815-817, alebo, 

najpravdepodobnejšie, z roku 843, (možno doplnený v rokoch 882-883) 

od neznámeho bavorského geografa, vyhotovený pre karolínsky 

(franský) dvor. Zaoberajúc sa hodnotením vojenskej  sily kmeňov 

susediacich s Franskou ríšou oznamuje, že „Moravania (Marharii) majú 

11 hradov... a poznamenáva, že (táto správa je možno vsunutá až 

v rokoch 882-883) tiež jestvuje ľud, ktorý sa nazýva Moravanmi 

(Merehanos) a má 30 hradov“.  (Podľa Dokumenty I, 1998, s.50). Aj 

keď sa vedú spory o tom, kedy spis  Descriptio..., nazývaný aj Geograf 

bavorský, vznikol, či bol doplnený, a ak, tak v ktorých rokoch, 

pozoruhodné je, že jeho autor nielen dokumentoval znalosť vtedajšieho 

priestoru, v ktorom žili našim predkovia Sloveni, ale spomína dvojakých 

Moravanov: Marharii a Merehanos resp. Merehani. Oba názvy sú 

zreteľne odlišné pravdepodobne preto, lebo geograf asi vedel, že 

moravský štát sa skladal z dvoch častí. V tejto súvislosti Matúš Kučera 

uvádza zhodu medzi historikmi, podľa ktorej môže ísť o dvojakých 

Moravanov pod mierne odlišnými názvami. Preto sa domnieva, že «tí 

druhí Moravania», nazvaní Merehanos či Merehani môžu byť naši 

predkovia. (Kučera, 2008, s.75).  

    Bolo spomenuté, že prevažná časť kresťanských misionárov na území 

Veľkej Moravy pochádzala z juhonemeckých oblastí a z Východnej 

marky, cirkevno-právne patriacich pod Pasov a Salzburg. Richard 

Marsina uvádza, že súčasťou ich misionárskej činnosti bola aj ustavičná 

snaha realizovať mocenské záujmy Východofranského kráľovstva, to 

znamená dostať veľkomoravský štátny útvar do čo najväčšej cirkevnej 

a následne aj politickej závislosti: „Pomocníkom pri realizácii týchto 

úsilí boli nepochybne aj kresťanskí misionári, pochádzajúci z Výcho-

dofranského kráľovstva“, pretože „boli závislí od svojich tamojších 

cirkevných predstaviteľov, ktorí patrili do vládnucej vrstvy“. (Marsina, 

2005, s.8). Pretože franskí misionári neustále zneužívali svoje 

christianizačné poslanie na šírenie politického vplyvu, strácali dôveru 

Mojmírovcov. Po synode franských klerikov v nemeckom Mohúči 
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v roku 852, pod zámienkou «nedostatočnosti» christianizácie 

susediacich krajín zvyšovalo sa politické napätie medzi Mojmírom I. 

a Východofranským kráľovstvom. Je pravdepodobné, že Mojmír I. sa 

pokúšal vyslobodiť z politickej závislosti od Franskej ríše, ktorej 

nadvládu Moravania uznávali od roku 822 a odovzdávali jej majetkový 

tribút. Ďalší vývoj udalostí umožňuje predpokladať medzi Mojmírom I. 

a mladým synovcom Rastislavom existenciu určitých rozporov, čo 

potvrdil aj neskorší vývoj. (Marsina, 2005, s.32). Vojenská výprava 

Ľudovíta Nemca proti mojmírovskej ríši v auguste 846 za podpory 

vtedajšieho pápeža Sergiusa II. bola priamym dôkazom mocenských 

záujmov Východofranského kráľovstva. Politickým cieľom vojenskej 

výpravy malo byť odstránenie Mojmíra I. a nastolenie vlády Rastislava. 

Nie je známe, aké postavenie na mojmírovskom kniežacom dvore mal 

Rastislav za vlády Mojmíra I., ale predpokladá sa, že určitý čas ako 

rukojemník bol prítomný v Bavorsku na dvore východofranského 

panovníka, aby neskôr, získajúc si panovníkovu dôveru, po návrate na 

Veľkú Moravu, sa v postavení vazala mal podriadiť východofranskému 

panovníkovi. Keď v auguste roku 846 Ľudovít Nemec pritiahol 

s vojskom na Moravu, pravdepodobne prišiel s ním aj Rastislav, ako 

o tom hovoria Fuldské anály. Ľudovít Nemec určil Rastislava vládcom 

Moravy, očakávajúc jeho vernosť. Z politického hľadiska išlo nesporne 

o mocenskú zmenu uskutočnenú zvonka. Podľa historika Richarda 

Marsinu tento hrubý mocenský nátlak je možné považovať za „prvý 

konkrétny hodnoverný doklad o zasahovaní Východofranského 

kráľovstva do vnútorných pomerov na Veľkej Morave“, to znamená za 

dôkaz o násilnom  presadzovaní východofranského mocenského vplyvu. 

(Marsina, 2005, s.32).  Z pohľadu Rastislava ako vtedajšieho vladára 

bolo prirodzené, že sa chcel zbaviť závislosti na Východofranskej ríši. 

Preto vybudovaním vlastnej cirkevnej provincie na čele s biskupom sa 

snažil odstrániť vplyv východofranského kléru a tak veľkomoravskú ríšu 

politicky upevniť.  
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II. kapitola 

 
Kresťanský, vzdelanostný a politický rozmer byzantskej 

misie na Veľkej Morave 
 

   Knieža Rastislav po prevzatí vlády si bol vedomý potreby nielen 

vnútornej konsolidácie veľkomoravskej ríše, ale aj stabilizovania svojho 

mocenského postavenia v moravskom priestore a na strednom Dunaji. 

Preto chcel skoncovať s politikou „poslušnosti“ voči východofranskému 

kráľovi Ľudovítovi Nemcovi a oslobodiť sa spod jeho vplyvu. Odolal 

trestnej vojenskej výprave Ľudovíta Nemca v roku 855 a neskôr aj 

ďalšej vojenskej výprave v roku 858, vedenej Ľudovítovým synom 

Karolmanom, s ktorým uzavrel mier. Je zrejmé, že od tohto obdobia (od 

roku 855), knieža Rastislav vládol na svojom území nezávisle od 

Výchofranského kráľovstva, ba stal sa spojencom Karolmana v odboji 

proti Ľudovítovi Nemcovi. Ako uvádza Richard Marsina, Rastislav 

pomohol Karolmanovi zmocniť sa územia panónskej a korutánskej 

marky. Vyhnal odtiaľ markgrófa Paba a pravdepodobne aj Pribinu, 

ktorý zrejme vtedy v bojoch zahynul. (Marsina, 2005, s.33). Následne 

v roku 863, keď kráľ Ľudovít Nemec porazil svojho odbojného syna, 

Rastislav odmietol Karolmana podporiť, ba neposkytol mu ani azyl.  

   Vývoj historických udalostí v tvoriacej sa ríši ukázal, že  knieža 

Rastislav nielen upevnil svoju moc, ale ako skúsený vládca sa dokázal 

orientovať v spletitých, zväčša nepriateľských politických vzťahoch 

s Východofranskou ríšou. Keď sa niekedy okolo roku 846 ujal vlády, 

vtedajšie kmene žijúce na Morave i dnešnom území Slovenska boli už 

politicky zjednotené. Na západe žili české kmene, na území ktorých boli 

vytvorené podmienky pre prijatie kresťanstva a možné postupné 

začlenenie do Veľkej Moravy. Na severe a východe žili ďalšie slovanské 

kmene, ktoré ešte neprijali kresťanstvo. Rastislav pravdepodobne 

uvažoval o ich pokrstení a prijatí kresťanskej viery, ktorá by sa mohla 

prísť práve z Veľkej Moravy, aby – ako napísal Matěj Pavlík – „všetky 
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slovanské národy, vidiace“, ako bude na Morave hlásané slovo Božie 

v slovanskom jazyku, „pripodobnili sa k nám“. (Pavlík, 2013, s.16). 

Nadväzoval politické kontakty aj s vládcami Východofranskej ríše 

a poskytoval im pomoc, samozrejme vždy s ohľadom na vlastné 

mocenské ciele a záujmy svojej krajiny. Richard Marsina v tejto 

súvislosti poznamenal, že už vtedy je možné hovoriť o „štátnickom 

politickom myslení“ Rastislava, pretože jeho hlavným politickým 

cieľom bolo „vymaniť sa spod vplyvu Východofranského kráľovstva aj 

pokiaľ ide o pokračujúcu kristianizáciu na Veľkej Morave...“ (Marsina, 

2005, s.34). Už sme poznamenali, že Veľká Morava bola smerom na juh 

dlhodobejšie „politicky otvorenou krajinou“, odkiaľ prichádzali grécki 

(byzantskí), talianski (rímski) i nemeckí (franskí) misionári, aby šírili 

kresťanstvo. Z rúk týchto misionárov prijal kresťanskú vieru i knieža 

Rastislav. Ak kresťanskú vieru hlásali misionári „z Nemiec“, Moravania 

sa zdráhali s dôverou prijať ich učenie, pretože „sa obávali, že s prijatím 

kresťanstva by sa stali poddanými svojich susedov“. (Pavlík, 2013, s.17). 

Aj keď sa na území Veľkej Moravy v tomto období (okolo roku 852)  

budovali najmä na hradiskách prvé kresťanské chrámy, proces 

prijímania kresťanstva bol len v začiatkoch. Rastislav ako veľko-

moravské knieža, majúc na zreteli predovšetkým bezpečnosť a nezá-

vislosť krajiny, rozpoznal „veľmi zreteľne, že nestačí budovať blaho 

svojho ľudu a upevňovať jeho štátnosť len na politických výpočtoch, na 

prevahe vojenskej moci a na hmotnom bohatstve“, čo považoval za veci 

pominuteľné, „vzbudzujúce závisť  susedov“, pretože „toho to všetkého 

pohania hľadajú“. (Pavlík, 2013, s.17). Obrátiac svoju pozornosť na 

pôsobenie rôznych učiteľov kresťanstva vo svojej krajine,  prišiel k 

názoru, že túto dôležitú úlohu nemôžu vykonať v súlade s „kresťanskou 

pravdou a spravodlivosťou“, pretože ich bolo málo a pochádzali z rôz-

nych geografických oblastí: z východu, západu i juhu a hovorili rozlič-

nými jazykmi, takže, ako poznamenáva Matěj Pavlík (biskup Gorazd 

II.), len s ťažkosťami sa mohli dohovoriť so slovanským obyvateľstvom. 

(Pavlík, 2013, s.19). Hlásanie kresťanstva v cudzej reči vyvolávalo 

nedorozumenia a pochybnosti vo výklade o pravom zmysle 
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kresťanského učenia. Knieža Rastislav si uvedomoval, že staré, 

pohanské náboženstvo, späté s uctievaním prírodných síl, je treba 

zmeniť a nahradiť ho kresťanstvom, hlásaným rečou zrozumiteľnou pre 

všetkých.  Zároveň s obavami sledoval, ako „cudzí jazyk skrýva v sebe 

nebezpečenstvo, že jeho prostredníctvom, ako sa to stalo u západnejších 

susedov Moravy, bude slovanský ľud odnárodnený a hneď nato 

ujarmený“. (Pavlík, 2013, s.19). Dospel k záveru, že ak má  šírenie 

kresťanstva na Veľkej Morave viesť k upevňovaniu politickej 

nezávislosti ríše, bude účinné len vtedy, ak slovanský ľud bude vyu-

čovaný v zrozumiteľnom jazyku. (Pavlík, 2013, s.19). V tomto čase 

v európskom priestore boli len dva veľké cirkevné, zároveň i politicko-

mocenské metropolitné patriarcháty: prvým, z nášho hľadiska územne 

a cirkevne najvýznamnejším, bola Apoštolská stolica v Ríme, vtedy na 

čele s pápežom a patriarchom rímskym Mikulášom I. V hierarchii 

dôležitosti na druhom mieste bol patriarchát vo východorímskom 

Konštantinopole (Carihrade), v sídle východorímskeho (byzantského) 

cisára. Na čele byzantského patriarchátu bol vtedy všeobecne uznávaný 

učenec a neskôr patriarcha Fotios. Ostatné cirkevné patriarcháty (napr. 

alexandrijský, jeruzalemský, ktoré spravovali územie v severnej Afrike  

a na Blízkom východe), boli veľmi vzdialené, pre Rastislava skoro 

bezvýznamné a preto neprichádzali do úvahy. Je len prirodzené, že 

jednou z priorít vtedajšieho politického uvažovania kniežaťa Rastislava 

bolo hľadanie takej politickej opory, ktorá by bola protiváhou 

politického tlaku Východofranskej ríše, teda aj protiváhou k actio 

politicus bavorského kléru. Podľa Richarda Marsinu „počínanie 

Rastislava, usilujúceho sa vymaniť spod týchto vplyvov, možno označiť 

za rozhodnutie politického charakteru, slúžiace v prvom rade politickým 

záujmom veľkomoravského štátu, jeho vnútornému upevneniu, 

posilneniu a oslobodeniu sa od vonkajších politických tlakov a vplyvov“. 

(Marsina, 2005, s.8–9). Vzhľadom na vtedajšie rozloženie mocenských 

síl v stredoeurópskom  priestore, takouto protiváhou mohla byť len 

„inštitúcia nadradená svetskej moci franských cisárov a kráľov“ 

v existujúcom „rímskom univerze“, do ktorého veľkomoravské 



 39

kniežatstvo vtedy už nesporne patrilo. (Havlík, 1965, s.112). Išlo teda 

o pápežskú kúriu v Ríme, pretože v zmysle už vtedy platného 

kresťanského učenia svetská moc bola odvodzovaná od moci Božej. 

Hľadanie ochrany u pápežskej kurie proti franskému politickému vplyvu 

bol nesporne prejav racionálneho politického myslenia Rastislava a 

jeho premyslený politický zámer. Obrátenie sa na pápeža Mikuláša I. 

(858-867) s požiadavkou zriadenia vlastného biskupstva, teda  

„vytvorenia vlastnej cirkevnej organizácie v mojmírovskej ríši, ktorá by 

bola spätá s právnou štruktúrou štátu a stála na strane jeho kultúrnych 

a politických záujmov“ (Klanica, 2009, s.83), bolo zreteľným signálom 

pre Rím, že knieža Rastislav a s ním aj mojmírovskí veľmoži uznávajú 

duchovnú zvrchovanosť pápežskej kúrie, ale chcú sa vymaniť z vplyvu 

bavorského a východofranského episkopátu (Pasov) a dosiahnuť 

samostatné postavenie v rámci rímskeho univerza, teda nechcú podliehať 

cirkevnému a ani politickému vplyvu Východofranskej ríše. Zámer 

kniežaťa Rastislava obrátiť sa na Rím a dosiahnuť vytvorenie sa-

mostatnej cirkevnej provincie je treba chápať predovšetkým ako 

racionálny politický zámer. Vytvorením vlastnej cirkevnej provincie 

(napríklad moravského biskupstva), podriadeného priamo rímskemu 

pápežovi, by sa mojmírovská ríša nábožensko-organizačne osamostatnila 

a bola vyňatá spod vplyvu bavorského episkopátu, najmä pasovského 

biskupstva. Tým by získala nielen relatívne samostatné postavenie v 

rámci rímskeho cirkevného univerza, ale stala by sa politicky 

rovnocennou mocenskou časťou voči Východofranskej ríši. Rastislavov 

zámer bol výsledkom jeho realistického politického uvažovania 

a umožnil by mojmírovskej ríši ako samostatnému štátnemu subjektu 

«vstúpiť na javisko stredoeurópskej politiky».  

    Rímska kúria v tomto období čelila vnútorným sporom so 

západofranským episkopátom a bola odkázaná na pomoc (aj finančnú)  

východofranského panovníka Ľudovíta Nemca. Uvedomovala si, že 

politickým záujmom Východofranskej ríše je rozširovať mocenský 

záujem aj na územie Veľkej Moravy. To bolo možné uskutočňovať 

predovšetkým prostredníctvom franského episkopátu (najmä z Pasova). 
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Vyhovieť Rastislavovej žiadosti by pre pápeža znamenalo „ísť do 

otvorenej konfrontácie s Ľudovítom Nemcom a bavorským episkopátom“ 

(Kučera, 2008, s.95), čím by kúria mohla stratiť materiálnu i politickú 

podporu Východofranskej ríše. Okrem toho záujmy pápežskej stolice  

v ilýrskej územnej oblasti narážali na nároky carihradského patriarchátu 

na získanie cirkevných kompetencií. Ako uvádza kardinál J. Ch. Korec, 

v tejto súvislosti je možné  predpokladať, že pápež Mikuláš I. Rasti-

slavovu žiadosť „odsúval“ a  „asi sa na ňu díval bezradne“, pretože 

musel na jednej strane „rešpektovať doterajšiu právomoc bavorských 

biskupov a cisára“, na strane druhej „nevidel azda nevyhnutnosť 

samostatnej cirkevnej organizácie v krajine, ktorá bola dovtedy misijným 

územím a v ktorej kresťanstvo nebolo ešte dostatočne utvrdené“. (Korec, 

2004, s.35). Pápež vedel, že Veľká Morava je misijným územím 

bavorských episkopov a predpokladal, že i naďalej ostane  začlenená do 

bavorskej cirkevnej správy. Preto žiadosti Rastislava nevyhovel, ba ani 

na ňu neodpovedal. Straty mocenskej nezávislosti sa obával nielen 

Rastislav, ale aj ostatní Moravania, pretože, ako uvádza Matěj Pavlík, 

veľmi často, takmer každoročne práve z Východofranskej ríše 

prichádzali na Veľkú Moravu vojenské útoky, ktorých sa zúčastňovali aj 

osoby cirkevné. (Pavlík, 2013, s.20).  Knieža Rastislav sa napríklad 

musel v roku 855 brániť proti silnému útoku Nemcov. O niekoľko rokov 

neskôr, v roku 862 sa dozvedel  o príprave novej vojenskej výpravy proti 

nemu. V situácii, keď v jeho ríši pôsobili početní franskí kňazi 

predovšetkým z pasovského biskupstva, nielen ako misionári, voľne sa 

pohybujúci v Rastislavovej ríši, ale čiastočne  ustanovení aj ako stáli 

duchovní správcovia, vychovávajúci z radov Moravanov určitý počet 

úradníkov a kňazov (Pavlík, 2013, s.47), nevyhnutne musel hľadať 

politickú oporu u Apoštolskej stolice, pretože franská cirkev uznávala 

nadradené právomoci rímskeho pápeža už od smrti sv. Bonifáca v roku 

755 a cisára Karola Veľkého v roku 814. A tak východofranskí klerici 

z biskupstva v Pasove a z arcibiskupstva  v Salzburgu považovali svoje 

misijné právomoci na území Veľkej Moravy už ako samozrejme, pretože 

- ako tvrdili - ich vykonávali v súlade s rímskym kanonickým právom a 
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záujmami Apoštolskej stolice. Svoj politický cieľ – politické podrobenie 

Slovanov priznali otvorene. Dokazujú to ich slová v zachovanom 

dokumente – v sťažnosti bavorského episkopátu na veľkomoravských 

Slovenov, ktorú poslali pápežovi Jánovi IX. v roku 900. Vo veci 

príchodu troch legátov na Veľkú Moravu (biskup Ján, kňazi Benedikt 

a Daniel) episkopát zdôraznil svoje zásluhy, že krajina „Slovienov, 

nazývaných Moravanmi, ktorá bola so svojimi obyvateľmi podrobená 

našim vladárom a nášmu ľudu, ako aj nám tak v pestovaní kresťanskej 

viery, ako aj v poplatku za pozemský majetok, pretože až potom boli 

vyučení (:vo viere:) a z pohanov sa stali kresťania. (Dokumenty I, 1998, 

s.81). Preto skutočnosť, že knieža Rastislav najprv uprednostnil 

rímskeho pápeža, bol od vládcu Veľkej Moravy rozvážny politický čin, 

čo neskôr zdôraznil aj pápež Hadrián II., keď ocenil Rastislavovu 

„múdrosť a šetrnosť voči právam Apoštolskej cirkvi v Ríme“. (Korec, 

2004, s.35).  

    Knieža Rastislav a iní mojmírovskí veľmoži (medzi nimi aj 

Svätopluk) boli týmto odmietnutím zo strany Ríma konfrontovaní 

s novou politickou realitou. Keďže východofranský klérus na Veľkej 

Morave nebol oporou svetskej moci kniežaťa Rastislava, ale naopak, 

pôsobil proti nemu a bol tak politickým nástrojom Východofranskej ríše, 

prioritou zahraničnej politiky mojmírovského štátu ostalo i naďalej 

vytvorenie samostatnej cirkevnej provincie, v ktorej by už nebol vplyv 

bavorského episkopátu a zároveň by bol tým značne eliminovaný 

politický vplyv Východofranskej ríše. Vzhľadom na to, že v tomto 

období v stupňujúcich sa konfliktoch medzi Veľkou Moravou 

a Východofranskou ríšou knieža Rastislav zrejme vyhnal početných 

nežiaducich franských kňazov a misionárov, tento nedostatok chcel 

riešiť výchovou vlastného duchovenstva, čo v tejto dobe bolo možné 

uskutočniť len pomocou svetskej a cirkevnej autority druhej časti 

kresťanského univerza – teda obrátením sa na cisára východorímskej 

(byzantskej) ríše, sídliaceho v Konštantinopole (Carihrade). Išlo 

o dôležité politické rozhodnutie, ktoré – ako ukázal nasledujúci 

historický vývoj, malo pre všetkých Slovanov ďalekosiahle, 
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predovšetkým priaznivé civilizačné i politické dôsledky. Toto 

rozhodovanie sa Rastislava, Svätopluka i ostatných veľmožov bolo 

zrejme podporené aj skutočnosťou, že christianizačný vplyv 

prichádzajúci z byzantského územia v severnej Itálii a z Dalmácie bol na 

území Slovenov (žijúcich aj na Morave) už dlhšie prítomný. 

O východorímskej cirkvi a patriarchovi Fotiovi sa Moravania dozvedali 

priaznivé správy: cisár Michal III. bol vtedy považovaný za 

právoplatného a všeobecného ochrancu kresťanov. Ako napísal Matěj 

Pavlík, autor pozoruhodného diela o duchovných hodnotách, ktoré na 

Veľkú Moravu priniesli solúnski bratia, Rastislav i Moravania si vtedy 

uvedomovali, že z carihradského cirkevného prostredia, teda 

z byzantského dvora „na všetky strany vyžaroval láskavý a nenásilný 

duch prvotného kresťanstva, spojený a zušľachtený hlbokou 

vzdelanosťou, duchovnými cnosťami a uchvacujúcim kultúrnym 

bohatstvom“, ako to nakoniec uviedol vo svojej prosbe (od vás na všetky 

strany dobrý zákon vychádza) cisárovi Michalovi III. (Pavlík, 2013, 

s.20). Pod slovami „dobrý zákon“ podľa Matěja Pavlíka chápali tradičné 

zachovávaný staro cirkevný poriadok, ktorý spočíval v zachovávaní 

hodnôt prvotného kresťanstva. Jeho súčasťou bolo aj to, že cirkev na 

východe, nebránila žiadnemu národu vykonávať bohoslužobné aktivity 

v materinskom jazyku každého národa a jej učenci sa snažili prekladať 

biblické texty do rôznych jazykov národov, ktoré mali svoje písmo. 

Svoju autoritu neodvodzovala „od jednotlivých vysoko postavených 

hierarchov“, ale dôležité vieroučné otázky posudzovala „na cirkevných 

snemoch, na ktorých rozhodovali spoločne všetci biskupi“. (Pavlík, 

2013, s.20-21). Tento charakter východnej cirkvi prenikol až 

k Slovanom v Bulharsku, do vzdialenej Kijevskej Rusi, ale aj na Veľkú 

Moravu. Okrem toho iste zavážila aj skutočnosť, že styky obchodníkov, 

kniežat i veľmožov Slovenov s byzantským prostredím v severnej Itálii 

i s Rímom existovali už dlhodobo. Ako dokazujú zápisy pútnikov už 

v historicky známom Cividalskom evanjeliári (Evangelium de Cividale) 

z 8. až 10. storočia, uschovaného v severoitalskom Aquilejskom kláštore 

neďaleko dnešného Udine, medzi Slovenmi, Moravanmi, byzantským 
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i rímskym prostredím existovali styky s Byzanciou a dlhodobá 

christianizačná činnosť početných misionárov z byzantského prostredia 

na Veľkej Morave otvárala novú, inú možnosť pre Rastislava: obrátiť sa 

na východorímskeho (byzantského) cisára (bazilea) Michala III. (827 – 

869), ktorý bol všeobecne vtedy považovaný za pokračovateľa rímskeho 

impéria. Ako sa uvádza v Živote Konštantína, časť XIV., Rastislav, 

moravské knieža, Bohom navnuknutý (a Deo incitatus), po porade 

s kniežatami svojimi a s Moravanmi (consilium habuit cum princibus 

suis et cum Moravis) vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi s prosbou 

podobného obsahu, ako predtým do Ríma, v ktorom sa hovorilo, že jeho 

ľud, čiže ľud Moravy, pohanstvo odvrhol  a kresťanského zákona sa drží 

(populo nostro postquam paganismum abiecit, christianam legem  

observante), ale „nemáme učiteľa takého, čo by nám v našej reči pravú 

vieru kresťanskú vysvetlil, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás 

napodobnili. To pošli nám, vladáru, biskupa a učiteľa takého. Lebo od 

vás na všetky strany (zavše) dobrý zákon vychádza“ (Ratkoš,1964, 

s.244). V latinskom texte: 8 V posolstve sa teda uvádza požiadavka 

poslať biskupa a učiteľa (episcopum et doctorem). Životopisy 

o Konštantínovi a Metodovi otvorene nehovoria o politickom zmysle 

posolstva. Ako uvádzajú Peter Ivanič a Martin Hetényi (a potvrdzuje to 

aj nasledujúci vývoj udalostí), Rastislavovi išlo predovšetkým o to, „aby 

na Moravu prišiel biskup, ktorý by sa ujal jej správy a vymanil ju zo 

závislosti na bavorskom episkopáte“. 9  Znamená to, že Rastislav mal 

vtedy v úmysle vytvoriť vlastnú cirkevnú organizáciu a dosiahnuť už 

vtedy všeobecne uznávanú (a v politickej praxi aj realizovanú) zásadu 

jednoty územia štátu a cirkvi. Matěj Pavlík (Gorazd II.) v tejto súvislosti 

napísal, že knieža Rastislav správne usúdil, že jeho slovanský ľud, 

ktorého samostatnosť bránil a usiloval o jeho cirkevnú nezávislosť, môže 
                                                 
8 „...doctorem non habemus talem, qui nobis nostra lingua veram fidem christianam explicaret, ut 
etiam aliae regiones illud videntes, imitentur nos. Mittite igitur nobis domine, episcopum et 
doctorem talem. A vobis enim in omnes partes semper bona lex emanat“. (Marsina, R.:Codex 
diplomaticus,1971, s.10) 
9 Ivanič, P. – Hetényi, M.: Cesta byzantskej misie na Veľkú Moravu z pohľadu českej 
a slovenskej historiografie. In: Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. UKF, 
Nitra 2013, s.76-77 
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byť ochránený, len keď bude svojím vlastným jazykom  osvecovaný vo 

viere a vzdelávaný. (Pavlík,  2013, s.28). Ďalším politickým cieľom 

posolstva bolo posilnenie Veľkomoravskej ríše v stredoeurópskom 

priestore. V záujme toho bolo nevyhnutné nielen minimalizovať, ba až 

odstrániť  vplyv pasovského episkopátu na území Veľkej Moravy. 

Začiatkom k tomuto cieľu bolo prijatie vlastného písma, zavedenie 

liturgie v jazyku Slovenov, výchova vlastného duchovenstva, rozvinutie 

vzdelanosti a stanovenie nových morálnych a právnych noriem na 

spravovanie štátu. Všetky tieto zámery mali byť súčasťou vytvorenia 

nových kultúrnych hodnôt, ktoré mali v budúcnosti napomáhať vzniku 

vlastnej cirkevnej provincie a z toho vyplývajúcemu upevneniu 

politickej nezávislosti mojmírovskej ríše od Východofranskej ríše, teda 

politickej a štátnej nezávislosti Slovenov: tieto zámery a súvislosti je 

možné považovať za politické aspekty posolstva Rastislava a 

civilizačného  poslania misie Konštantína a Metoda. Knieža Rastislav 

bol panovníkom, ktorý - ako napísal Matěj Pavlík – „položil pevné 

základy nášho duchovného života a kultúrnej samostatnosti, základy, 

ktoré pretrvali ťažké dejinné skúšky až k dnešku“. (Pavlík, 2013, s.15). 

Môžeme prijať záver, že knieža Rastislav významne ovplyvnil dejiny 

všetkých slovanských národov. Ak sa  v dejinách Slovanov kedykoľvek 

pozrieme nielen na začiatky kresťanstva, ale aj slovanskej vzdelanosti a 

kultúry, vždy popri dvojici solúnskych bratov Konštantína a Metoda 

vidíme aj historickú osobnosť kniežaťa Rastislava, ktorému, podľa slov 

Matěja Pavlíka (Gorazd II.), bolo súdené, aby svojím osvieteným 

rozhodnutím vstúpil do dejín všetkých Slovanov ako svojho času veľký 

cisár Konštantín“. (Pavlík, 2013, s.28). Takéto poslanie kniežaťa 

Rastislava medzi Slovanmi zrejme chápal i cisár Michal III, ktorý 

spomenuté prirovnanie vyjadril v liste Rastislavovi. Myšlienky a zámery  

Rastislava našli priaznivú odozvu aj u panonsko-blatenského kniežaťa 

Koceľa, južného suseda Veľkej Moravy, ktorý sa tiež usiloval o väčšiu 

politickú samostatnosť od svojich nemeckých poručníkov a o cirkevnú 

nezávislosť.  
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   Byzantský dvor zaujal k žiadosti Rastislava pozitívny postoj. Cisár 

Michal III. a vtedajší konstantinopolský patriarcha Fotios vyhoveli 

Rastislavovi len čiastočne, nie úplne. Neodhodlali sa poslať biskupa a 

ustanoviť na Veľkej Morave cirkevnú provinciu. Pravdepodobne to 

neurobili aj z dôvodu, lebo rešpektovali skutočnosť, že územie kniežaťa 

Rastislava patriarchálne prináleží do kompetencie Apoštolskej stolice 

v Ríme. Na druhej strane  Carihrad uprednostňoval (aj proti záujmom 

Ríma) svoje christianizačné zámery v Bulharsku. Rozhodnutie 

byzantského dvora  poslať Rastislavovi na Veľkú Moravu misiu vedenú 

Konštantínom Filozofom a jeho bratom archontom-opátom Metodom 

bolo zo strany Byzancie signálom rímskej kúrii, Východofranskej ríši i 

bavorskému episkopátu, že Konštantínopol sa zaujíma o oblasti, kde žijú 

slovanské kmene. Vysvetľovať a chápať byzantskú misiu ako zámer 

Konštantínopola šíriť vplyv východnej (byzantskej) cirkvi, je historicky 

neopodstatnený a nesprávny.  

     Konštantín, vtedy 36-ročný, bol na byzantskom dvore známym 

vzdelancom, najmä filozofom a teológom – profesorom teológie na 

dvorskej (vysokej) škole a vynikajúcim diplomatom Byzantskej ríše. 

Svoje jazykové vedomosti využíval ako učiteľ (didaskalos) pri štúdiu 

„základných znakov jazyka egejsko-macedónskych Slovanov“, teda 

jazyka, ktorý „poznali a používali pravdepodobne aj jeho rodičia“. 

(Ratkoš, 1990, s.43).             

    Tým sa jazyková otázka, čiže používanie liturgickej slovenčiny v jej 

predspisovnom období zároveň (a nevyhnutne) stávala aj politickou 

otázkou. Ako uvádza Marcela Gbúrová, jazyk v politických dejinách 

európskych národov zohrával vždy významnú úlohu (2009, s. 8), čo 

potvrdzovali aj európske dejiny. V našich najstarších národných dejinách 

otázku predspisovnej slovenčiny ako jazykovú aj politickú otázku je 

možné rozdeliť podľa  Petra Ratkoša do dvoch období, pričom ich 

medzníkom je vydanie pápežskej buly Gloria in Excelsis Deo pápeža 

Hadriána II. po 14. februári 869, v ktorej schválil staroslovenčinu ako 

bohoslužobný jazyk Slovenov:  
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   1. Vytvorenie predspisovného jazyka Slovenov Konštantínom a jeho 

používanie ako vzdelávacieho a literárneho jazyka.  

   2. Obdobie, v ktorom predspisovná slovenčina (ako jazyk Slovenov) 

bola oficiálne uznaná ako liturgický jazyk (popri hebrejčine, gréčtine 

a latinčine).    

   Pokiaľ ide o prvé obdobie, začiatky vzniku a používania formy 

predspisovnej slovenčiny ako samostatného jazyka a zároveň súčasti 

slovanských jazykov dávame do obdobia vytvorenia prvých 

integračných zoskupení Slovenov – starých Slovákov a Moravanov – do 

mojmírovskej ríše, keď sa jazyk Slovenov ako predspisovný  jazyk 

používal na oboch stranách Dunaja (oblasť Nitry i zadunajská oblasť 

Blatnohradu).  

   Ustanovenie liturgického jazyka bolo súčasťou demokratizácie 

kresťanskej viery. Používanie veľkomoravského jazykového variantu 

slovenčiny na dvoroch kniežat a veľmožov viedlo k priamemu 

jazykovému kontaktu s latinčinou a starou nemčinou, teda jazykmi, ktoré 

používali zástupcovia bavorského kléru počas christianizačného 

pôsobenia. Oba jazyky boli prekážkou, jazykovou bariérou pre širšie 

poučenie ľudu o kresťanskej viere, teda prekážkou v demokratizácii 

viery. Je zrejmé, že násilné a neprirodzené presadzovanie latinčiny ako 

bohoslužobného jazyka a spätosť latinskej liturgie s politickými cieľmi 

Východofranskej ríše vyvolalo potrebu používania vlastného litur-

gického jazyka, ktorý bol ľudom, veľmožmi i vytvárajúcou sa šľachtou 

už široko používaný a slúžil ako dorozumievací nástroj. Odstránením 

jazykovej bariéry by sa ľudu Slovenov dostalo širšie poučenie 

o kresťanskej viere. Zámer demokratizovať kresťanskú vieru 

a sprístupniť ju ľudu nemohol byť úspešný bez eliminovania vplyvu 

bavorského episkopátu, ktorý jednostranne presadzoval používanie 

latinčiny, ba aj starej nemčiny, a bez vytvorenia vlastnej cirkevnej 

provincie. Jednou z možností  naplnenia týchto cieľov, ktoré popri 

kresťanských aspektoch mali nepochybne aj politický obsah, bolo 

nadviazanie priamych vzťahov s Apoštolskou stolicou, ale aj s 

Byzantskou ríšou, pokračovateľkou tradícií Rímskej ríše, jej vládcom, 
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cisárom Michalom III. Posolstvo Rastislava a Svätopluka do Byzancie 

navonok deklarovalo kresťansko - vzdelávací cieľ: poslať učiteľa, ktorý 

by pôsobil vo výchove nových vzdelancov, získať právny zákonník  

a upraviť tak vnútorné pomery v štáte. Požiadavka poslať biskupa mala 

za cieľ nielen demokratizáciu kresťanskej viery a prostredníctvom 

domáceho jazyka jej sprístupnenie pre ľud (preto bola v posolstve 

vyslovená požiadavka výkladu Písma v domácom jazyku), ale aj 

výchovu domácich kňazov, čím by mohol zjednotiť heterogénnu cirkevnú 

prax a odstrániť vplyv franských kňazov. Peter Ivanič a Martin Hetényi 

uvádzajú, že Rastislav si bol vedomý, že Carihrad nemôže hneď poslať 

na Veľkú Moravu biskupa a zriadiť tam jemu podriadené samostatné 

biskupstvo. Také rozhodnutie ani neočakával, pretože si uvedomoval  

vplyv rímskej kúrie na tomto území. (Tradícia a prítomnosť misijného 

diela sv. Cyrila a Metoda, 2013, s. 81). Ako sme uviedli, tento stav 

rešpektoval aj byzantský cisár Michal III. i carihradský patriarcha Fotios. 

Jeho žiadosť však smerovala k tomu, aby v ďalšom vývoji už bolo 

možné prostredníctvom výchovy nových kňazov a za prítomnosti 

biskupa tento cieľ dosiahnuť – vytvoriť vlastnú cirkevnú provinciu. 

Preto požiadavku (poslať biskupa) môžeme považovať nevyslovený 

politický cieľ jeho posolstva.                        

    Byzantská misia, ktorá prišla na územie mojmírovského štátu, 

priniesla Rastislavovi list – posolstvo byzantského cisára: bolo to 

Michalom III. dané „privilégium, že na území mojmírovskej ríše sa 

výnimočne povoľovalo používať staroslovenský (starosloviensky) jazyk 

ako jazyk liturgický, graficky zaznamenaný hlaholským písmom“. 

(Havlík, 1965, s.114). Do zahraničnej politiky mojmírovskej ríše i do 

kultúrneho a civilizačného vývoja našich predkov Slovenov 

a Moravanov vstupuje nový fenomén, ktorý doposiaľ tam nebol a ktorý 

odteraz začal nadobúdať politický rozmer: je to používanie vlastného 

liturgického jazyka, ktorému ľud rozumel, vrátane jeho písomnej podoby 

vyjadrenej hlaholským písmom. Od tejto doby sa jazyková otázka 

v našich národných dejinách stala zároveň politickou otázkou, pretože 

používanie liturgického jazyka Slovenov vyvolávalo permanentný odpor 
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franského kléru. Jazyková otázka sa tak stala súčasťou politického boja 

Slovenov (aj Slovákov) za národnú slobodu a nezávislosť, teda súčasťou 

národno-emancipačného zápasu. V tejto súvislosti Marcela Gbúrová 

poznamenáva, že jazyková otázka sprevádzala Slovákov a slovenský 

národ „na jeho ceste od nepolitickej určenosti slovenskej národnej 

identity ako prirodzenej jazykovej komunity s nárokom na zachovanie 

a rozvoj svojho vlastného kultúrneho svojrázu po politické 

spoločenstvo“, ktoré si vytvorilo vlastnú štátnosť. (2009, s.5).   

    Otázku správneho výkladu Svätého písma v zrozumiteľnom jazyku 

pre ľud (proti latinčine) nachádzame aj v Živote Metoda, časť V.,  ako 

jednu z podstatných myšlienok obsahu Rastislavovho posolstva. Začína 

sa informáciou: „I stalo sa v tieto dni, že Rastislav, knieža slovienske, so 

Svätoplukom poslali z Moravy (posolstvo – poznámka autora) k cisárovi 

Michalovi a hovorili takto: Z milosrdenstva Božieho sme zdraví. A prišli 

k nám kresťanskí učitelia, mnohí z Vlách i Grécka a z Nemiec a učia nás 

rozlične, ale my Slovieni, prostý ľud, nemáme, kto by nás naučil pravdu 

a vysvetlil zmysel. A tak dobrý vladáru, pošli nám takého muža, ktorý by 

nás upravil k všetkej spravodlivosti.“ (Dokumenty  I, 1998, s.77).  

V latinskom jazyku: 10  Uvádza sa, že byzantský cisár po porade so 

svojimi radcami (cum sus consiliaris) poslal Rastislavovi písomné 

posolstvo, v ktorom pripomenul, že výsadu používať vlastný liturgický 

jazyk, udeľovanú predtým len v starokresťanských dobách, dostávajú 

Sloveni v čase, keď ju už nemohla získať žiadna iná národnosť. 

Prirovnal snaženia Rastislava k rímskemu cisárovi Konštantínovi 

Veľkému a ocenil jeho úsilie «dospieť do poznania pravdy a dosiahnuť  

vyššiu hodnosť», lebo to považoval zároveň za «príkaz od Boha». 

(Dokumenty I, 1998, s.67). Tieto slová utvrdzovali Rastislava v 

presvedčení dosiahnuť medzinárodné politické uznanie mojmírovského 

                                                 
10

 „Factum est autem illis diebus, Rastislav, princeps slovenicus cum Sventopulko miserunt e 
Moravia ad imperatorem Michaelem loqentes ita: Dei misericordia bene valemus. Et venerunt 
ad nos doctores christiani multi ex Italia et e Graecia et e Germania, docentec nos diverso 
modo; verum nos Sloveni rudes homines et non habemus, qui nos instituat in veritate et sensum 
explicat. Faveas domine, mitte igitur talem virum, qui nos ad omnem iustitiam“. (Marsina, 
R..:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.10) 
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štátu a získať samostatné postavenie v rámci kresťanského univerza. Je 

treba poznamenať, že byzantský cisár nevyhovel vo všetkom, čo 

posolstvo Rastislava žiadalo: napríklad vyslanie biskupa (v žiadosti je 

presne pomenované – „To pošli nám, vladáru, biskupa a učiteľa takého“ 

(Ratkoš, 1964, s.244), aby Rastislav mohol  zriadiť vlastnú cirkevnú  

organizáciu. Preto duchovný (kultúrny, kresťanský, politický) význam 

činnosti byzantskej misie na našom území bol pre naše národné dejiny 

ďalekosiahly.   

    Ako hovorí dokument, východofranský kráľ Ľudoví Nemec 

pravdepodobne nebol nadšený „neposlušnosťou“ kniežaťa Rastislava, 

ktorý sa „opovážil“ konať samostatne a pozval na územie Veľkej 

Moravy byzantskú misiu. Nespokojný bol aj pápež Mikuláš I. Ešte pred 

letom roku 864 prostredníctvom kostnického biskupa (episcopo 

Constantiensi) Šalamúna (Salomone) oznámil Ľudovítovi Nemcovi, že 

schvaľuje jeho zámer upevniť mier s kráľom Bulharov a vojenskou 

výpravou proti Moravanom: „Rastica priviesť alebo po dobrom alebo po 

zlom k poslušnosti...“ (Ratkoš, 1964, s.169 – 170).  V latinskom texte: 11    

 
 
 

SOLÚNSKA MISIA – KONŠTANTÍN A METOD  
 

   Základným prameňom poznania života Konštantína a Metoda pred ich 

príchodom na Veľkú Moravu je Život Konštantína a  Život Metoda, ktoré 

neskôr dostali názov Moravsko-panónske legendy. Peter Ratkoš 

poznamenal, že začiatky vzniku životopisov oboch solúnskych bratov 

vznikali už pri príležitosti slávnostného  pohrebu Konštantína – Cyrila 

v Ríme. Vtedy jeho brat Metod spolu s ďalšími členmi byzantskej misie 

a žiakmi kniežacej školy Slovenov začali zostavovať kratší text (zaiste aj 

v gréckom jazyku). Tento text pravdepodobne použil po roku 880 autor 

Rímskej legendy, veletrijský biskup Gauderik, a tak sa stal  súčasťou 

rozšíreného životopisu Konštantína – Cyrila, ktorý vznikal  na Veľkej 
                                                 
11 „... et Rastitium aut volendo aut nonvolendo sibi obedientem facere“. (Marsina, R.:Codex 
diplomaticus et epistolaris, 1971, s.11, č.13) 
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Morave v čase, keď Metod po roku 873 bol opäť panónskym 

arcibiskupom. (Ratkoš, 1964, s.220). Metod a jeho žiaci v obnovenej 

škole (učilišti) na Veľkej Morave spracovali  text o nájdení ostatkov sv. 

Klimenta a záznamy z dišpút Konštantína s kazármi v arabskej Samarre 

a na Kryme. Podľa Petra Ratkoša obe legendy nadobudli pre Slovanov 

historický význam, pretože sa stali nielen základným historickým 

prameňom na poznanie našich najstarších dejín a  mimoriadne cennou 

literárnou pamiatkou vysokej úrovne, ale aj inšpiráciou na tvorbu 

ďalších variantov  legendy o Cyrilovi a Metodovi (Ratkoš, 1964, s.220), 

hoci sa zachovali len v početných dobových odpisoch pôvodných 

rukopisov.12  Ako uvádza Život Konštantína, obaja bratia pochádzali zo 

Solúna, z rodiny zbožného, urodzeného a bohatého muža menom Lev, 

ktorý bol vtedy drungáriom pod stratégom a zachovával pravdivo všetky 

prikázania božie. Bol vojenským hodnostárom východorímskeho 

cisárstva. Pôsobil v Soluni, ktoré v tomto čase, ako uvádza Matěj Pavlík,  

čo do veľkosti a významu nasledovalo hneď po hlavnom meste 

Carihrade. (Pavlík, 2013, s.41). Matka sa pravdepodobne nazývala 

Mária. V rodine bolo sedem detí, ktorým obaja rodičia poskytli nielen 

starostlivú výchovu, ale aj najširšie vzdelanie v rámci vtedajšej vysokej 

a jemnej grécko-byzantskej kultúry. (Pavlík, 2013, s.41).   

     Ak začneme Metodom, nevieme presne, kedy sa narodil. Svojím 

rozhľadom smeroval  k „správovede“, čiže venoval sa štúdiu  o správe 

moci a uplatňovaní vlády. Je zrejme, že ovládal slovanský jazyk, ktorý 

sa naučil pravdepodobne od miestnych slovanských obyvateľov, 

prichádzajúcich do mesta predávať svoje poľnohospodárske produkty. 

Preto po skončení štúdií mal na starosti správu strymonského 

(pravdepodobne) okrsku osídleného slovanským etnikom. Hoci v tomto 

                                                 
12 Peter Ratkoš uviedol, že Život Konštantína sa zachoval vo viac ako 30 rukopisoch. Najstarší 
z nich pochádza z 15. storočia. Ide o rukopis ruskej redakcie moskovskej Duchovnej akadémie, 
potom rukopisy v srbskej redakcii v akadémii vied v Záhrebe z roku 1469, v akadémii vied v Sofii 
z roku 1479, v bazilike kláštora sv. Onufrija v Ľvove v 15. storočí. Zo slovenských vedcov edíciu 
Života Konštantína prvýkrát pripravil Pavol Jozef Šafárik pod názovom Památky dřevního 
písemníctvi Jihoslovanův. Prvé vydanie vyšlo v Prahe v roku 1851. (Ratkoš, P.:Pramene,1964, 
s.221) 
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úrade zotrval niekoľko rokov, tešil sa obľube cisára (Pavlík, 2013, s.41) 

a mal pred sebou dobrú perspektívu, náhle sa svojho miesta vzdal, 

odišiel do kláštora nachádzajúceho sa na hore Olymp v Malej Ázii a stal 

sa mníchom.   

   Konštantín sa narodil v roku 827 a bol najmladším zo všetkých 

súrodencov. Od Metoda bol mladší pravdepodobne o pätnásť rokov. V 

Živote Konštantína je napísané, že po pôrode matka ho dávala dojke na 

oddojčenie, „ale dieťa nechcelo sa chytiť cudzích pŕs, okrem materiných, 

kým nebolo oddojčené“. (Ratkoš, 1964, s.222). Uvádza sa aj táto 

informácia: Keď mal Konštantín sedem rokov, vyrozprával svoj sen 

obom rodičom: „Stratég zhromaždil všetky devy nášho mesta a povedal 

mi: „Vyber si z nich, ktorú chceš za ženu a pomocnicu sebe rovnú. Ja, 

keď som si všetky popozeral a obhliadol, videl som jednu zo všetkých 

najkrajšiu, so žiarivou tvárou, veľmi okrášlenú zlatými retiazkami 

a perlami so všetkou krásotou. Nazývala sa Sofia, to jest Múdrosť. Tú 

som si vybral.“ (Ratkoš, 1964, s.222 – 223). Rodičia si vypočuli jeho 

slová a odpovedali: „Zachovaj prikázania otca svojho, synu, 

a nepohŕdaj naučením  matere svojej. Lebo prikázanie je kahanom 

a naučenie svetlom. Riekni múdrosti: Sestrou mi buď a učiň si známou 

rozumnosť. Lebo múdrosť žiari viac ako slnko. Ak si ju privedieš, aby si 

ju mal za ženu, zbavíš sa ňou mnohého zla.“ (Ratkoš, 1964, s.223). Tieto 

ponaučenia si Konštantín uchoval po celý svoj život.   

     Keď po štrnástich rokoch spoločného života otec Lev bol na 

smrteľnej posteli a «poberal sa na súd (boží)», matka Mária v obave 

o ďalší osud Konštantína plakala a hovorila: „O nič iné sa nestarám, 

okrem toho chlapca jediného, ako sa vychová..“ (Ratkoš, 1964, s.222). 

Umierajúci otec odpovedal: „Ver mi, žena, úfam v Boha, že mu dá otca 

a správcu takého, čo spravuje všetkých kresťanov.“ (Ratkoš, 1964, 

s.222). V škole vynikal svojím nadaním nad všetkými žiakmi a udivoval 

predovšetkým bystrou pamäťou. Vyznačoval sa neobyčajne vážnou 

povahou, zbožnosťou, ale aj túžbou po vzdelaní. Príhoda na love, kde 

mu vietor odniesol jeho krahulca, ho viedla k zamysleniu sa nad 

márnosťou svetských radostí. Po dvojdňovom smútku za milovaným 
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vtákom povedal: „Taký je tento život, že v ňom  namiesto radosti 

prichádza žiaľ? Od tohto dňa pôjdem inou cestou, ktorá je lepšia ako 

táto, a nebudem márniť svoje dni v zhone života.“ (Ratkoš, 1964, s.224). 

Zahĺbil sa do štúdia a učil sa naspamäť knihy Gregora Bohoslovca, 

ktorému napísal tieto pochvalné verše: 

 
Ó, Gregor, telom človek a dušou anjel. 
Ty telom človek, anjelom si sa ukázal, 

lebo ústa tvoje ako jeden zo serafínov Boha oslavujú 
a celý svet hlásaním pravej viery osvecujú. 

Preto aj mňa, čo sa ti odovzdávam láskou a vierou, 
prijmi a buď mi učiteľom a osvecovateľom.13 

                                                                                   
Začal sa zaujímať o zmysel mnohých jazykov, o gramatiku a o «veľkú 

vedu». Nemohol však porozumieť hĺbke problémov, preto «upadol do 

veľkej malomyseľnosti». Prosil „akéhosi cudzinca”, učeného v 

gramatike, aby ho naučil  „umeniu gramatickému”. Ako uvádza Život 

Konštantína, hovoril mu: „Vezmi celú moju časť z domu otca môjho, čo 

mi patrí, ale pouč ma.” (Ratkoš,  1964, s.224). Keď cudzinec odmietol, 

Konštantín sa oddal modlitbám, aby «našiel želanie svojho srdca». O 

jeho usilovnosti, túžbe po vzdelaní sa dozvedel vysoký cisársky úradník 

Theokist, nazývaný logotét (logotheta)14, ktorý vtedy dozeral aj na 

výchovu a vzdelanie osirelého mladučkého cisára Michala III, za ktorého 

vládla cisárovná Teodora. Keďže bolo zvykom, že cisársky dvor sa staral 

o siroty vyšších štátnych úradníkov a vojenských hodnostárov, Theokist 

povolal Konštantína do Carihradu, aby sa učil u najlepších profesorov.  

Konštantín s radosťou, ale aj s pokorou prijal jeho pozvanie a vydal na 

cestu do Carihradu, kde sa mu otvorili nové možnosti. 

   Po príchode do Carihradu, vtedajšieho politického a kultúrneho centra 

Byzantskej ríše, začal študovať na cisárskej dvorskej univerzite, kde jeho 

                                                 
 13

  Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s. 224 
14 Theokist bol  kancelárom byzantského dvora a dôverníkom cisárovnej Teodory, ktorá vládla v 
rokoch 842-856 v mene neplnoletého cisára Michala III. (Pozri Ratkoš, P.: Pramene, 1964, 
s.225)      
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najmilším profesorom bol učenec Fotios, najvzdelanejší muž na 

cisárskom dvore. Počas štúdia vynikal múdrosťou, usilovnosťou, 

skromnosťou a túžbou hľadať pravdu. Ako sa uvádza v Živote 

Konštantína v tretej a štvrtej kapitole, najprv sa učil gramatiku, ktorú sa 

naučil za tri mesiace. Potom „vhĺbil sa do mnohých rečí a veľkej vedy“, 

lebo u neho „rýchlosť spojila sa s usilovnosťou, jedna druhú pre-

vyšovala“. Naučil sa „Homéra i geometriu a u Leva a Fótia dialektiku 

a všetky filozofické náuky, okrem toho ešte rétoriku a aritmetiku, 

astronómiu a muziku a všetky ostatné grécke umenia“. (Život 

Konštantína – Panónsko-moravská legenda, In: Ratkoš,  1964, s.225).  

Prejavoval sa tichým správaním a hovoril len s tými, s ktorými to bolo 

osožné. Vyhýbal sa tým, ktorí „sa odklonili na krivé cesty“. Už vtedy sa 

usiloval  „zameniť pozemské veci za nebeské a vyletieť z tohto tela a žiť 

s Bohom“. (Ratkoš, 1964, s.225). Keď logotét Theokist  bližšie poznal 

Konštantína, „dal mu moc nad svojím domom a dôverne vchodiť do 

cisárovho paláca,“ ba raz sa ho opýtal: „Filozof, chcel by som vedieť, čo 

je filozofia?“ Konštantín pohotovo odpovedal: „Poznávanie ľudských 

i božských vecí, pokiaľ môže sa človek priblížiť k Bohu, a cnosťou učí 

človeka stať sa obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril.“ (Ratkoš, 

1964, s.225 – 226). Theokist sa ho mnohokrát na všetko vypytoval. 

Konštantín mu vždy vysvetľoval filozofickú náuku a preukázal zmysel 

pre filozofické myslenie. Štúdium ukončil získaním hodnosti filozofa, 

ktorá sa rovnala hodnosti doktora na neskorších západoeurópskych 

univerzitách. Theokist, preukazujúc Konštantínovi česť a úctu, jedného 

dňa mu povedal: „Tvoja krása a múdrosť pohýňa ma veľmi a neobyčajne 

Ťa ľúbiť; mám duchovnú dcéru, ktorú som dvíhal z krstiteľnice, krásnu 

i bohatú, z rodu dobrého a veľkého; ak chceš, dám ti ju za ženu; od 

cisára hneď teraz dostaneš veľkú hodnosť a kniežatstvo a čakaj viacej, 

lebo onedlho budeš stratégom.“ (Ratkoš, 1964, s.226). Takáto ponuka 

bola iste neobyčajná a jej prijatie by Konštantínovi zabezpečilo moc i 

život v blahobyte. On však odpovedal: „Dar je to iste veľký pre tých, čo 

ho potrebujú, ale pre mňa nad učenie niet nič väčšieho, ktorým, keď 

nazbieram vedomosti, chcem hľadať slávu a bohatstvo pradeda.“ 
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(Ratkoš,  1964, s.226). Theokist bol prekvapený takouto odpoveďou a 

cisárovnej povedal: „Tento mladý filozof nemá rád tento život; no 

neprepusťme ho zo spoločenstva, ale pristrihnime ho na kňažstvo 

a dajme mu službu; nech bude bibliotekárom u patriarchu pri (chráme) 

Svätej Sofii. Aspoň tak si ho udržíme.“ (Ratkoš, 1964, s.226).  

Konštantín bol rukopoložením vysvätený za jahna, aby sa mohol 

venovať vedeckej činnosti a viesť zbožný život. Vidiac vieroučné 

rozpory medzi svojím obľúbeným učiteľom Fotiom a patriarchom 

Ignatiom, ktorý nedôveroval žiakom patriarchu Fotia, po krátkom čase 

odišiel z nového miesta do malého kláštora na jednom z ostrovov v 

Marmarskom mori.  Keď ho po šiestich mesiacov hľadania našli, 

neúspešne ho presviedčali, aby ostal u bibliotekára (archivára) 

cisárskeho dvora. Preto ho žiadali, aby prijal učiteľské miesto na 

dvorskej škole, kde by vyučoval filozofiu „tuzemcov i cudzincov“, so 

zaopatrením a všetkými právami. Konštantín ponúkané miesto prijal. 

Koncom roku 850 alebo začiatkom roku 851 bol ustanovený za 

profesora filozofie vysokej školy pri chráme Svätej Sofie v Carihrade.   
 
 
 

     Filozof a diplomat – v službách byzantského dvora 
 
    V tomto období Konštantín sa tešil dôvere nielen dvorných kruhov, 

ale aj cisára. V období bojov proti ikonoklazme 15 cisár v rôznych 

dišputách proti svojim odporcom často využíval jeho služby. Napríklad 

proti patriarchovi Jannesovi, ktorý postavenie byzantského patriarchu 

zastával od roku 832. V roku 843 bol Jannes (fonetická forma mena 

Joannes – Ján) ako posledný významný odporca preukazovania úcty 

obrazom – ikonoklazmy  obvinený synodou z herézy, pretože žiadal, aby 

svätým obratom nebola preukazovaná úcta. Po svojom odvolaní obvinil 

cisára, že bol vyhnaný násilím, pretože nikto jeho argumenty nevyvrátil. 

Cisár spolu s patricijmi požiadali Konštantína, aby vstúpil do polemiky 

na strane cisára. Jannesovi povedal: „Ak môžeš mládenca tohto 
                                                 
15  Ikonoklazma – proti preukazovaniu  úcty svätým obrazom – pozn. autora. 
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preškriepiť, znova svoj stolec dostaneš.“ (Ratkoš, 1964, s.227). Keď 

Jannes uvidel mladého Konštantína Filozofa a ostatných, korí boli s ním 

poslaní, nedokázal odhadnúť, aký je rozsah vedomostí Konštantína 

a jeho spoločníkov. Preto povedal: „Nie ste hodní mi byť ani podnožím, 

ako sa môžem s vami prieť? a ďalej, narážajúc na svoj vysoký vek: 

„Nepatrí sa v jeseni kvietky hľadať, ani starca hnať do boja ako akéhosi 

mladíka Nestora.“ (Ratkoš, 1964, s.227). Mladý Konštantín 

argumentoval, že ide o duchovný, nie fyzický boj, a keďže každý človek 

je duchovne silnejší vo vyššom veku, „preto nehovor nám také bájky, 

lebo ani kvietky nehľadáme, ani teba nevháňame do boja v nepravom 

čase“. (Ratkoš, 1964, s.227). Nato Jannes ako bývalý patriarcha zmenil 

tému a opýtal sa Konštantína: „Povedz mi, mladíku, ako je to, že krížu, 

keď je polámaný, ani sa mu  neklaniame, ani ho nebozkáme, a vy, hoci je 

obraz do pŕs namaľovaný, nehanbíte sa ho uctievať?“, narážajúc na 

slová Písma adresované Mojžišovi: „Neutvoríš si nijaké podobenstvo“.  

Konštantín sa zamyslel a odpovedal: „To preto, že kríž má štyri strany, 

a keď jedna jeho časť ubudne, to už nepredstavuje jeho podobu, ale 

obraz len svojou tvárou javí obraz a podobu toho, kvôli komu je 

namaľovaný, lebo neuzrie tvár ani leviu, ani rysiu, ale podobu 

prvého...“, a ďalej  „...každý kríž má podobu Kristovho kríža, ale obrazy 

nemajú všetky jednu podobu.“ (Ratkoš, 1964, s.227). Dišputa sa skončila 

víťazstvom Konštantína, ktorý vyvrátil argumenty Jannesa. A tak 

v očiach cisára i vysokej byzantskej hierarchie získaval povesť 

výnimočného Filozofa. 

   Čoskoro svoje výnimočné vzdelanie a logické myslenie mal do-

kazovať na svojej ceste do Samarry 16 k mohamedánskym Saracénom, 

nazývanými Agaréni, ktorí ponižovali miestnych kresťanov a hovorili: 

„Ako vy, kresťania, jedného Boha uznávate a potom ho rozdeľujete na 

tri a hovoríte, že je Otec, Syn i Duch?“ Obrátili sa na byzantského 

cisára: „Ak to môžete vysvetliť jasne, to pošlite mužov, čo by vedeli o tom 

hovoriť a nás preškriepili.“ (Ratkoš,  1964, s.228). Cisár zvolal synodu, 

                                                 
16 Na území dnešného Iraku – poznámka autora. 
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pozval vtedy 24-ročného Konštantína a povedal mu: „Či počuješ, 

Filozof, čo hovoria špinaví Agaréni na našu vieru? Ty však si sluha 

Svätej Trojice i učeník, iď a protiv sa im, a Boh, dovŕšiteľ každej veci, 

slávený v Trojici – Otec, Syn i Duch Svätý, nech ti dá milosť i silu v reči, 

nech ťa ukáže ako druhého Dávida, nového proti Goliášovi, ktorého 

premohol tromi kameňmi, a vráti ťa k nám, hodného kráľovstva ne-

beského.“ (Ratkoš,  1964, s.228).  Konštantín neváhal a prijal výzvu 

cisára. Ako uvádza Matěj Pavlík, vedúcim byzantského posolstva do 

bagdadského kalifátu, ktoré malo za úlohu pokúsiť sa odvrátiť kalifa od 

prenasledovania kresťanov, bol Fotios. (Pavlík, M., 2013 s. 42). Ako 

sekretára určili muža menom Juraj. Keď prišli do krajiny Arabov, uvideli 

„čudné a hnusné veci, ktoré oni (Arabi – pozn. autora) robili na potupu 

a posmech všetkých kresťanom“, ktorí v tom meste žili, pretože maľovali 

zvonka na dvere ich príbytkov démonov. Konštantín niekoľkokrát viedol 

dišputy s mohamedánskymi učencami a svojimi vedomosťami, bystros-

ťou a pohotovosťou vyvolával v nich údiv. (Pavlík, 2013, s.43). Pýtali sa 

Filozofa, či rozumie týmto znameniam. Odpovedal: „Vidím obrazy 

démonov a myslím, že tu vo vnútri žijú kresťania, lebo oni nemôžu s nimi 

dnu, (nuž) utekajú od nich. Kde však takéto znamenia niet, s tými sú 

vnútri.“ (Ratkoš, 1964, s.228). Autori Života Konštantína uviedli,  že 

Agaréni, prítomní na obede na počesť byzantskej misie, boli ľudia múdri 

a knižní, ktorí podľa Konštantína Filozofa boli vzdelaní v geometrii, v 

astronómii a v ostatných vedách. V dišpute sa ho pýtali: „Či vidíš, 

Filozof, ten čudesný zázrak, ako boží prorok Mohamed priniesol nám 

blahozvesť od Boha a obrátil mnoho ľudí? I všetci pridŕžame sa jeho 

zákona a v ničom ho neprestupujeme. Vy však kresťania zachovávate 

zákon Kristov, vášho proroka a jeden tak, druhý inak, ako sa to hodí 

komu z vás, tak držíte sa a robíte.“ (Ratkoš, 1964, s.228 – 229). 

Konštantín odpovedal výrokmi z Biblie (Iz. 53,8) , že „náš Boh je ako 

morská hlbina“ a zo zeme vzniká jeho život. Preto mnohí, hľadajúc 

Boha, „vchádzajú do tejto hlbiny“, preplávajú ju a „navracajú sa 

s bohatstvom múdrosti“, ale slabí sa potápajú. Prítomným arabským 

učencom islamskej viery  povedal: „Vaše (more) je však úzke a ľahké, 
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ktoré môže prekročiť každý, malý aj veľký. Lebo nie je nad ľudskú 

obyčaj, ale také, čo môže každý urobiť.“ (Ratkoš, 1964, s. 229). 

Pripomenul, že prorok Mohamed „nič vám neprikázal“, a položil 

otázku: „Lebo keď nepotlačil vo vás hnev a žiadostivosť, ale popustil, do 

akej priepasti vás sáca? Múdry nech to pochopí,“ lebo podľa neho 

Kristus „ako tvorca všetkého medzi anjelov a zvieratá stvoril človeka, 

rečou a umom oddelil ho od zvierat a hnevom a zmyselnosťou od 

anjelov. A ku ktorej časti sa kto približuje, má účasť vo veciach vyšších 

alebo nižších“. (Ratkoš, 1964, s.229). Na otázku kresťansko-

vieroučného charakteru (o Svätej Trojici) odpovedal argumentujúc 

slovami proroka Mohameda (Alkoran, sura 19, 17): „Od neho vám 

podávam dôkaz o Trojici.“ (Ratkoš, Pramene, 1964, s.229). Argumenty 

Konštantína zapôsobili tak silne, že učenci Agarénov  zmenili tému 

a znova sa pýtali Konštantína: „Ak je to tak, ako hovoríš, hosť, a ak 

Kristus je vaším Bohom, prečo nerobíte tak, ako káže?“, narážajúc na 

slová evanjelia podľa Lukáša 7, 27 – 29 a Matúša 5, 44, že kresťania sa 

majú modliť  za nepriateľov a dobré činiť tým, ktorí kresťanov nenávidia 

a prenasledujú, a líce nastaviť tým, čo ich bijú. Na výčitku, že kresťania 

tak nerobia, ale proti svojím odporcom používajú zbrane,  Konštantín 

odpovedal: „Ak sú v zákone dva príkazy, kto ich plní, či ten, čo 

zachováva jeden, alebo ten, čo oba.“ (Ratkoš, 1964, s.229 – 230).  Na 

ich odpoveď, že ich plní ten, čo zachováva oba zákony, Konštantín 

pripomenul slovami apoštola Lukáša 6, 28, podľa ktorých Boh nabádal 

kresťanov „modliť sa za tých, čo nás hania“ a slovami apoštola Jána 15, 

13: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď dušu položí za priateľov,“ 

pretože podľa Konštantína  pre priateľov to robíme preto, aby „so 

zajatím tela nebola zajatá ich duša“. (Ratkoš, 1964, s. 230). Vzdelanci 

Agarénov dali čoskoro v dišpute s Konštantínom najavo, že očakávajú 

od byzantských kresťanov, aby odvádzali „silnému izmaelitskému 

národu“ daň za svojich kresťanských bratov,  pretože  ak „Kristus dal 

daň za seba aj za iných, prečo vy nerobíte to isté?“ (Ratkoš, 1964, 

s.230). Naznačili, že ak by Byzancia platila za každého miestneho 

kresťana „len po jednej zlatke“ , bol by mier zachovaný. Konštantín 
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vysvetľoval, že ich požiadavka nie je v súlade s Kristovým učením, 

pretože „keď Kristus dával daň,“ dával ju rímskemu cisárstvu, nie 

izmaelitským vládcom, a preto „nepatrí sa nám vyčítať, lebo Rimanom 

všetci dávame daň“. (Ratkoš, 1964, s.230). Autor (autori) Života 

Konštantína  napísal, že miestni učenci sa ho vypytovali na mnohé veci a 

skúšali ho zo  všetkých umení, ktoré aj sami poznali. Keďže všetko im 

vysvetlil, „takže aj v tom ich prevýšil“, položili mu otázku: „Ako to, že 

to všetko vieš?“ Odpovedal im podobenstvom, ktorého zmysel smeroval 

proti nim: „Akýsi človek načerpal vody z mora, nosil ju v temlove a pýšil 

sa ňou pred cudzincami a hovoril: Vidíte vodu, ktorú nikto nemá okrem 

mňa? Nadišiel však jeden muž, Pomoran  a povedal mu: Či sa nehanbíš 

chvastať sa len smradľavým temlovom? My toho máme celé more. Tak 

robíte aj vy“, pripomenul im a poznamenal: „Veď od nás  vyšli všetky 

umenia.“ (Ratkoš,  1964, s.230). Keď mu „na vzbudenie obdivu“ ukázali 

nesadenú záhradu, bohatstvo a paláce ozdobené zlatom, striebrom, 

drahými kameňmi a perlami, povedali mu: „Pozri, Filozof, na tento 

čudný zázrak. Veľká je sila a bohatstvo mnohé Amerumna, vládcu 

saracénskeho.“ (Ratkoš, 1964, s.230). Odpovedal: „Toto nie je 

obdivuhodné, ale Bohu sláva i chvála, ktorý to všetko stvoril a dal na 

potešenie ľuďom, lebo jeho sú a nie iného.“ (Ratkoš, 1964, s.230). Autor 

(autori) Života Konštantína poznamenali, že saracénski učenci, keďže ho 

nemohli premôcť, chceli ho otráviť. Konštantín sa však vrátil do svojej 

vlasti zdravý. Politický úspech však jeho cesta nepriniesla. 

   Po návrate do Byzancie, zrejme po zavraždení Theokista, sa 

Konštantín vzdal miesta filozofa, zriekol sa verejného života. Žil 

skromne a všetko, čo mal, rozdal chudobným. Odišiel do kláštora na 

Olymp 17, na horu, ktorá sa nachádzala východne od mesta Burssa, na 

hraniciach Bythinie a Myzie, k svojmu bratovi Metodovi, pretože 

tamojší kláštor bol v 9. storočí strediskom byzantských mníchov. Žil 

v modlitbách a oddal sa štúdiu mnohých kníh. Keďže Carihrad bol vtedy 

ohrozovaný neznámym kmeňom Rusov, byzantský dvor mal záujem na 

                                                 
17 Dnešný názov tejto hory je Kešiš-Dagh. 
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priateľských vzťahoch s ríšou Chazarov v Povolží, aby sa nedostali  

nielen pod ich vplyv, ale ani pod vplyv Hebrejov a Saracénov, ak by 

prijali ich vieru, čo by mohlo ohroziť politické záujmy Byzantskej ríše. 

Keďže poslovia Chazarov (Kozárov) prišli asi koncom roku 860 do 

Carihradu a v duchu vernosti doterajších dobrých vzťahov prosili cisára 

Michala III. „o radu“ i „muža učeného od vás“, „lebo ste národom 

veľkým a cisárstvo od Boha máte“.  Sľubovali, že ak by tento učený muž 

prevýšil v „škriepke“ Hebrejov a Sarcénov, Chazari, ktorí boli vtedy ešte 

pohanmi, by prijali kresťanskú vieru, akú vyznávala Byzancia. Cisár 

pochopil nevyhnutnosť zachovania dobrých politických vzťahov 

s Chazarmi, aby oslabil mocenský vplyv ruských kmeňov na tomto 

území a udržal si potenciálneho spojenca. Diplomatická misia 

Konštantína a Metoda mala zrejmý politický charakter, hoci navonok 

išlo o riešenie vieroučného problému. Uvedomil si, že na túto úlohu je 

najvhodnejší Konštantín, pretože veľmi dobre poznal Sväté písmo 

a mohol byť úspešný v sporoch s učencami Židov i susedných 

Saracénov, ktorí chceli si nakloniť chazarského kagana na svoju stranu. 

Keď ho našli a predstúpil pred cisára, panovník mu vysvetlil dôležitosť 

poslania tejto misie: „Iď, Filozof, k ľuďom tým, povedz im slovo 

a odpoveď o Svätej Trojici s jej pomocou, lebo nikto iný nemôže to (tak) 

dôstojne vykonať.“ (Ratkoš, 1964, s.231). Konštantín súhlasil a pripravil 

sa na dôležitú cestu. Ako dokazuje Život Metoda, žiadal, aby ho na tejto 

ceste sprevádzal jeho brat Metod. Cisár súhlasil. Preto „pojal“ svojho 

brata Metoda „so sebou na pomoc“, ktorý povedal: „Hotový som za 

kresťanskú vieru umrieť,“ nebol „neposlušný, ale šiel a svojmu 

mladšiemu bratovi slúžil ako sluha a podroboval sa mu.“ (Ratkoš, 1964, 

s.257).  A tak spolu so svojím bratom Metodom sa vydal na novú, 

preňho už druhú diplomatická misiu, teraz k Chazarom (Kozárom) na 

územie severne od Čierneho mora a do oblasti Kaukazu.   

   Prvou zastávkou byzantskej diplomatickej misie bolo mesto Cherson 

na brehu Čierneho mora. Hneď po príchode do tohto starého 

obchodného prístavu v ústí Dnepra sa Konštantín naučil židovskú reč 

i písmo. Preložil osem častí gramatiky a nadobudol z hebrejského jazyka 
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väčšie vedomosti. Keď mu priniesli texty biblie z 5. storočia 

(samaritánske knihy), napísané samaritánskym písmom, začal zakrátko 

bez chyby čítať aj tieto knihy. Našiel tu aj evanjeliá a žaltár napísaný 

surskými (sýrskymi) písmenami. Našiel aj človeka, ktorý touto rečou 

hovoril. Porovnával ju „so svojou rečou“, teda pravdepodobne 

s gréckym jazykom. Dokázal rozlišovať písmená, samohlásky 

i spoluhlásky a čoskoro začal čítať texty v tomto jazyku. Počas pobytu 

v Chersone na základe starých písomných záznamov i na základe 

miestneho ústneho rozprávania sa dozvedel, že práve tu sú pochované 

ostatky svätého Klimenta mučeníka, vyhnaného z Ríma cisárom 

Trajanom na toto vzdialené miesto, kde zomrel mučeníckou smrťou. 

Svätý Kliment bol jedným z prvých nástupcov po Petrovi. Konštantín sa 

rozhodol sa, že nájde jeho pozostatky. Ako je napísané v Živote 

Konštantína, pre svoj zámer si „naklonil arcibiskupa i so všetkým 

duchovenstvom a nábožnými mužmi“ (Ratkoš, 1964, s.232), vstúpili do 

plavidla, odišli na predpokladané miesto a začali kopať. Čoskoro, v roku 

861 ostatky svätého Klimenta našli a vzali ich so sebou. S veľkou poctou 

a oslavou všetkých mešťanov vzácnu pamiatku priniesli do mesta. 

O svojom náleze napísal Konštantín správu a zložil pochvalnú reč 

o svätom Klimentovi O nájdení jeho. Odvtedy vždy uschovával tieto 

pozostatky a nosil ich všade so sebou, čo neskôr malo v jeho životných 

osudoch veľký význam.   

   Počas pobytu na tomto území sa dozvedel, že istý chazarský vojvodca 

obkľúčil a obsadil jedno kresťanské  mesto. Konštantín sa vydal na cestu 

k nemu, „hovoril s ním, poučenia mu dal a ukrotil ho“, ba vojvodca 

sľúbil, že sa dá pokrstiť. (Ratkoš, 1964, s.233). Autor Života 

Konštantína  zaznamenal zaujímavú udalosť: keď sa vracali naspäť, 

Konštantína i jeho družinu napadli príslušníci staro maďarského kmeňa 

Uhrov, ktorí vtedy boli vo formálnom područí chazarského kagana a 

v období rokov 860 až 861 kočovali medzi dolným Dneprom a deltou 

Dunaja. Dokument Život Konštantína zanechal správu, že počas útoku 

„zavýjali ako vlky a chceli ho zabiť“. (Ratkoš, 1964, s.233) Konštantín 

sa ich nezľakol, neprestal sa modliť a odriekal „Kyrie eleison.“ Podľa 
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zachovaného prameňa útočníci si vypočuli jeho poučné slová a prepustili 

ho aj s celou družinou.   

   Byzantská misia pokračovala vo svojej ceste. Všetci nasadli na loď, 

aby sa preplavili cez Meotské jazero a Kapíjske vráta 18 až ku 

kaukazským horám, na územie Chazarov (Kozárov). Kagan, vládca 

Chazarov, preukazoval byzantskej misii patričnú úctu, zvlášť 

Konštantínovi Filozofovi, pretože o jeho učenosti a múdrosti bol 

informovaný. Preukazoval mu poctu, aká prináležala vedúcemu 

diplomatickej misie. Napríklad, keď prišiel čas obeda u kagana, opýtali 

sa ho,  aké je jeho postavenie na byzantskom dvore, aby ho mohli 

posadiť podľa jeho hodnosti. Konštantín povedal: „Deda som mal 

veľkého a veľmi slávneho, ktorý blízko cisára stával, ale danú mu slávu 

svojvoľne odvrhol, preto ho vyhnali, a keď prišiel do cudzej zeme, 

schudobnel a tu ma zrodil. Ja hľadám toto dedovo dôstojenstvo, ale 

nestihol som ho dosiahnuť, lebo som Adamov vnuk.“ (Ratkoš, 1964, 

s.234). Dokument Život Konštantína spomína, že za tieto dôstojné 

a pravdivé slová začali mu preukazovať ešte väčšiu úctu. Prvá dišputa 

s kaganom bola súčasťou privítacieho prípitku počas obeda. Kagan vzal 

čašu a povedal: „Pime na meno Boha jediného, čo stvoril všetky tvory.“ 

Konštantín rovnako vzal čašu a odpovedal žalmom: „Pijem na meno 

Boha jediného, i jeho Slova, čo stvoril slovom všetky veci, ktorými sa 

tvrdili nebesá, a životodarného Ducha, ktorým všetka ich sila trvá 

(Ž.32.6).“ (Ratkoš, 1964, s.234). V odpovedi kagan poznamenal, že 

„všetko rovnako hovoríme, iba v tom rozlične zmýšľame, že vy Trojicu 

slávite a my jediného Boha, ako sme to dostali z kníh“. (Ratkoš, 1964, 

s.234). Konštantín čoskoro zistil, že kagan je otvorený pochopiť a prijať 

jeho výklad Písma. Inokedy, keď Konštantín znovu diskutoval 

s kaganom, povedal: „Som tu vari jediný medzi vami bez rodiny 

a druhov a škriepime sa o Bohu, v ktorého rukách je všetko, aj naše 

srdcia. Ktorí z vás sú silní v slovách, pri našom rozprávaní, čo rozumejú, 

nech povedia, že je to tak, a čo nerozumejú, nech sa opýtajú, vysvetlíme 

                                                 
18 Ide o Kerčskú úžinu, ktorá spája oblasť Čierneho a Azovského mora. (Pozri Ratkoš, 
P.:Pramene, 1964, s.233) 
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im.“ (Ratkoš, 1964, s.235). Židia, ktorí sa zdržiavali v okolí  kagana, sa 

zamiešali do diskusie. S nimi zvádzal Konštantín najväčšie vieroučné 

spory.19 V Živote Metoda je o tom táto zmienka: „On pomáhal 

modlitbou a Filozof však slovami ich premohol a zahanbili ich“ (Ratkoš, 

1964, s.258). Dišputy so židmi a mohamedánmi napísal Konštantín po 

grécky. Neskôr Metod a jeho žiaci na pamiatku Konštantína skrátili jeho 

reči „z mnohého“ „na málo“, aby sa zachovala jeho pamiatka a uzrela 

sila „slova Božej milosti, ako aj plameň horiaci na protivníkov“ (Ratkoš, 

1964, s.240) preložili do slovanského jazyka.  

   Chazarský vládca a jeho náčelníci počúvali Konštantínovu diskusiu 

s učencami židov. Uznali jeho argumentáciu a prejavujúc spokojnosť 

povedali mu: „Boh ťa sem poslal na vzdelanie naše a všetkým knihám od 

neho naučený, všetky si po poriadku vysvetlil, do sýta si nás nasladil 

všetkými medovými slovami svätých kníh. Ale my sme neučení ľudia, ale 

to vieme, že ty si od Boha.“ (Ratkoš, 1964, s.240). Keďže sa sami 

označili za „neučených ľudí“, žiadali od Konštantína, aby im 

podobenstvami a rozumom ukázal vieru, „ktorá je najlepšia zo 

všetkých.“ To Konštantín v nasledujúcich dňoch aj robil. Vďaka 

vynikajúcim vedomostiam Svätého písma (Biblie) mnohými 

podobenstvami dokázal vyvrátiť námietky nielen židovských učencov, 

ale aj mohamedánskych Saracénov. Preto prvý kaganov radca, ukazujúc 

na Konštantína, povedal saracénskym učencom: „S božou pomocou 

tento hosť všetku židovskú pýchu povalil na zem a vašu prehodil na 

tamtú stranu rieky ako špinavú.“ (Ratkoš, 1964, s.241). Potom pred 

zhromaždeným ľudom vyhlásil: „Ako Boh dal kresťanskému cisárovi 

moc nad všetkými národmi a dokonalú múdrosť, tak aj im vieru, a okrem 

nej nemôže nikto žiť život večný.“ (Ratkoš, 1964, s.241-242).  Konštantín 

dojatý týmito slovami a uznaním zo strany kaganových radcov povedal, 

opierajúc sa o Sväté písmo: „Bratia i otcovia, i druhovia, i deti, hľa Boh 

                                                 
19 Ako uvádza Peter Ratkoš, traktát Konštantína proti stúpencom izraelitského náboženstva 
neskôr preložil Metod na spôsob rečníckych statí (oratio) do staroslovenského jazyka. Obsahoval 
osem kapitol. V skrátenej podobe sú obsiahnuté v IX. a X. kapitole Života Konštantína. (Ratkoš, 
P. : Pramene, 1964, s.240)   
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dal všetok rozum a náležitú odpoveď. Ak ešte je niekto, čo sa protiví, 

nech príde a preškriepi, alebo podľahne. Kto s tým súhlasí, nech sa dá 

pokrstiť v mene Svätej Trojice. Kto nechce, ja som mimo toho hriechu, 

ale on uvidí v deň súdny, keď zasadne Starý súdiť všetky národy ako Boh 

(Dan. 7, 9 n).“ (Ratkoš, 1964, s.242). V nasledujúce dni sa dalo pokrstiť 

dvesto ľudí, ktorí tak „zavrhli pohanské mrzkosti a nezákonné 

manželstvá“. Chazarský kagan, spokojný s pôsobením Konštantína 

a Metoda, napísal byzantskému cisárovi list, ktorý obsahoval aj tieto 

slová: „Poslal si nám, vladáru, muža takého, ktorý nám vysvetlil slovom 

i činom, že kresťanská viera je svätá. A v presvedčení, že to je pravá 

viera, prikázali sme sa krstiť dobrovoľne a úfame sa, že aj my dospejeme 

k tomu.“ (Ratkoš, 1964, s.242). V kaganovom liste bola aj veta, ktorá 

hovorila, že Konštantín a Metod splnili politické poslanie misie k 

Chazarom: „Sme všetci priateľmi tvojho cisárstva a hotoví na službu 

tebe, kdekoľvek budeš potrebovať.“ (Ratkoš, 1964, s.242). Kagan 

odprevádzajúc Konštantína Filozofa a jeho misiu späť do vlasti, dával 

mu mnohé dary, ale Konštantín ich neprijal. Povedal: „Daj mi, koľko  

len máš tu zajatých Grékov, to mi je viac ako všetky dary.“ (Ratkoš, 

1964, s.242). Našli ich asi dvesto. Dali mu ich a on im dal slobodu.  

   Po návrate do Carihradu cisár odmenil Konštantína za úspešnú 

politickú a diplomatickú misiu: vymenoval ho za učiteľa na vysokej 

škole pri Chráme svätých apoštolov. Tam Konštantín „sa v Bohu 

veselil“, žil pokojne, hoci bol z vykonanej cesty telesne vyčerpaný a aj 

chorý. Cisár a patriarcha oznámili Metodovi, že ho: „vysvätia za 

arcibiskupa na čestné miesto, kde treba takého muža.“ Metod však 

odmietol túto poctu a tak „prinútili ho a postavili ho za igumena (opáta) 

do kláštora, ktorý sa nazýva Polychron“. (Ratkoš, 1964, s.258). Ako 

uvádza Život Metoda, obliekol si čierne rúcho, „v pokore sa podroboval  

a zachovával úplne celú mníšsku regulu a venoval sa knihám“. (Ratkoš, 

1964, s.258).  Osud chcel, že obaja mali čoskoro vykonať novú misiu, 

teraz na Veľkú Moravu. Dať Moravanom písmo, aby pomocou neho 

a im zrozumiteľného jazyka nadobudli vzdelanie a prišli k poznaniu 

pravdy.       
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  «Pripočítať sa» k národom veľkým 
    

   Rastislavov zámer mal aj politický význam: žiadal byzantského cisára 

nielen o učiteľa, ale aj o biskupa, ktorým by v Rastislavovej ríši vzniklo 

samostatné biskupstvo a vyčlenilo by sa spod bavorského vplyvu. 

Biskup i učiteľ mali vychovať na Veľkej Morave  nový klérus, ktorý by 

podporoval mojmírovský štát. To sa dalo ľahšie dosiahnuť použitím 

jazyka Slovenov než latinčinou, gréčtinou či nebodaj starou nemčinou, 

ktoré boli ľudu nezrozumiteľné. Používanie zrozumiteľného jazyka ako 

jazyka liturgického a vytvorenie kultúrnej tvorby v tomto jazyku bolo 

pre naplnenie politických zámerov Rastislava a Slovenov jednou 

z prvoradých úloh, čo si dobre uvedomoval aj cisár Konštantín. Vedel, 

že pôsobenie byzantskej misie bude musieť byť zásadne odlišné od 

činnosti franských misionárov. Ako sa uvádza v Živote Konštantína 

i v Živote Metoda, cisár zvolal synodu, pozval Konštantína a hovoril mu: 

„Či počuješ, Filozof, túto reč?“ (Ratkoš, 1964, s.258). Požiadal ho, aby 

prijal túto misiu, pretože: „Okrem teba toto iný nemôže  vykonať. Na, 

hľa dary mnohé, pojmi brata svojho, opáta Metoda, a choď. Lebo vy ste 

Solúňania a Solúňania všetci čisto sloviensky rozprávajú.“ (Ratkoš, 

1964, s.258). Ako už bolo spomenuté, Konštantín po návrate do 

Carihradu  z diplomatickej a politickej misie k Chazarom a po stretnutí s 

cisárom žil v tichosti pri Chráme svätých apoštolov, keď ho Michal III. 

oslovil s požiadavkou vykonania novej misie na Veľkú Moravu. 

V odpovedi na cisárovu žiadosť Konštantín poznamenal: „I ustatý som 

i chorý telom...“, ale neodvážil sa „protiviť cisárovi“, lebo pochopil 

dôležitosť nového poslania. Uvedomoval si, že pre úspech novej úlohy je 

nevyhnutná grafická podoba reči Slovenov, preto odpovedal: 

„...s radosťou pôjdem ta, ak majú písmená pre svoj jazyk,“ pretože bez 

písmen „...kto môže na vodu reč napísať a meno heretika si  získať?“ 

(Ratkoš, 1964, s.244 – 245), reagoval Konštantín s nevôľou,  že Sloveni 

nemajú vlastné písmo, ba sa i zhrozil tejto úlohy. Na to cisár aj so svojím 

radcom poznamenal, že: „Ded  môj i otec môj i mnohí iní to hľadali, ale 
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nenašli, ako to môžem ja nájsť?“  a odpovedal slovami apoštola: „Ak ty 

chceš, to Boh môže tebe dať, ktorý aj dáva všetkým prosiacim bez 

pochybovania a otvára klopajúcim (Luk.11, 10).“ (Ratkoš, 1964, s.245). 

Ako dokument hovorí, Konštantín Filozof odišiel „a podľa starej 

obyčaje oddal sa modlitbe aj s inými pomocníkmi“. A tak  „skoro potom 

zjavil sa mu  ich Boh, ktorý vyslyšiava modlitby svojich sluhov a ihneď 

zložil písmená a začal písať slová evanjelia: Sprvoti bolo Slovo a Slovo 

bolo u Boha a Boh bol Slovo (Ján 1, 1) a ďalšie“. (Ratkoš, 1964, s.245). 

Pravda, tak hovorí legenda, zachovaná v dokumentoch. V skutočnosti 

bolo vytvorenie prvého písma Slovanov oveľa zložitejšie. 20  Ako napísal 

Ľubomír Kralčák, „na otázku pôvodu hlaholiky ani dnes nejestvuje 

ucelená a pritom všeobecne prijímaná uspokojivá odpoveď“. (Kralčák, 

Ľ., 2013, s.307). Kladie si otázku, či hlaholské písmo vzniklo 

jednorazovým skonštruovaním alebo prevzatím prvkov nejakej už 

existujúcej grafemickej sústavy. Prichádza k záveru o tvorivom postupe 

Konštantína: tvorca prvého písma Slovanov sa pri niektorých tvaroch 

hlaholského písma v rozličnej  miere, nie však výraznej, pravdepodobne 

inšpiroval tvarom konkrétnych grafém, pochádzajúcich z už existujúcej 

abecednej sústavy. (Tamtiež, s.317). Poznamenal, že Konštantínova 

výnimočnosť ako tvorcu nového písma (grafém) nespočívala len 

v prostom preberaní formy, t. j. konkrétnych grafém. Ľubomír Kralčák 

podrobnejším vedeckým výskumom zistil, že „Konštantín v princípe 

najprv usúvzťažňoval zvukovú podobu hlások a iba vtedy, keď zistil ich 

zvukovú zhodu alebo patričnú mieru príbuznosti, pristúpil aj 

k usúvzťažneniu ich grafickej formy“. (Tamtiež, s.317). Podľa zistenia 

autora Konštantín sa neinšpiroval podobou nejakého písma z inej 

existujúcej abecedy len z dôvodu, že sa mu takéto písmo pozdávalo, ale 

pre daný slovanský zvuk bral do úvahy aj znenie tejto grafémy v inom 

jazyku. Samozrejme, išlo o racionálny, logický a tvorivý, v dnešnom 

ponímaní vedecký postup, pretože „ako grécky učenec pri svojom 

                                                 
20 Podrobnú vedeckú analýzu vytvorenia prvého slovanského písma Konštantínom  urobil 
profesor Ľubomír Kralčák Pôvod hlaholiky alebo Ako čítať Konštantínov kód. In.: Tradícia 
a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda, UKF, Nitra 2013, ss.307-346 
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tvorivom postupe konfrontoval vznikajúcu hlaholskú abecedu s gréckou 

abecedou“, ktorá mu bola „východiskom usústavnenia inventára 

slovanských litier“. (Tamtiež, s.317). Podľa gréckeho vzoru postupoval 

aj v ustanovení číselnej sústavy. Konštantín Filozof bol podľa Ľubomíra 

Kralčáka okrem filozofie výnimočným učencom aj vo filológii, a to až 

v takej miere, že citeľne pohol kultúrnymi dejinami Európy. Svedomito 

študoval gramatiku a bol aj výnimočným filológom. Dokázal zužitkovať 

poznatky abecied rôznych jazykov a na základe tohto poznania zostrojil 

slovanskú abecedu. Keď podľa gréckej predlohy „zostrojil písmená“, 

dal ich do abecedného poriadku, potom „zostavil reč“, ku každému 

písmenu priradil verš „a vydal sa na moravskú cestu; aj Metoda vzal. 

I začal znova pokorne poslušný slúžiť Filozofovi a učiť s ním“. (Ratkoš, 

1964, s.258). Na základe vyznania viery prvým písmenom bolo písmeno 

a, nielen ako prvé písmeno abecedy. Hoci písmeno a existovalo aj 

v gréckom jazyku pomenované ako alfa, Konštantín ho z gréckeho 

jazyka neprevzal, ale vytvoril novú grafému. Písmeno malo tvar 

upraveného kresťanského kríža, čím symbolizovalo učenie Krista ako 

alfu, teda začiatok všetkého. Akoby chcel vyjadriť, že ním zostavená  

abeceda je súčasťou kresťanskej kultúry. To platilo aj o druhom a treťom 

znaku: druhým základným znakom bol kruh ○, ktorý mal symbolizovať 

vieru, a tretím trojuholník - Δ, symbolizujúci Svätú Trojicu. Zároveň je 

možné postrehnúť, že na tvorbu  až 12 jeho vlastných grafém malo 

bezprostredný vplyv Euklidovo učenie, najmä geometria, ktorú 

Konštantín študoval a poznal (Euklidova práca Základy). To znamená, 

že použil základné geometrické tvary: kruh, priamka a trojuholník. Aby 

ich zoradeniu dal morálny a vieroučný zmysel, ku každému pridal verš 

zodpovedajúci ich významu:      
 

A (az)  - (ja) som tvoj Boh, svetlo sveta, 
B (buki) -  písmená (knihy) ti dávam do rúk, aby si 
V (vedi) – (vedel) lepšie poznať milosť moju...  atď. 

 

Spolu so svojimi vzdelanými druhmi (Angelár, Sava, Kliment, Naum) 

zostavil 38 znakov tak, aby každá graféma zachycovala fonému 
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slovanského jazyka. Podľa výskumu Ľubomíra Kralčáka pôvod 

jednotlivých grafém Konštantínom vynájdeného hlaholského písma je 

takýto: 

 

Z Euklidových Základov geometrie 12 až 13 grafém,  

z gréckej malej abecedy (asi 7 grafém),  

zo samaritánskej abecedy 6 grafém, 

z hlaholských grafemických prvkov  6 grafém, 

z kombinácii rozličných prvkov  5 grafém, 

z hebrejskej abecedy 2 grafémy, 

z kresťanskej symboliky 1 graféma. 

(Pozri Kralčák, Ľ., s.364). 

 

 
 

Hlaholské písmená podľa O. Menharta. Ekvivalenty v cyrilike a latinke. 
Zdroj: Vavřínek, V.: Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolem a Římem, s.82   

 

   Konštantín bol filozofom, preto postupoval racionálne: pravdepodobne 

z praktických dôvodov, aby bolo možné rýchlejšie prekladať texty, 
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neustanovil veľké písmená. Základom Konštantínovho jazyka podľa 

Petra Ratkoša „bolo nárečie egejsko-macedónskych Slovanov“. (1985, 

s.206). Preložil doň významné liturgické texty, aby ich mohli používať 

pri evanjelizačnej a výchovnej činnosti na Veľkej Morave. Pri ich 

preklade sa zrejme opieral aj o „slovanské texty, zostavené byzantským 

klérom pre peloponézskych Slovanov v oblasti Patrasu“ a preložil aj 

„časti bohoslužobných textov podľa byzantského rítu Jána Zlatoústeho“. 

(Ratkoš, 1990, s.43). Pretože mnohé kmene v byzantskom svete vtedy 

používali aj vlastnú liturgickú reč, Konštantín si nemohol uvedomiť 

problémy s tým spojené na Veľkej Morave  ako súčasti rímskeho 

kresťanského univerza.        

   Byzantský cisár hneď pochopil historický význam zjavenia písmen. 

Prostredníctvom veľkomoravskej misie poslal Rastislavovi list, ktorý sa 

ako dokument nezachoval (považujeme ho za deperditum), ale o jeho 

obsahu hovorí dokument Život Konštantína. V liste o. i. napísal: „Boh, 

ktorý prikazuje každému dospieť k poznaniu pravdy (I. Tim. 2,4) 

a dosiahnuť väčšiu hodnosť, videl tvoju vieru a usilovanie, učinil (to) 

teraz v našich rokoch a zjavil písmená pre jazyk váš, čo odprvu 

nebývalo, ale iba prvé (nedávne) roky...“, aby  pomocou písma 

a vzdelanosti „...ste sa aj vy pripočítali k národom veľkým, ktorí Boha 

slávia svojím rodným jazykom“. (Ratkoš,1964, s.245). V latinskom 

texte: 21  Cisárovo rozhodnutie vyriešiť písomný jazyk Slovenov, dať im 

písmo a urobiť tak rozhodujúci krok ich vzdelanosti, čo súviselo so 

snahami Slovenov o získanie novej civilizačnej identity a následne aj 

upevnenie politickej samostatnosti, bolo skutočne historické 

rozhodnutie, pretože zásadným spôsobom ovplyvnilo dejiny Slovanov 

všeobecne a Slovenov zvlášť. Nemenej dôležitý bol výber vzdelanca, 

ktorý toto všetko mal urobiť. Našiel ho v osobe mysliteľa, učiteľa, 

                                                 
21 Laetatus est autem imperator et deum laudavit cum suis consiliariis, et misit eum cum donis 
multis, scripta ad Rastislaum epistola eisumodi: deus, qui vult, ut unusquisque ad cognitionem 
veritatis perveniat et maiorem dignitatem attingat, postquam vidit fidem tuam et studium, fecit 
nunc nostris temporibus, ut ostenderet literas in vestra lingua, quod antea non erat, sed tantum 
primis temporibus, ut et vos adnumeraremini magnis gentibus, quae laudat deum sua lingua“. 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.11) 
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filozofa, teológa, pedagóga a diplomata Konštantína Filozofa, jeho brata 

Metoda, oboch rodákov zo Solúna, ale aj ich družiny. Rastislavovi 

napísal: „A tak sme ti poslali toho, komu ich zjavil (písmená – pozn. 

autora), muža vzácneho a pravoverného, učeného veľmi a filozofa“. 

(Ratkoš, 1964, s.245). V latinskom texte: 22  Priam historický význam 

majú jeho slová Rastislavovi: „A hľa, prijmi dar väčší a hodnotnejší nad 

všetko zlato i striebro a kamenie drahé a pominuteľné bohatstvo.“ 

(Ratkoš, 1964, s.245). V latinskom texte: 23 Nabádal ho, aby sa  usiloval 

spolu s Konštantínom Filozofom a ostatnými „smelo upevniť dielo a z 

celého srdca hľadať Boha“, nezavrhnúť ani „spásu pospolitosti“, ale 

všetkých povzbudiť, „aby nastúpili cestu pravdy, aby si aj ty, ak ich 

svojím usilovaním privedieš k poznaniu Boha, prijal svoju mzdu za to 

v tomto i budúcom živote.“ Len tak „odteraz i naveky“ zanechá 

„pamiatku svoju budúcim rodom podobne ako veľký cisár Konštantín“. 

(Ratkoš, 1964, s.245). V latinskom texte: 24  Vytvorenie písmen pre 

Slovenov, preklad a hlásenie sa k Evanjeliu sv. Jána (Na začiatku bolo 

Slovo...), bolo pre všetkých Slovanov „kultúrnym činom prvoradého 

významu“ (Korec, 2004, s.40), pretože umožňovalo vytvoriť 

staroslovenskú literatúru. Už následník Konštantína a Metoda, mních 

Chrabr, v spise O písmenách, v jednej z najstarších písomných pamiatok 

Slovanov, zdôvodňoval zavedenie slovanských písmen praktickými 

potrebami: Sloveni po prijatí kresťanstva nedokázali zapisovať svoju reč 

gréckymi či  latinskými písmenami, preto Boh  poslal svätého 

Konštantína, aby utvorením písmen posilňoval  rod Slovenov. Ukázalo 

sa, a história to potvrdila, že po preklade Písma do kultúrnej súťaže 

                                                 
22

  „Itaque tibi misimus eum cui eas deus ostendit, virum pium et orthodoxum, eruditum valde et 
philosophum“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.11) 
23 „Et ecce, accipe donum maius et pretiosus omni auro et argento et gemnis et divitiis 
praetereuntibus“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.11) 
24 „Stude cum eo strenue firmare rem et toto corde quaerere deum, neve communem salutem 
repudia, sed omnes impelle, ne cunctentur, sed ut ingrediantur veritatis viam, ut etiam tu, cum 
adduxeris eas labore tuo ad cognitionem dei, accipias tuam mercedem illius loco, et in hac 
aetate in futura, pro omnibus illis animabus, quae credent in Christum, deum nostrum, ab hoc  
tempore usquam ad finem, memoriam tuam relinquens caeteris generationibus, ad instar magni 
ipmeratoris Constantini“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus, 1971, s.11) 
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jazykov popri latinčine a gréčtine prišiel nový literárny jazyk, 

s ustálenou gramatikou, o ktorú sa neskôr mohli opierať všetky kultúrne 

jazyky Slovanov, čo neskôr zhodne konštatovali aj mnohí literáti či 

jazykovedci slovanských národov (Šafárik, Weingard, Stanislav, 

Krčméry a i.).          

    Konštantín spolu s bratom Metodom a ostatnými členmi jeho družiny, 

ktorí poznali jazyk Slovanov, začali prekladať do tohto jazyka potrebné 

liturgické texty, ktoré mienili vziať na Veľkú Moravu a používať ich  pri 

výchove nových kňazov a vo všeobecnom vzdelávaní. Ich vynikajúcou 

prácou preložili do staroslovenčiny niektoré časť Svätého písma. Už 

vtedy si vytvorili potrebný slovník, ktorým sa staroslovenčina svojimi 

výrazovými prostriedkami vyrovnala vtedy dvom uznávaným 

nadnárodným liturgickým jazykom – gréčtine a latinčine. Na 

pomenovanie kresťanskej terminológie použili jednotnú terminológiu: 

pôvodné slovanské slová (napríklad zákon, bog, duch, zlo, grech, sventy, 

oslaviti a i.), ktoré v cirkevných kresťanských textoch dávali do 

potrebných súvislostí. Niektoré výrazy prekladali z gréckeho jazyka 

(napríklad  bogorodica, spasenie, vzkriesenie), iné prevzali z gréckeho 

jazyka (apostol, epoiskop, liturgia), ďalšie zase boli preložené či 

prevzaté z latinského jazyka (pápež, stol, prefacija, mša, oplat a pod.). 

(Korec, 2004, s.41). Konštantín, Metod a ich žiaci dokázali vytvoriť na 

základe hovorenej reči nový kultúrny jazyk, vytvoriť jeho gramatiku 

a lexiku, pomocou ktorej vyjadrovali zložité vzťahy, pretože vtedajší 

hovorový jazyk Slovenov nepoznal zložitejšie súvetia. Predovšetkým 

jazykovedná práca Konštantína Filozofa bola obdivuhodná.                              

   Všeobecne sa prijíma názor, že vynájdenie písma a preklad prvých 

liturgických textov (Sv. písma) bolo začiatkom literatúry,  a teda slovnej 

kultúry všetkých Slovanov a Slovenov zvlášť. Pretože slovenčina sa 

vyvinula z jazyka starých Slovenov (staroslovenčiny), používaného na 

našom území Konštantínom a Metodom, je jeho priamou 

pokračovateľkou a dedičkou. Preto aj duchovné hodnoty, vytvorené 

v jazyku Slovenov, sú súčasťou nášho duchovného bohatstva, začiatku 

našich literárnych tradícií a literárnej kultúry slovenského národa. 
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Vynájdením nového písma bolo možné prekladať liturgické texty do 

jazyka, ktorý používal jednoduchý ľud. Konštantín a Metod stáli pri 

koreňoch našej jazykovej kultúry, ale aj našej biblickej a kultúrnej 

tradície: pochopili, že písomný záznam je dôležitý pre vzdelanie 

a kultúrny vývoj, pretože len na jeho základe sa môže vytvárať 

vzdelanosť ako súčasť poznania a vedomia. Tým dokázali uskutočniť 

dôležitú vec: na základe jazyka (najmä liturgického) bolo možné utvárať 

nové vedomie a dosiahnuť odlíšenie sa vtedajších slovanských kmeňov 

(neskôr národov) od Frankov a Nemcov, používajúcich latinskú liturgiu. 

K tomu Konštantín i Metod založili aj literárnu tradíciu ako súčasť 

kultúry Slovanov. Na jej prvom mieste je Proglas, dielo pripisované 

Konštantínovi, ktoré napísal počas pobytu na Veľkej Morave 863 – 867. 

Myšlienkovo ním oslávil preklad Písma do jazyka Slovenov a vyzdvihol 

tento jazyk ako sprostredkovateľa knižnej vzdelanosti. Myšlienkový 

obsah Proglasu sa akoby stotožňoval s obsahom a cieľmi pôsobenia 

byzantskej misie na Veľkej Morave. 
 
 
 

Ideové a duchovné hodnoty Proglasu – filozofia človeka, vzdelania 
a slobody národov 

     
    Proglas je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovanov nesmiernej ceny a 

patrí všetkým slovanským národom. Bol objavený až v roku 1858 

ruským slavistom A. F. Miľferdingom na pergamene v srbskom rukopise 

zo 14. storočia  v kláštore Chilandar na Svätej hore Athos v Grécku. 

Konštantín ho označil ako Predspev k svätému Evanjeliu, čo zvestuje 

hneď v prvom verši:  
 

Evanjeliu svätému som Predslovom, 
ako nám dávno sľubovali proroci. 

 

Svojím významom táto veršovaná skladba je výnimočným dielom 

slovanskej (aj slovenskej) literatúry a duchovnej kultúry, «vášnivým a 

 poetickým chválospevom na slovanský preklad Písma». Z ideového 
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hľadiska je dobovým svedectvom o Konštantínovej filozofii 

kresťanského človeka. Znalci ho považujú za jedinečné básnické dielo, 

prvé v slovanskej i slovenskej literatúre, vyznačujúce sa „mohutnou 

šírkou ducha, vrúcnym pátosom slova, so záľubou v obraznom podávaní 

nadprirodzených právd a so zmyslom pre krásu štýlu“, dokumentujúce 

„vysokú literárnu úroveň spisovnej staroslovenčiny“, a to v čase, keď „u 

väčšiny národov vtedajšej Európy nebolo nijakého prejavu umelecky 

náročnej poézie v  ich národnom jazyku“. (Korec, 2004, s.43). Od 

prvých veršov Konštantín niekoľkokrát zdôrazňuje spätosť Svätého 

písma (Evanjelia – Na počiatku bolo slovo... a odkazu evanjelistov 

Marka, Matúša, Lukáša a Jána)   s písaným slovom pre Slovenov 

a výzvou: 
  

Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí, 
počujte všetci, celý národ sloviensky, 
počujte slovo, od Boha vám zoslané. 
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi. 

Slovo, či um aj srdce vaše posilní.  
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. 

 

Ak si budeme všímať len ideové hľadisko, už na začiatku nachádzame 

motívy kresťansko-didaktické, ktoré zdôrazňujú význam spojenia 

Božieho slova a vzdelanosti. Je to výzva Slovenom, aby skrze písma 

poznali Boha a Sväté písmo: 
 

lebo je Boha poznať totiž potrebné. 
A preto čujte, čujte toto, Slovieni: 

dar tento drahý vám Boh z lásky daroval, 
dar Boží darom spravodlivej čiastky je, 
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí, 

 všetkým tým dušiam, čo ho vďačne príjmu. 
 

Konštantín používa motív človeka ako inteligentnej bytosti, v myslení 

ktorého  «radosť nezakvitne  bez svetla» vzdelania, lebo skrz neho by 

ľudské «oko celý boží svet v ňom uzrelo». Tak, ako bez poznania všetko 

nemôže byť «krásne ani zreteľné», tak nemôže byť «ani duša, žiadna 

duša bez písmen», a preto nemá vedomie «o Božom zákone, zákone 
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knižnom, o zákone duchovnom», o zákone, prostredníctvom ktorého 

«Boží raj sa zvestuje». Vyjadrujúc sa v jednoduchých podobenstvách  

napísal, že človek bez poznania písmen «akoby bol  z kameňa», je 

človekom, ktorý nemôže pochopiť «Boží zázrak», je ako ústa, ktoré 

«sladkosť necítia».  
 

A ešte väčšmi od človeka z kameňa 
je mŕtva duša, každá duša bez písmen. 

 

V tradíciách gréckej vzdelanosti a morálky považoval písmo za cestu 

k vzdelaniu, ktoré, poznajúc ho, «vás všetkých, všetkých ľudí pozbaví 

života zvieracieho», privedie k morálnym hodnotám, prostredníctvom 

ktorých sa  všetci zbavia «žitia smilného», aby «s mysľou a nerozumným 

rozumom», keď budú počúvať Slovo v cudzom jazyku, «nečuli v ňom 

znieť iba zvon, zvon medený». Dôležitú didaktickú zásadu 

zrozumiteľnosti výkladu Svätého písma pre ľud  ako učiteľ Slovenov 

pripomínal slovami apoštola Pavla, nazvúc ho «svätým učiteľom»: 

 
Chcem radšej iba pätoro slov povedať, 

rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť,  
aby aj bratia všetko porozumeli,  

než nezrozumiteľných slov riecť tisíce. 
Pretože ten, čo nerozumie sám,  

čo nedoloží podobenstva múdreho,  
ako by mohol pravú reč nám povedať? 

 

Konštantín Filozof potrebu zrozumiteľnosti výkladu Písma (ako napísal   

«hovoriť  hlasom zrozumiteľným»), používajúc podobenstvá, formuloval 

svojím spôsobom ako didaktickú zásadu (aj keď nie teoreticky) 

v praktickom vzdelávaní ľudu dávno pred Jánom Amosom Komenským. 

Zásadu zrozumiteľnosti spojil s myšlienkou potreby vzdelanosti ľudu, 

čím jeho idey obsahujú demokratické motívy, vo vtedajšom európskom 

prostredí skutočne ojedinelé, čo u iných európskych národov nie je 

možné nájsť: 
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Predsa však svoje podobenstvo prikladám,  
významu mnoho v málo slovách hovoriac: 

Lebo sú nahé bez kníh všetky národy, 
bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje 

s protivníkom a duší našich záhubcom, 
odsúdené sú večnej muke za korisť. 

                                                                    
                                                                (Citované z Proglasu, Dokumenty I, 1998)                           
 

Vyzýval národy, ktoré chcú postaviť sa proti nepriateľovi, aby otvorili 

«dvere ducha svojho pozorne», aby v podobe vzdelanosti prijímali 

«zbroj tvrdú», «kovanú v krásnych knihách Hospodinových, ktoré tak 

tvrdo mliaždia hlavu diablovu», pretože «skrze apoštolov a prorokov» tí, 

«čo hovoria ich slovami, i nepriateľa budú schopní zahubiť a víťazstvo 

dobré svojmu Bohu prinesú».  Konštantín Filozof vyzýval Slovenov, aby 

i oni, používajúc svoju reč, písmo dosiahli vzdelanie, a tak sa 

«pripočítali k národom veľkým».     

 
 
   Revolúcia v gramotnosti a vzdelanosti      
   

   Týmito výstižnými slovami niektorí slovenskí historici charakterizujú 

pôsobenie byzantskej misie na území Veľkej Moravy, a teda aj na našom 

území od jej príchodu v roku 863. Zamýšľaným pôvodným, a teda 

prvoradým cieľom poslania solúnskych bratov bolo šírenie vzdelanosti. 

Mali pôsobiť predovšetkým v úlohe učiteľov Slovenov, ako to aj 

vyplývalo z posolstva Rastislava, a založiť učilište predovšetkým  na 

výchovu kňazov, ktorí potom mali pôsobiť medzi ľudom, ale aj ďalších 

vzdelancov potrebných pre  mojmírovskú ríšu. Učilište malo celoštátny 

význam a môžeme ho nazvať kniežacou školou. Predpokladá sa (a je to 

logické), že bolo zriadené mimo dosahu priameho politického 

a cirkevného vplyvu pasovskej diecézy, pretože zo susedného Bavorska, 

ani zo severného Talianska nemohol Rastislav očakávať vyslanie takých 

učiteľov, ktorí by vychovali kniežacej dynastii oddaných vzdelancov a 

klérus. Hoci nie je známe, kde presne bolo zriadené, uvádza sa označenie 

«antiqua urbs Rastici», čiže «staré mesto Rastislavovo», teda miesto, 
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ktoré – podľa Petra Ratkoša – určite bolo „mimo priameho dosahu 

pasovského diecezána“. (Ratkoš, 1990, s.44). Je veľmi pravdepodobné, 

že sa nachádzalo zrejme v blízkosti dnešného Starého Města pri 

Uhorskom Hradišti, možno pri Mikulčiciach pri Hodoníne alebo možno 

aj v Nitre. Je nepochybné, že Nitra mala v tomto období prvoradé miesto 

v našich národných dejinách. Zásluhou Pribinu sa rozvíjali v Nitre 

hospodárske styky s východofranským prostredím. Príchod Konštantína 

a Metoda bol novým impulzom nielen vo vzdelávaní, ale aj v rozkvete 

kultúrneho a kresťanského života, pretože vzdelávacia činnosť oboch 

solúnskych bratov bola spojená aj s nitrianskou kniežacou vzdelávacou 

inštitúciou.  Výchova nových kňazov a vzdelancov v reči Slovenov, v 

hlaholskom písme a v slovanskej liturgii,  bola v súlade s politickými 

zámermi mojmírovských kniežat (Rastislava a Svätopluka) a nesporne ju 

treba hodnotiť ako čin nielen ďalekosiahleho kultúrneho, ale aj 

politického významu. Konštantín a Metod, ale aj Kliment a iní patrili 

vtedy k najvzdelanejším mužom nielen v Byzancii, ale aj v širšom 

európskom priestore.  

   Škola mala charakter celoštátnej (kniežacej) vzdelávacej inštitúcie. Jej 

úlohou bolo vytvoriť širšiu vzdelanostnú vrstvu v Rastislavovom 

kniežatstve a pripraviť kňazov na vysvätenie, aby mohli demokratizovať 

kresťanský život a priblížiť vieru k ľudu. Konštantín pri založení školy 

i pri vyučovaní využíval skúsenosti zo svojho pôsobenia ako profesora 

teológie a filozofie na dvorskej vysokej škole v Carihrade. Je preto 

pravdepodobné, že sa snažil, aby kniežacia škola mala podobnú 

kvalitatívnu úroveň. Diakon Metod, využívajúc skúsenosti bývalého 

cisárskeho úradníka, pracoval pri kladení základov novej cirkevnej 

organizácie. Svoje vedomosti odovzdávali študentom aj ostatní členovia 

byzantskej misie (Sava, Angelár a i.). Ak sa na vtedajšie udalosti 

nepozeráme dnešným pohľadom, ale pohľadom dobovým, kniežacia 

škola Slovenov, zriadená na našom ranokresťanskom území, patrila 

k čelných vzdelávacím inštitúciám vtedajšej Európy a svojím poslaním 

a náplňou mala podobnú funkciu ako cisárska dvorská škola v Carihrade. 

Vyplýva to aj z obsahu vyučovania, ktoré vychádzalo z tzv. siedmich 
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slobodných umení a malo dva stupne: prvý stupeň sa nazýval trívium: 

v gramatike sa vyučovalo čítanie a písanie, v rétorike  zostavovanie 

kázní a ich prednes, v dialektike  základy vierouky. Druhým stupňom 

štúdia bolo kvadrívium. Vyučovali sa v ňom štyri predmety: počty, čiže 

aritmetika súviseli s predmetom astronómia, v ktorom sa vypočítavali 

dni cirkevných sviatkov. Vyučovaním poznatkov potrebných pri stavbe 

chrámov a ich rôznych modelov sa zaoberala geometria. Nadobudnutie 

vedomosti z cirkevného spevu získali «učeníci» v predmete hudba. 

Predmety boli zostavené tak, aby študenti po skončení školy mohli 

pôsobiť samostatne pri správe mojmírovskej ríše a postupne boli 

pripravení na vysvätenie za kňazov.  

    Dôležitou súčasťou práce byzantskej misie bolo prekladanie Písma 

a liturgických textov do jazyka Slovenov a následné vydanie kníh 

v tomto jazyku. Nová sústava hlaholických grafém (hlaholské písmo) 

bola Konštantínom pripravená tak dôsledne, že zodpovedala potrebám 

staroslovenského jazyka.  Podľa Petra Ratkoša v možnostiach svojho 

použitia „prevýšila gréčtinu i latinčinu“. (Ratkoš, 1990, s.46). Úsilie 

Konštantína, ktorý po príchode na Veľkú Moravu zostavil spolu so 

svojimi žiakmi nové knihy cirkevných textov, svedčilo o zámere povýšiť 

používanie staroslovenskej liturgie ako oficiálnu liturgiu a nahradiť tak 

latinské texty. Môžeme spomenúť výber textov starozákonnej časti 

(parimejnik) z gréckeho prekladu od Akvilu, výber čítaní z evanjelií 

(evanjeliár), výber zo skutkov apoštolských (praxapostol) a žaltár zo 

Starého zákona. Pre vnútorné potreby školy a kláštornej komunity 

prekladal rituál (trebnik): z gréckeho jazyka preložil bohoslužobné texty 

liturgie Jána Zlatoústeho, ktorých časť obsahujú tzv. Sinajské listy, z 

domáceho prostredia prevzal do rituálu (trebnika) spovednú formulu 

a výber z latinského Ustanovenia svätých otcov (penitenciálu), ktorého 

pozostatkom je tzv. Sinajské euchológium. Nemalý význam pre 

dodržiavanie morálnych zásad v mojmírovskej ríši mal aj súbor 

právnych noriem Zákon sudnyj ljudem (Súdny zákon pre 

(svetských)ľudí). Konštantín túto právnu pomôcku preložil zrejme už 

pred rokom 867, v čase, keď sa byzantská misia pripravovala na svoju 
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cestu na Veľkú Moravu v súvislosti so žiadosťou Rastislavovho 

posolstva i o zavedenie práva. Ideovým zmyslom prijatia právnych (i 

morálnych) noriem bolo dať mojmírovskej moci právne nástroje 

na potláčanie prežitkov ideológie pohanstva, resp. zvyklostí 

predfeudálneho obdobia (napríklad mnohoženstvo, voľnosť 

manželského zväzku) v čase, keď kresťanstvo zapustilo na Veľkej 

Morave svoje korene. Svedčí o tom napríklad  základné ustanovenie 

Súdneho zákona pre (svetských) ľudí I: „Pred každým právom sluší sa 

o božom práve hovoriť“. V odseku (1) sa hovorí: „Každá dedina, 

v ktorej pohanské obety bývajú alebo prísahy pohanské, nech sa odovzdá 

božiemu chrámu so všetkým imaním“. Podobne aj v odseku (2): „Kde 

majú pána, teda v tej dedine, a koná pohanské obety a prísahy, nech sa 

predá so všetkým imaním svojím a získaný výnos ich nech sa dá 

chudobným.“ (Ratkoš, 1964, s.268).  Hneď na začiatku  sa text zákona 

dovoláva na „prvý zákon“ ustanovený rímskym cisárom Konštantínom 

(324 – 337). Tento „reskript“ sa zrejme dostal aj do zákonov Byzantskej 

ríše a na území Veľkej Moravy bol pravdepodobne doplnený rímskymi 

i franskými predlohami cirkevného zákona. Prítomnosť zásad rímskeho 

alebo byzantského práva je evidentná aj v časti II, dotýkajúcej sa 

právnych postupov v súdnom spore: napríklad odsek (1) 

o dokázateľnosti obvinenia alebo o krivom obvinení: „V každom spore 

i obvinení a udaní treba (zachovať), aby knieža i sudca nekonali výsluch 

bez svedkov mnohých, ale aby žalobcom a obviňovateľom hovorili: Ak to 

nedokážete svedkami, ako i boží zákon káže, očakávajte, že prijmete ten 

istý trest, ktorý ste vyslovili na druha.“ Odsek (2) hovorí o potrebe 

spravodlivosti a nezaujatosti „sudcov a kniežat“ vo vyšetrovaní, o tom, 

„aby bez svedkov neodsudzovali, lež hľadali svedkov pravdivých, 

bojacich sa Boha, vážených, ktorí nemajú nijakej nenávisti ani zloby, ani 

hnevu, ani sporu, ani obvinenia proti tomu, na koho svedčia, ale iba 

strach z Boha a jeho spravodlivosti“.  Zákon hovorí, že vo veľkom spore 

sudca či knieža by mal ustanoviť „jedenásť, ba i viac svedkov“, 

v malom spore „od siedmich do troch, nie menej od tohto počtu“, dať 

svedkov pod prísahu a dať im „ten istý trest, ak sa niekedy ukáže, že 
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lúhali“. Uvádza zásadu, podľa ktorej „neslobodno ani raz prijať 

svedkov, ktorých dakedy usvedčili, že lúhajú, prestupujú zákon boží 

alebo vedú zverský život, alebo ktorí sa ako sebou nevládni vylučujú 

z prísahy“. (Ratkoš, 1964, s.268 – 269). Tresty  týkajúce sa porušenia 

dobovej morálky, krádeží, dávania do otrockého stavu, škody spôsobenej 

na majetku boli prísne. Je prepotrebné konštatovať, že zásluhou 

Konštantína a byzantskej misie bol Súdny zákon pre (svetských) ľudí 

(Zákon sudnyj ljudem) významným cirkevnoprávnym dokumentom 

ustanovenia písaného práva na našom území. I keď sa nepoužíval dlho, 

neskôr po roku 873, v čase vlády kráľa Svätopluka, bol nahradený na 

základe západných predlôh samostatným veľkomoravským 

poenitenciálom Príkazy svätých otcov. Po roku 880 prostredníctvom 

Metoda kráľ Svätopluk mohol používať zákonník Dionyziána. 

V nasledujúcich rokoch (882 – 885) Metod preložil do staroslovenčiny 

byzantskú právnu zbierku zv. nomokánon. Obaja učenci – Konštantín 

i Metod sa pričinili o vznik prvých písaných právnych noriem a kládli 

základy právneho systému na našom území. Ich nesporné úspechy vo 

vzdelávaní Slovenov a šírení kresťanstva jazykom zrozumiteľným 

čoskoro vyvolala útoky latinikov.  

   Úspešnú činnosť oboch solúnskych bratov a celej byzantskej misie 

v duchu Rastislavových predstáv, predovšetkým výchovu nových kňa-

zov, početných vzdelancov (približne 200) a používanie liturgie v jazyku 

starých Slovenov považoval franský klérus za ohrozenie franského 

cirkevného i politického vplyvu na území Veľkej Moravy. Zo strany 

franského kléru sa začali ozývať pochybnosti o pravosti vyučovania 

viery, predovšetkým učenia o Svätej Trojici. Aj keď Konštantín a Metod 

pôsobili na Veľkej Morave z poverenia kniežaťa Rastislava, podľa Petra 

Ratkoša boli franským klérom považovaní za stúpencov „východnej 

formy kresťanstva“, a preto mali ťažkosti „vieroučného charakteru 

i kultúrnopolitického rázu kvôli „Filioque“, chýbajúcemu v nikajskom 

symbole, a najmä ako priekopníci bohoslužobného slovanského jazyka“. 

(1985, s.209) Kritika latinikov a napätie sa prejavovalo predovšetkým 

v cirkevno-dogmatickej sfére. Politické pozadie sporov sa prejavovalo 
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častými nezhodami, ktoré vyúsťovali aj do vojenských konfliktov medzi 

kniežaťom Rastislavom a východofranskými dedičmi ríše Karolinovcov. 

Franský klérus začínal pôsobením Konštantína a Metoda strácať svoje 

dovtedajšie výlučné postavenie. Latinikom prekážala úspešná činnosť 

kniežacej vzdelávacej inštitúcie – určitého druhu vtedajšej vysokej školy  

vedenej  Konštantínom Filozofom. Je nesporné, že franskí klerici, ktorí 

ešte pôsobili na území Rastislavovej ríše, boli cirkevne (aj politicky) 

usmerňovaní nielen pasovským biskupom Hermanrikom, ale aj klérom 

v Salzburgu a samozrejme aj pápežom Mikulášom I. ako patriarchom 

západného kresťanstva, strácali vo Veľkomoravskej ríši politický vplyv. 

V pozadí napätia bol predovšetkým politický aspekt celej problematiky, 

mal však vieroučný charakter. V tejto súvislosti Peter Ratkoš uvádza, že 

už v roku 866 spomínaný pasovský biskup pravdepodobne dal franským 

kňazom na Veľkej Morave pokyny, aby „ostro útočili nielen proti 

Konštantínovi, jeho žiakom, ale aj proti Rastislavovi.“ Cieľom „útokov 

franského kléru na slovanské učilište bol predovšetkým slovanský 

liturgický jazyk“, vyjadrovaný hlaholským písmom. (Ratkoš,1990, s.45). 

Franský klérus obviňoval Konštantína aj z porušovania  kanonického 

práva, lebo bez «súhlasu „diecezána“» (to znamená pasovského 

biskupa) nemôže pôsobiť na Veľkej Morave «dlhšie ako tri mesiace», ba 

navyše «založil a viedol učilište». Obvinenia sa týkali aj «nepravosti 

viery a výkladu Písma» (najmä učenia o pôvode Boha Ducha), narážajúc 

na  byzantský pôvod misie a jej spätosť s byzantským kresťanstvom. 

Intenzita útokov franského duchovenstva bola úmerná s úspešnosťou 

pôsobenia byzantskej misie. Je prirodzené, že obaja solúnski bratia sa vo 

svojej duchovnej misii pridržiavali náboženského myslenia Carihradu a 

opierali sa o jeho náboženské i cirkevnoprávne dokumenty. Namiesto 

latinčiny, ktorej ľud nerozumel, používali slovanskú liturgiu, namiesto 

latinského písma písali hlaholskými písmenami. Oslabovanie latinčiny 

ako liturgického jazyka, latinských liturgických textov bolo pre franský 

klérus neprijateľné, pretože to chápal ako súčasť politického boja 

Rastislava. Odpor franského kléru voči Konštantínovi, Metodovi a 

solúnskej misii vychádzal aj z toho, že územie Veľkej Moravy bolo 
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cirkevnoprávne súčasťou západného rímskeho patriarchátu, kde mohol 

byť používaný len jeden z troch jazykov (hebrejčina, gréčtina, latinčina), 

teda latinský jazyk. Ako uvádza Peter Ratkoš, Konštantín a Metod boli 

obviňovaní, že v otázkach viery nepoužívajú západné  “filioque”. 

(Ratkoš, P., 1990, s.45) Situáciu vyostrovala aj skutočnosť, že v 

dôsledku rozkolu Ríma s byzantským patriarchom Fotiom sa obe strany 

navzájom obviňovali z herézy, čo ovplyvnilo aj postavenie Konštantína a 

Metoda ako duchovných vyslancov Carihradu. Aj napriek tomu niet 

pochýb, že všetky obvinenia proti Konštantínovi, Metodovi a byzantskej 

misii z „nepravosti viery” boli falošnou zámienkou. Mali zakrývať 

skutočný zámer, ktorý mal politický charakter: prostredníctvom actio 

politicus franského kléru udržať politický vplyv Východofranskej ríše na 

Veľkej Morave. 

   Konštantín a Metod vyjadrovali žiaľ nad politickými útokmi latinikov i 

nad ťažkosťami, s akými sa stretávali na Veľkej Morave (svedčia o tom 

slová náboženského textu - Kánonu na sviatok Dimitra Solúnskeho na 

deň 26. október: „Keď teraz ako cudzinci ospevujeme tvoju veľkosť“,  

„,...keďže sme sa odlúčili, súc ďaleko od tvojho svätého chrámu“, 

„...vedieme boj na pohanenie trojrečovcov a krutých heretikov“, „...veď 

pohrdnúc ľsťou trojrečovcov dôstojne nás chrániš, svätý, medzi 

barbarmi...“ (Ratkoš, 1964, s.283). Ak v spomenutom texte Konštantín 

a Metod na vyjadrenie svojich pocitov použili slovné spojenie «medzi 

barbarmi», čím zrejme pomery na Veľkej Morave charakterizovali ako 

barbarské, nevychádzalo to len zo zaostalejšieho kultúrneho prostredia, 

ale predovšetkým z politických okolností: neustáleho zasahovania 

Východofranskej ríše, jej kléru (trojrečovcov a krutých heretikov) do 

vnútorných pomerov na Veľkej Morave a nerešpektovanie  práva 

používať vlastný liturgický jazyk a práva na šírenie pravdy na základe 

slobodnej  diskusie.    

   Je niekoľko príčin, pre ktoré sa rozhodli ukončiť svoju misiu. Útoky 

latinikov boli jednou z nich. Ďalšou bola skutočnosť, že po tri a 

polročnom   pôsobení  svoju činnosť považovali za naplnenú a zrejme sa 

na Veľkú Moravu už nehodlali vrátiť. Odmietli Rastislavom ponúkanú 
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odmenu za vykonanú prácu a žiadali len prepustenie zajatcov na 

slobodu. Iným, nie bezvýznamným  dôvodom ich odchodu bolo zrejme 

aj vedomie, že pôsobia na území v politicky záujmovej oblasti 

Východofranského kráľovstva, ktoré cirkevnosprávne podliehalo 

franskému kléru a rímskemu patriarchovi. Podľa názoru Richarda 

Marsinu, „...odchod Konštantína a Metoda z územia Veľkej Moravy sa 

vtedy chápal skôr ako ukončenie ich činnosti“. (Marsina, 2005, s.51).  Je 

veľmi pravdepodobné,  že po splnení svojej misie sa chceli vrátiť do 

Carihradu, odkiaľ prišli, hoci v tejto otázke sa vyskytuje aj iné 

vysvetlenie. Cieľom ostávajúcej časti sprievodu boli zrejme Benátky, 

odkiaľ by sa loďou mohli dostať do Carihradu. Benátky v tomto období 

patrili ku Gradskému (Aquilejskému) patriarchátu. Patriarcha Vital I. 

(854 – 873), hoci vymenovaný Rímom, bol vtedy naklonený patriarchátu 

v Carihrade. To bol zrejme jeden z dôvodov, prečo v Benátkach chceli 

vysvätiť vyučených žiakov za kňazov, ktorí sa potom mali vrátiť späť na 

Veľkú Moravu.   

   Keďže ich cesta do Benátok viedla cez Zadunajsko,  zastavili sa na 

nejaký čas u kniežaťa Koceľa, Pribinovho  syna. Ako sa uvádza v Živote 

Konštantína, Koceľ „bol nadšený slovanským písmom a naučil sa ho“ 

(Marsina, 2005, s.52), čo znamenalo, že zrejme poznal latinské písmo. 

Pobyt v Blatnohrade u panónskeho kniežaťa Koceľa mal pre Konštantína 

a Metoda dôležitý význam. Peter Ratkoš uvádza, že u Koceľa si obaja 

uvedomili „...význam západného  rímskeho patriarchátu pre oblasť 

podunajských Slovanov...“ (Ratkoš, 1990, s.47) a z toho vyplývajúcu 

politickú súvislosť: pre používanie slovanskej liturgie a pre vytvorenie 

samostatnej cirkevnej provincie je nevyhnutný súhlas rímskeho pápeža. 

Po troch mesiacoch, keď vyučili 50 žiakov, opäť neprijmúc odmenu, 

najneskôr v auguste 867 odišli do Benátok. Pravdepodobne sa chceli 

vrátiť do Carihradu alebo odísť Ríma, aby dosiahli vysvätenie 

niektorých žiakov kniežacej školy za kňazov. Tým svoje poslanie na 

Veľkej Morave považovali za splnené.   
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III. kapitola 
 

Politikum uznania slovanskej liturgie a vytvorenia 
veľkomoravskej cirkevnej provincie 

 

    Uznanie liturgického jazyka Slovenov bola významná zásluha 

Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda. Jazyk Slovenov sa vo svojej 

podobe stal popri latinčine, gréčtine a hebrejčine štvrtým liturgickým 

jazykom, čo malo zásadný kultúrny i politický význam v dejinách 

slovanských národov. Apoštolská stolica tým dočasne povolila popri 

latinčine používať v bohoslužbách aj jazyk Slovenov. Ostane historickou 

pravdou, že solúnska misia, najmä Konštantín Filozof, mali na vtedajšej 

zmene postoja rímskej kurie zásadný podiel. Táto „jazyková“ diskusia,  

ktorá vo svojej podstate bola súčasťou politického boja Slovenov za 

nezávislosť, sa začala pobytom byzantskej misie v Benátkach v rokoch 

867 – 868 pred cestou Konštantína Filozofa a Metoda do Ríma. 
 
 

    Obrana liturgického jazyka Slovenov 
    

   V čase pobytu byzantskej misie v Benátkach miestny vysoký klérus 

bol síce naklonený patriarchátu v Carihrade, ale udržiaval styky 

s franským klérom i pápežskou kúriou a mal správy o činnosti 

byzantskej misie na Veľkej Morave. Pretože používanie jazyka Slovenov 

v liturgii bolo považované za porušenie cirkvou uznávanej zásady 

o troch liturgických jazykoch (latinčina, gréčtina a hebrejčina), benátski 

klerici vyvolali o tejto otázke diskusiu. Svoju náboženskú pravovernosť 

i myšlienku používať liturgický jazyk a písmo Slovenov sa Konštantín 

rozhodol hájiť i mimo územia Veľkej Moravy, pretože  – podľa Marcely 

Gbúrovej – Konštantín už vtedy „bol presvedčený, že vykonávanie 

liturgických obradov je treba viesť nielen v hebrejčine, gréčtine 

a latinčine, ale aj v slovanskom jazyku“. (Gbúrová, 2009, s.8). V Živote 

Konštantína, ktorý začal vznikať pravdepodobne už v Ríme hneď po 
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Konštantínovej smrti, sa uvádza, že Metod  i jeho žiaci zostavili kratší 

text v jazyku Slovanov i v gréckom jazyku. Bol súčasťou širšieho 

životopisu,  zostaveného na Veľkej Morave po roku 873. V časti XVI. je 

charakterizovaný útok trojjazyčníkov takto: „Keď bol (Konštantín) 

v Benátkach, zišli sa proti nemu biskupi a kňazi, i mnísi ako vrany na 

sokola a pozdvihli trojrečový blud a hovorili“. (Dokumenty I, 1998, 

s.68). Autor či autori textu vyjadrili Konštantínovi sympatie, a naopak, 

antipatie k benátskym klerikom použijúc prirovnanie „ako vrany na 

sokola“.  Výhrady klerikov smerovali nielen k vytvoreniu hlaholských 

písmen a k slovanskej liturgii: „Človeče, povedz nám, prečo si utvoril 

teraz Slovienom písmená a učíš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, 

ani apoštoli, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieroným, 

ani Augustín?“ (Dokumenty I, 1998, s.68).  Odvolávanie sa klerikov na 

uznávané autority kresťanskej vierouky mohlo by byť chápané ako 

obvinenie Konštantína z toho, že sa odvážil prekračovať ich učenie 

(dokonca aj autoritu pápeža) a nerešpektoval zaužívané a uznávané 

cirkevné zásady o používaní troch liturgických jazykov. Môžu o tom 

svedčiť i nasledujúce slová: „My však poznáme len tri jazyky, ktorými sa 

patrí v knihách sláviť Boha: Hebrejcov, Grékov a Latincov.“ 

(Dokumenty I, 1998, s.68).  Benátsky klérus považoval za nesprávne, že 

Konštantín začal na Veľkej Morave používať nové, hlaholské písmo 

(abecedu), v ktorom boli napísané liturgické texty a vykonávali sa 

bohoslužby. Podľa Matěja Pavlíka (Gorazd II.) za útokmi proti 

slovanskému bohoslužobnému jazyku sa skrývalo ďalšie 

nebezpečenstvo: práve „trojjazyčná“ alebo „pilátnická“ heréza, ako ju 

nazval sv. Cyril, ohrozila samostatnosť veľkomoravskej cirkvi, v ktorej 

používanie slovanského jazyka v bohoslužbe zdomácnelo“. (Pavlík, 

2013, s.28). Konštantínova obrana písma Slovenov a liturgie sa 

zachovala argumentačne podrobne v Živote Konštantína a svedčila 

nielen o jeho pozoruhodných znalostiach Biblie, ale aj 

o Konštantínovom racionálnom filozofickom a logickom myslení, o jeho 

vynikajúcich rečníckych schopnostiach (napríklad použiť rečnícku 

otázku), o presvedčivej argumentácii, založenej na poznaní 
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a porovnávaní prirodzených vecí: „I odpovedal im Filozof: Či 

neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? Či slnko nesvieti tak 

isto na všetkých? Či nedýchame na vzduchu rovnako všetci?“ 

(Dokumenty I, 1998, s.68). Hlavná idea týchto otázok, na ktoré vtedy 

bola možná len jedna odpoveď, logicky smerovala k uznaniu princípu 

prirodzenej rovnosti všetkých ľudí ako základného princípu vzťahov 

medzi ľuďmi a zvlášť medzi kresťanmi. Vzhľadom na očakávanú kladnú 

odpoveď Konštantín použitím všeobecno-humanistickej argumentácie 

prešiel do útoku proti trojjazyčníkom, obviňujúc ich z úmyslu 

neumožniť vzdelávanie národov: „To ako vy sa nehanbíte len tri jazyky 

spomínať a nariadiť, aby ostatné národy a kmene boli slepé a hluché?“ 

(Dokumenty I, 1998, s.68).  Takéto argumenty nepochybne získal svojím 

neobvykle širokým poznaním a štúdiom biblických textov, ako dokazujú 

slová v  nasledujúcej časti jeho obhajoby, použité z Evanjelia sv. Matúša 

(Mat. 23, 13): „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, že zatvárate 

kráľovstvo nebeské pred ľuďmi, lebo vy nevchádzate a tým, čo by chceli 

vojsť, nedovolíte“ (Ratkoš, 1964, s. 248) alebo aj slová z Evanjelia 

podľa sv. Lukáša (11, 52). V ďalšej vete vystupňoval rečnícky tlak tým, 

že vyslovenou otázkou odvážne dal názory trojjazyčníkov do rozporu 

s vôľou Boha: „Povedzte mi, či Boha robíte bezmocným, že to nemôže 

umožniť, alebo závistlivým, že to nechce? (Dokumenty I, 1998, s.68).  

Na základe svojich bohatých vedomostí a skúseností z početných 

christianizačných ciest pripomínal: „My však poznáme mnohé národy, 

ktoré majú svoje písmo a Boha slávia vo svojej rečí. Ako je to vedomé, 

sú to Arméni, Peržania, Abazgovia, Iberi, Sugdi, Góti, Avari, Tyrsi, 

Kozári, Arabi, Egypťania, «Sýri» a mnohé iné. “ (Ratkoš, 1964, s.247).  

Aby víťazstvo  nad trojjazyčníkmi bolo úplné, pomohol si váhou textov 

z Biblie, ktoré podporovali jeho názor: „Ak toto nechcete pochopiť 

podľa toho, aspoň poznajte, čo o tejto veci súdi písmo. “ (Ratkoš, 1964, 

s.247). Odvolal sa na Žalmy, skutky apoštolské podľa Marka, Matúša, 

Lukáša, početnými vyjadreniami apoštola Pavla z listov Korinťanom a i. 

Obhajobu zakončil slovami apoštola Filipa (2, 11): „A každý jazyk nech 

vyzná, že Pánom je Ježiš Kristus, v sláve Boha Otca. Amen.“ (Ratkoš, 
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1964, s.250)  Autor životopisu uviedol, že Konštantín „...týmito slovami 

a inými hojnejšími zahanbil ich, odišiel a nechal ich“. (Ratkoš, 1964, 

s.250). Richard Marsina v tejto súvislosti napísal, že Konštantínovu 

argumentáciu „je treba pokladať za jednoznačne presvedčivú, logickú 

a účinnú, aj keď na ňu hľadíme očami moderného človeka“, pretože 

„množstvo citátov z Biblie, ktoré použil, v tom  čase jednoznačne 

dokazovalo správnosť jeho názoru“. (Marsina, 2005, s.53). 

Konštantínovu obhajobu liturgického jazyka Slovenov v Benátkach je 

treba považovať za skvelý filozoficko-teologický traktát, založený nielen 

na uznaní prirodzeného práva národov používať svoj liturgický jazyk, 

ale aj preto, že dokumentuje, ako hlboko poznal Konštantín biblické 

texty, skvele dokázal nimi argumentovať a pomocou rečníckych otázok 

nakoniec aj víťaziť nad protivníkmi. Z pohľadu súčasného človeka je 

pozoruhodné, že zásady o používaní liturgického jazyka, za ktoré vtedy 

v kresťanskej cirkvi bojoval Konštantín, sa v katolíckej cirkvi začali 

presadzovať až o sedem storočí neskôr, začínajúc reformáciou 

v Nemecku, keď Martin Luther preložil do nemčiny Bibliu a odmietol 

používanie latinčiny ako liturgického jazyka. O používaní národných 

jazykov v liturgických textoch (čo žiadal Konštantín v Benátkach), začal 

Vatikán rokovať až na druhom Vatikánskom koncile v rokoch 1962 – 

1965, zvolaným pápežom Jánom XXIII., aby reagoval na potreby doby. 

Na druhom zasadaní koncilu, v roku 1963, za pápeža Pavla VI., 

katolícka cirkev v časti O svätej liturgii prijala dokument Konštitúcia 

o posvätnej liturgii (Sacrosanctum concilium), ktorým v záujme 

zjednotenia cirkevných obradov až po tisícsto rokoch od diskusie 

Konštantína v Benátkach akceptovala liturgiu v národných jazykoch 

a uskutočnila reformu bohoslužieb latinského obradu. Dokument sa však 

neodvoláva na sv. Cyrila. Aj s odstupom stáročí sa ukázala sila myslenia 

Konštantína. Preto benátska obhajoba slovanskej liturgie a slovanských 

kníh mala pre všetky slovanské (a nielen slovanské) národy historický 

význam.  

    Pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave a zrejme aj 

argumentovanie dišpute s trojjazyčníkmi zaujali benátsky klérus 
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natoľko, že benátsky biskup pravdepodobne upozornil vtedajšieho 

pápeža Mikuláša I. na výnimočnosť Konštantína a Metoda a potrebu  

získať ich pre záujmy Apoštolskej stolice. V dokumente Život Metoda 

nachádzame informáciu: „Keď sa dozvedel o takých mužoch apoštolský 

Mikuláš, poslal po nich, lebo si ich želal vidieť ako anjelov Božích...“ 

(Dokumenty I, 1998, s.77). V Živote Konštantína je pozvanie 

Konštantína do Ríma zaznamenané takto: „Keď sa dozvedel o ňom 

rímsky pápež, poslal poň.“ (Dokumenty I, 1998, s.68).  To naznačuje, že 

pozvanie do Ríma dostali solúnski bratia od pápeža Mikuláša I. ešte pred 

13. novembrom 867. Nepochybne k tomu prispel i vplyv pápežského 

bibliotekára Anastázia, ktorý nejaký čas pôsobil v prostredí v gréckeho 

kláštora v Ríme a hovoril po grécky. Ďalším nezanedbateľným dôvodom 

pozvania do Ríma mohlo byť aj to, že byzantská misia, najmä 

Konštantín, ako už bolo spomínané, niesla so sebou časťostatkov pápeža 

Klementa I., ktorý bol na pápežskom stolci v rokoch 88 a 

pravdepodobne až 97 a zomrel mučeníckou smrťou na Kryme. O tom, že 

Konštantín tieto ostatky nesie so sebou, pápež bol zrejme informovaný.    

    Je isté, že Konštantín a Metod sa do Ríma nevybrali hneď po doručení 

pozvania pápeža, ale svoju cestu odkladali. Ako rozhodujúce dôvody, 

prečo nakoniec odišli do Ríma, bolo pravdepodobné aj to, že 

v Benátkach sa im nepodarilo dosiahnuť vysvätenie niektorých žiakov za 

kňazov. K rozhodnutiu odísť do Ríma mohla prispieť aj správa 

z Carihradu o štátnom prevrate, zavraždení cisára Michala III. a zosadení 

Fotia z funkcie patriarchu. Práve Fotios, vzdelaný laik, bol v Carihrade 

ochrancom oboch solúnskych bratov. V novej politickej situácii cesta do 

Ríma bola pre nich najvýhodnejšia aj z hľadiska ich cieľov svojho 

poslania na Veľkej Morave: potvrdiť slovanskú liturgiu, vysvätiť kňazov 

a pokračovať v začatom diele medzi Slovenmi. Ich rozhodovanie možno 

uľahčilo aj to, že pápež Mikuláš I., ktorý sa predtým podvoľoval tlaku 

Východofranskej ríše a franského kléru proti byzantskej misii na Veľkej 

Morave, dňa 13. novembra 867 zomrel. Od 14. decembra 867 na 

pápežskom stolci bol už Hadrián II. Príchodom nového pápeža sa 

okolnosti značne zmenili v prospech záujmov veľkomoravskej misie. 
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Rozhodnutie prijať pozvanie nového pápeža a odísť do Ríma znamenalo 

zo strany Konštantína a Metoda správne vyhodnotenie reálnej situácie a 

uznanie kompetencií rímskeho pápeža a západnej kresťanskej cirkvi na 

území Veľkej Moravy, ale aj v Panónii, ktorá vtedy nebola pod 

kontrolou Byzancie, ani pod vplyvom bulharského cára. Rozhodnutie 

obrátiť sa o pomoc k pápežovi, aby potvrdil správnosť ich kresťanského 

učenia, čím by legalizovali svoje doterajšie dielo na Veľkej Morave, 

bolo historický veľmi významné, pretože tým sa Konštantín a Metod 

podujali dosiahnuť významný cieľ: pretože na ceste za pravdou svojho 

učenia sa už nemohli opierať o politickú autoritu Konštantínopolu, 

reálnosť ich myslenia určovala, že je nevyhnutné získať podporu 

Apoštolskej stolice. Túto skutočnosť je treba považovať za zásadné 

rozhodnutie v ich myslení, pretože vo vtedajších politických 

súvislostiach vplyv Apoštolskej stolice bol v priestore Veľkej Moravy, 

kde pôsobili, určujúci a nebolo možné ho nebrať do úvahy. Ako neskôr 

potvrdili dejiny, bolo to historické a správne rozhodnutie.                       
 
 
 

Kultúrny a politický význam schválenia liturgického jazyka 
Slovenov 

    

   Sprievod na čele s Konštantínom, ktorý v roku 867 odišiel z Benátok 

do Ríma, tvorilo približne 12 až 15 mužov. Jeho súčasťou boli žiaci 

Konštantína a Metoda, ktorí mali byť v Ríme vysvätení za kňazov. 

Privítanie rímskym pápežom Hadriánom II. bolo neobyčajne ústretové, 

vymykajúce sa zaužívaným zvyklostiam, pretože pápež veľkomoravskú 

misiu očakával už pred hradbami mesta. Život Konštantína zanechal 

o Konštantínovi takéto  svedectvo: „A keď došiel do Ríma, vyšiel mu 

oproti sám apoštolský Hadrián so všetkými mešťanmi, so sviečkami...“ 

(Dokumenty I, 1998, s.68). Preukazovaná pozornosť vyplývala aj zo 

skutočnosti, že Konštantín „...svätého Klimenta ostatky prinášal, 

mučeníka a pápeža rímskeho“. (Dokumenty I, 1998, s. 68).  Ako napísal 

Peter Ratkoš, Klement I. bol údajne žiakom sv. Petra a pravým autorom 



 88

„viacerých kanonických spisov“, preto v Ríme ho v skutočnosti uctievali 

ako „prvého reprezentanta pápežského primátu“. (Ratkoš, 1990, s.46)   

Táto okolnosť zrejme zavážila oveľa viac než priaznivé hodnotenie ich 

pôsobenia na Veľkej Morave či pozoruhodná diskusia v Benátkach. 

Pozitívna atmosféra sa čoskoro prejavila aj v úspešných rokovaniach 

s novým pápežom. Konštantín a Metod sa pravdepodobne mohli opierať 

o priazeň vzdelaného pápežského bibliotekára Anastázia (bol sekretárom 

a kancelárom pápeža), v tom čase pápežovho poradcu, a biskupa 

Arzénia, rodinne spojeného s Anastáziom. Prvoradou starosťou  

Konštantína a Metoda bolo schválenie slovanských kníh, ktoré mali 

tvoriť základ slovanskej liturgie. Ak chceli (ako pôvodom Byzantínci) 

získať povolenie používať slovanskú liturgiu, schválenie ďalšej činnosti 

kniežacej školy a dosiahnuť vysvätenie niektorých žiakov za kňazov,  

pápež musel preskúmať pravovernosť ich kresťanského učenia a schváliť 

bohoslužobné slovanské knihy. Preto bolo nevyhnutné toto všetko 

prerokovať s pápežom a vysvetliť mu pravosť viery, obsiahnutej 

v slovanských knihách. To bolo možné dosiahnuť len v diskusii. Tým sa 

začalo druhé obdobie schvaľovania liturgického jazyka Slovenov. Pápež 

(a iste ani nikto v Ríme) nepoznal hlaholské písmo a nerozumel reči 

Slovenov, preto v dlhotrvajúcom procese schvaľovania prekladov 

slovanských kníh poskytol pomoc Konštantínovi a Metodovi nielen 

Anastázius, ktorý poznal grécky jazyk, ale aj biskup Arzénius. S ich 

pomocou Konštantín a Metod obhajovali používanie slovanskej 

liturgickej reči a viedli početné diskusie o pravosti svojej kresťanskej 

vierouky. Hoci pápež váhal so schválením slovanských liturgických kníh 

a váhal aj s povolením vykonávať cirkevné obrady v jazyku Slovenov, 

obávajúc sa reakcie latinikov, predovšetkým bavorského a 

východofranského kléru, nakoniec sa rozhodol slovanský liturgický 

jazyk povoliť. Podľa historika Petra Ratkoša pri cirkevnom obrade 

v čase Vianoc v roku 867, ešte počas Konštantínovho života, boli 

slovanské knihy, zostavené Konštantínom a jeho žiakmi, schválené. Išlo 

o biblické texty, položené pápežom na hlavný oltár baziliky sv. Petra, 

a bohoslužobné knihy uložené na hlavný oltár baziliky Maria Maggiore. 
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(1990, s. 46). Zároveň vysvätil Metoda za kňaza. Iný znalec tejto 

problematiky, Richard Marsina uviedol, že vo „februári 868 pápež 

schválil slovanské bohoslužobné knihy“ a umožnil „v rímskych 

kostoloch podľa nich celebrovať...“ (Marsina, 2005, s.55).  V Živote 

Metoda, ktorý vznikol neskôr na Veľkej Morave, je v tejto súvislosti 

uvedené, že pápež Hadrián II. „požehnal ich učenie a položil slovienske 

evanjelium na oltár svätého Petra apoštola“. (Dokumenty I, 1998, s.77).  

Podobne aj v Živote Konštantína sa uvádza: „Keď pápež prijal 

slovienske knihy, posvätil ich a položil  ich na oltár v chráme Svätej 

Márie, ktorý sa nazýva Fatne, a spievali nad nimi svätú liturgiu.“ 

(Dokumenty I, 1998, s.68).  Zápisy v Živote Konštantína i v Živote 

Metoda  nepochybne dokazujú, že pápež Hadrián II. schválil slovanskú 

liturgiu a slovanské bohoslužobné knihy, čím veľkomoravská misia 

dosiahla svoj cieľ a nepochybne aj veľký úspech. Tým sa skončila druhá 

etapa schvaľovania liturgického jazyka Slovenov. Ďalším úspechom 

bolo vysvätenie Metoda za kňaza, ako o tom svedčí Život Metoda: „I 

vysvätil na kňaza blahoslaveného Metoda.“  (Dokumenty I, 1998, s.77). 

Podľa toho istého prameňa pápež vystúpil aj na obranu slovanských 

kníh, proti trojjazyčníkom, odvolávajúcich sa na „Pilátov nápis“ na 

kríži, teda proti tým, ktorí hanobili slovanské knihy a bohoslužobný 

jazyk. „Tých nazval apoštolský pilátnikmi a trojrečovcami a zavrhol, 

odsúdil...“ ich. (Dokumenty I, 1998, s.77). Okrem vysvätenia Metoda 

pápež „rozkázal istému biskupovi“ nechať vysvätiť z „učeníkov 

slovienskych troch na kňazov a dvoch na anagnostov“ (Dokumenty I, 

1998, s.78), čiže diakonov.  Život Konštantína  to uvádza ešte presnejšie: 

„Potom kázal pápež dvom biskupom, Formosovi a Gauderichovi 

vysvätiť slovienskych učeníkov.“ (Dokumenty I, 1998, s.68). Zaujímavý 

je aj ďalší zápis, podľa ktorého hneď po vysvätení spievali liturgiu 

v „slovienskom“ jazyku v Chráme apoštola Petra, na druhý deň 

v Chráme svätej Petronily, v tretí deň v Chráme svätého Andreja, potom 

v Chráme „veľkého učiteľa“ apoštola Pavla „a celú noc spievali 

chválospevy sloviensky, i ráno zas liturgiu nad svätým hrobom a mali na 

pomoc biskupa Arzénia, jedného zo siedmich biskupov a Anastázia 
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bibliotekára...“. (Dokumenty I, 1998, s.68). Zachované texty doku-

mentov naznačujú, že hlavný cieľ cesty Konštantína a Metoda do Ríma 

bol tým splnený.  Jazyk Slovanov sa stal ďalším, po hebrejčine, gréčtine 

a latinčine štvrtým liturgickým jazykom. Táto skutočnosť mala nielen 

pre Slovenov, ale aj všetky slovanské národy  politický i kultúrny 

význam, pretože podľa slov Marcely Gbúrovej „pre kultivovanie jazyka 

našich staroslovenských predkov malo osobitný význam najmä to, že 

takmer celú druhú polovicu 9. storočia bol v kontakte so zrozumiteľným, 

štruktúrou blízkym kultúrnym jazykom – staroslovienčinou“. (Gbúrová, 

2009, s.9).       

    Po schválení slovanskej liturgie Konštantín a Metod spolu so svojimi 

žiakmi počas ďalšieho pôsobenia v Ríme začali prekladať slovanské 

liturgické texty. Okrem toho Konštantín usilovne pracoval na troch 

skladbách v gréckom jazyku o úcte k mučeníckemu životu pápeža 

Klementa I. (o ktorom svätý Peter v liste Filipským napísal, že pochádzal 

z mesta Filippi v Macedónsku a na kresťanskú vieru bol obrátený 

svätým Petrom). Približne od marca 868 Konštantín a Metod už nemali 

podporu dvoch významných osobností na pápežskom dvore – Anastázia 

a Arzénia, ktorí upadli do pápežovej nemilosti, ba museli z Ríma odísť. 

Obaja solúnski bratia ostali v Ríme. Dôvodom ich zotrvania boli jednak 

nejasné politické pomery v Carihrade a navyše,  Konštantín v poslednom 

štvrťroku 868 ochorel. Okolo 25. decembra 868 vstúpil do baziliánskeho 

kláštora, prijal rehoľné meno Kyrillos (Cyril), obliekol si čierne mníšske 

rúcho a duševne sa pripravoval na skončenie svojho pozemského života. 

V histórii sa často spomína epizóda, zapísaná v Živote  Metoda, časť 

VII., keď na konci svojho života Konštantín (Cyril), „odoberajúc sa na 

súd“, povedal Metodovi: „Hľa, brat, boli sme oba záprahom, čo ťahal 

jednu brázdu, ja na oranici padám, deň svoj som skončil. Ale Ty miluješ 

veľmi horu, jednako neopúšťaj pre horu svoje učiteľstvo, lebo čím môžeš 

byť skorej spasený?“ (Dokumenty I, 1998, s.78).  V týchto slovách 

Cyrila je možné vidieť jeho želanie, aby Metod pokračoval v ich 

spoločne začatom diele na Veľkej Morave a uprednostnil ho pred 

návratom k „hore“, t.  j. do kláštora Polychrón v pohorí Olymp, kde bol 
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predtým opátom.  Keď Konštantín (Cyril) dňa 14. februára 869 zomrel, 

„I rozkázal apoštolský všetkým Grékom, čo boli v Ríme, a tak isto aj 

Rimanom, so sviecami zídenými, spievať nad ním a vystrojiť mu sprievod 

ako samému pápežovi.“ (Dokumenty I, 1998, s.69).  Metod však 

uvažoval o návrate do Byzancie, aby ho priniesol „do bratského kláštora 

svojho a tam ho pochoval“, podľa sľubu,  ktorý obaja bratia dali matke 

pred odchodom k Slovenom na Veľkú Moravu. Pápež teda nariadil 

vložiť telo Konštantína do rakvy, „zabiť klincami železnými“ a pripraviť 

na cestu do Byzancie. Rímski biskupi však pápežovi namietali: „Keďže 

po mnohých krajinách pochodil a keď ho Boh priviedol až sem a tu jeho 

dušu vzal, patrí sa, aby aj tu bol pochovaný, ako ctihodný muž.“ 

(Dokumenty I, 1998, s.69). Konštantínovi vtedy v Ríme prejavovali 

všeobecnú úctu. Považovali ho nielen za významného učenca, ale aj za 

svätca. Ako uvádza Život Konštantína, pápež uvažoval, že „prestúpi 

rímsku obyčaj“ a pochová ho vo svojom hrobe v Chráme svätého Petra. 

Metod preto upustil od návratu do Byzancie, ale namietal: „Keďže ste 

ma nevyslyšali a nedali ste mi ho, ako sa vám páči, nech leží v Chráme 

svätého Klimenta, s ktorým sem aj prišiel.“ (Dokumenty I, 1998, s.69). 

Telesné pozostatky Konštantína Filozofa (Cyrila) boli okolo 21. februára 

869 za zhromaždenia biskupov a početného rímskeho ľudu uložené „do 

hrobu po pravej strane oltárnej“ v Chráme svätého Klimenta v Ríme.  
 
 

  Politikum pápežskej buly Gloria in excelsis Deo 
 

   Po smrti Konštantína zodpovednosť za napĺňanie jeho odkazu pripadla 

Metodovi, ktorý bol v centre diania o zavedenie slovanskej liturgie 

medzi Slovenmi. Metod a jeho žiaci, ubytovaní v niektorom z gréckych 

kláštorov v Ríme, zostavovali nábožensko-literárne texty v jazyku 

Slovanov. Ako uvádza Peter Ratkoš, pravdepodobne pod vedením 

Metoda vznikol v Ríme z gréckej predlohy pôvodný text Kyjevských 

listov. (Ratkoš, 1990, s.47). Po pochovaní  Konštantína, zrejme na jar 

v roku 869, prišlo do Ríma posolstvo z Blatnohradu od kniežaťa Koceľa 

so žiadosťou, aby pápež prepustil Metoda, „blahoslaveného učiteľa 
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nášho“,  poslal ho (ako učiteľa) ku Koceľovi, ako o tom hovorí 

dokument Život Metoda. Pápež Koceľovej žiadosti vyhovel. Jeho 

učiteľské pôsobenie však rozšíril na celé územie Veľkej Moravy: „I 

hovoril apoštolský: Nie tebe jedinému iba, ale všetkým tým krajom 

slovienskym ho posielam....“. Časť VIII dokumentu sa končí vetou: „A 

poslal ho i napísal tento list.“ (Ratkoš, 1964, s.259). List pápeža 

Hadriána II. vstúpil do dejín ako pápežská bula Gloria in excelsis Deo  

(Sláva na výsostiach Bohu). 25 Bola adresovaná nielen Koceľovi, ale aj 

Rastislavovi a Svätoplukovi: „Hadrianus episcopus et servus dei, 

Rastislao, Sventopulko et Kocelo.“ (Marsina, 1971, s.13). Týmto 

adresovaním pápež v skutočnosti rozšíril pôsobenie Metoda aj na 

územie, ktoré boli spravované Rastislavom a Svätoplukom. Bula sa 

začínala slovami apoštola Lukáša: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi 

pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa.“ V latinskom texte: 26 Podľa Matúša 

Kučeru bola to svojím spôsobom „zakladajúca listina  slovanskej 

cirkvi“. (Kučera, 2008, s.97). Hlavné ideové hodnoty buly je možné 

zhrnúť do niekoľkých bodov: 

   1. Potvrdenie o oddanosti Konštantína a Metoda rímskej cirkvi: „Oni 

však, keď poznali, že vaše kraje patria Apoštolskej stolici, proti kánonu 

nič neučinili, ale k nám a priniesli aj ostatky sv. Klimenta.“  

(Dokumenty I, 1998, s. 63).  

                                                 
25 Tento pre naše dejiny mimoriadne významný dokument je súčasťou legendy Život Metoda. 
Nezachoval sa v latinskom origináli, ale v 8 rukopisoch, nájdených v Zborníku Uspenského 
kláštora v Moskve z 12. – 13. storočia a má ruský pôvod. Autorom dokumentu bol zrejme 
Metodov žiak Kliment, zakladateľ školy v Ochride. Dokončil ho zakrátko po Metodovej smrti. 
Peter Ratkoš sa domnieva, že dokument vznikal už počas života arcibiskupa Metoda a 
pravdepodobne aj v jeho blízkosti, „...pretože obsahuje zmienky a narážky na korešpondenciu 
s pápežskou kúriou“ (Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s.253) a nie je tam zmienka o prenasledovaní 
Metodovych žiakov, čo sa stalo až po Metodovej smrti. Ustanovenia  o prísnom potrestaní a 
dokonca o vyobcovaní z cirkvi tých kresťanov (aj keď boli pravoverní a verní Rímu), ktorí 
hanobili používanie slovanskej liturgie a slovanského jazyka (pravdepodobne sa to vzťahovalo 
na latinikov), sú zrejme vsuvkami, ktoré sa do textu dostali neskôr a boli teda interpolované. Pre 
niektorých historikov to bol dôvod  hovoriť o nepravosti dokumentu. Text buly ako súčasť Života 
Metoda v našich podmienkach prvýkrát uverejnil Pavol Jozef Šafárik v roku 1851 v Památkach.  
26 „Gloria in altissimis deo et in terra pax, in hominibus bona voluntas“. (Marsina, R.:Codex 
diplomaticus et epistolaris, 1971, s.13) 
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   2. Potvrdenie pravovernosti Metoda, vysväteného na kňaza, v jeho 

poslaní byť učiteľom Slovenov a pozitívne hodnotenie činnosti 

Konštantína Filozofa: „My však, trojakou radosťou naplnení, rozhodli 

sme po preskúmaní poslať Metoda, syna nášho, keď sme ho vysvätili 

s učeníkmi, do vašich krajov, muža dokonalého rozumu a pravoverného, 

aby vás učil, ako ste prosili, prekladal knihy na váš jazyk, podľa celého 

cirkevného poriadku úplne i so svätou omšou, to jest  službou,  i s 

krstom, ako to začal  Filozof Konštantín božou milosťou a za orodovania 

svätého Klimenta.“ (Dokumenty I, 1998, s.63).   V latinskom texte: 27 

   3. Potvrdenie pravosti slovanských bohoslužobných kníh: „A tak isto, 

ako voľakto iný bude môcť dôstojne a pravoverne prekladať, nech je to 

sväté a požehnané Bohom a nami a celou katolíckou a apoštolskou 

cirkvou, aby ste sa ľahšie naučili Božie prikázania.“  (Dokumenty I, 

1998, s.63)  V latinskom texte: 28 

   4. Potvrdenie slovanskej liturgie a bohoslužieb popri latinčine aj 

v jazyku Slovenov: „Tú však jedinú zachovávajte obyčaj, aby ste v omši 

najprv čítali epištoly a evanjelium po rímsky a potom po sloviensky, aby 

sa splnilo slovo Písma.“ (Dokumenty I, 1998, s.63) V latinskom texte: 29 

   Pápežská bula mala nesporný politický význam a politické dôsledky, 

ktoré vidíme aj v týchto cirkevno-politických súvislostiach:  

   a) V určitom význame ustanovenia buly prekážali politickým 

ambíciám Východofranskej ríše a obmedzovala vplyv franského kléru na 

území podunajských Slovenov vrátane Panónie.  

                                                 
27 „Nos autem triplici gaudio repleti statuimus, scrutati, mittere Methodium consecratum cum 
discipulis, filium quidem nostrum, in vestras regiones, virum perfectum intelligentia et 
orthodoxum, ut vos doceret, prout rogastis, interpretans libros in linguam vestram (secundum 
totum ecclesiasticum ordinen plene et cum sancta missa, id est liturgia, et baptismo), 
quemadmodum coeperat philosophus Constantinus divina gratia et precibus sancti Clementis“.  
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.13-14)  
28 „Item, si quis alius pouterit digne et orthodoxe interpretai, sanctum et benedictum sit a deo et 
a nobis et ab omni catholica et apostolica ecclesia, ut facile paecepta divina ediscatis“. 
(Marsina, R.:Codex diplonaticus et epistolaris, 1971, s.14) 
29 „(Hanc unam servate consuetudinem, ut in missa primo legant apostolum et evangelium 
Romane, dein Slovenice), ut expleatur verbum  scripturae“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et 
epistolaris, 1971, s.14) 
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   b)  Apoštolská stolica sa touto bulou pokúšala obnoviť svoj vplyv aj na 

tých územiach, ktoré už neboli pod jej kontrolou, ale pod správou 

Bulharov, a odvodene aj pod vplyvom Byzancie. Preto jej vydanie 

postavilo Metoda pred novú úlohu, ktorá mohla mať politický charakter: 

obnoviť kresťanský (a tým aj politický) vplyv Ríma na územiach, ktoré 

Apoštolská stolica v skutočnosti už stratila.  

   Ustanovenia buly vyvolali v dejinách mnohé spory o pravosti tejto 

listiny. Niektorí historici (napríklad Richard Marsina) sa prikláňajú 

k názoru, že pápež Hadrián II. túto bulu mohol vydať, ale v Živote 

Metoda sa nezachovalo jej autentické znenie. Neskorší prepisovateľ 

alebo autor častí textu zrejme „určité miesta voľne zložil“, možno pridal 

text „podľa svojich názorov a presvedčenia“, vychádzajúc pritom zo 

„znalosti neskoršieho vývoja tejto problematiky“, čím mohlo ísť o 

„štylistickú výpožičku“ z inej pápežskej buly, napríklad Jána VIII. 

Industriae Tuae, Rím, jún 880. (Marsina, 2005, s.59). Vydanie pápežskej 

buly mohlo mať aj politické pozadie, spojené s neúspechom Apoštolskej 

stolice zachovať svoje právomoci v oblasti Bulharska, ktoré sa dostalo 

pod náboženský a politický vplyv Byzancie. Umiernený a povoľný 

prístup Apoštolskej stolice mohol súvisieť s jej snahou upevniť svoj 

vplyv na etnicky slovanských územiach v Zadunajsku i v Panónii, ktoré 

susedili s Bulharmi a  cirkevnosprávne patrili pod vplyv Ríma. 

Arcibiskup Metod sa tak stával súčasťou politiky Apoštolskej stolice.     

    Obnovenie neexistujúcej sriemsko-panónskej diecézy a vymenovanie 

Metoda za jej správcu mohlo súvisieť s politickými záujmami 

Apoštolskej stolice znovu získať pod svoju kontrolu stratenú oblasť 

Sirmia, ktorú spravovala až do roku 825. Metod postavený do čela 

diecézy sa tým dostával do protikladných politických vzťahov Svätej 

stolice proti záujmom Bulharov (a Byzancie) a podobne aj 

východofranského kléru proti politickým emancipačným snahám kniežat 

Veľkej Moravy (možno aj panónskeho Koceľa). Arcibiskup Metod bol 

súčasťou týchto snáh, ktoré – najmä v Panónii  –  podľa Petra Ratkoša 

boli vtedy politicky už nerealizovateľné. (1990, s.50). Stal sa tak 

súčasťou politiky protirečivých záujmov a územných nárokov Ríma, 
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vyjadrenej christianizačným obsahom. Historici nedávajú jednoznačnú 

odpoveď na to, či a do akej miery si Metod tieto politické súvislosti 

uvedomoval.     

   Ako je zaznamenané v Živote Metoda, Koceľ prijal Metoda „s veľkou 

poctou“. (Ratkoš, 1964, s.261). Hneď začal používať pápežom 

schválenú slovanskú liturgiu. Zároveň sa snažil obnoviť „učilište“ 

a vychovať pre Koceľa nových žiakov podľa potreby kniežatstva. 

Pretože na území Koceľovho kniežatstva pôsobili aj franskí kňazi, 

Metod narážal na odpor východofranského kléru a cirkevných 

hodnostárov v Salzburgu. Vysvätenie za kňaza mu neumožňovalo 

nezávislé konanie. Bola tu len jedna možnosť: ustanovenie na 

arcibiskupa. Preto v sprievode Koceľovho posolstva znovu odišiel do 

Ríma so žiadosťou od Koceľa obnoviť panónske biskupstvo na čele s 

Metodom. Keďže územie Koceľovho kniežatstva bolo 

v cirkevnosprávnej kompetencii arcibiskupstva v Salzburgu, nemohli 

očakávať, že pápežská stolica bez váhania vyčlení  územie Panónie spod 

tejto cirkevnej správy, zriadi samostatnú cirkevnú provinciu a vymenuje 

na jej čelo Metoda. Po porade s Rastislavom a Svätoplukom, vtedy 

údelným kniežaťom v Nitre, rozhodli sa žiadať o obnovenie bývalej 

sriemsko-panónskej arcidiecézy so sídlom v Srieme (Sirmiu), čo bolo 

spojené s chápaním Panónie ako administratívne rímskeho územia. 

Srieme (Sirmium) sa do rúk Bulharov dostalo až v roku 825, pričom časť 

Panónie bola od roku 795 v správe Frankov. Žiadosť poslal aj napriek 

tomu, že veľkú časť územia vrátane Srieme približne od rokov 820 – 826 

spravovali Bulhari a bola teda v cudzích rukách. Život Metoda uvádza, 

že Koceľ navrhoval pápežovi, aby Metoda „vysvätil na biskupstvo 

v Panónii, na prestol svätého Andronika, apoštola zo sedemdesiatich, čo 

sa aj stalo“. (Ratkoš, 1964, s.261).  Svojou žiadosťou Koceľ prejavil 

značnú odvahu, pretože územie Panónie ako oblasť Východnej marky 

bolo od roku 796 súčasťou salzburského biskupstva a od roku 798 

arcibiskupstva. Súčasne bolo aj v kompetencii pasovského arcibiskupa 

a akvilejského patriarchu. Koceľova žiadosť mala aj politický zámer 

a bola súčasťou jeho politického cieľa: obnovením samostatnej 
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panónskej cirkevnej provincie odstrániť vplyv východofranského kléru, 

ktorý využíval kresťanstvo na ovplyvňovanie vnútropolitických 

pomerov, zbaviť sa doterajšieho politického vplyvu Východofranského 

kráľovstva a vymaniť sa zo svojej vazalskej závislosti. V konečnom 

dôsledku by získal samostatnosť a politickú nezávislosť, čím by si 

upevnil svoje mocenské postavenie. Je zrejmé, že Koceľ sa snažil 

sledovať podobné politické ciele, ako pred-tým knieža Rastislav na 

Veľkej Morave.  

   V historických prameňoch je zmienka, že pápež Hadrián II., hoci bol 

Metodovi naklonený, otáľal s jeho ustanovením za arcibiskupa sriemsko-

panónskej cirkevnej organizácie. Definitívne sa rozhodol až koncom 

marca 870, keď Anastázius, bývalý bibliotekár pápežskej stolice podal 

pápežovi správu o výsledkoch protifociovského koncilu v Carihrade, 

konanom  na prelome rokov 869 – 870. Konciloví patriarchovia 

rozhodli, že Bulharsko ostane v obediencii carihradského patriarchátu, 

čo bolo skôr výsledkom Byzanciou núteného pokrstenia bulharskej 

vládnucej vrstvy v roku 864. Knieža Boris, snažiac sa o nezávislosť od 

Byzancie, aj napriek byzantskému tlaku udržiaval spojenie s Rímom 

a očakával z jeho strany ústretovosť. V roku 866 žiadal od Ríma 

ustanovenie metropolitu, ale pápež  Mikuláš I. to odmietol. Keď v roku 

870, po carihradskom koncile, cirkevnú správu v Bulharsku ovládol 

Carihrad, ktorý do oblasti Mézie – srbskej rieky Moravy poslal svojho 

biskupa, a Bulharsko už patrilo pod správu carihradského patriarchu, 

Apoštolská stolica prijala rozhodnutie, ktoré mohlo mať politický 

zmysel: rozhodla sa zabrániť šíreniu byzantského cirkevného (a tým aj 

politického) vplyvu. Peter Ratkoš napísal, že „po správe o osude 

Bulharska nielenže dal pápež Hadrián II. Metoda vysvätiť za biskupa, 

ale formálne povýšil Panónsko na arcibiskupstvo“, zároveň udelil 

Metodovi hodnosť „panónskeho misijného arcibiskupa a poveril ho 

funkciou pápežského legáta“. (Ratkoš, 1990, s.48).  Politické okolnosti 

viedli k tomu, že pápež po dlhšom čase obnovil sriemsko-panónsku 

cirkevnú provinciu,  menoval Metoda nielen za biskupa, ale udelil mu aj 

pálium, čím Metod získal hodnosť arcibiskupa. Zároveň ho vymenoval 
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za pápežského legáta  (pro fide) pre Panóniu a ostatné slovanské kmene 

vrátane Slovenov. Podľa Petra Ratkoša Metod bol vymenovaný za 

pápežského legáta pravdepodobne „bez presného vymedzenia územnej 

jurisdikcie“ a zrejme aj sídla obnovenej cirkevnej provincie. Domnieva 

sa, že týmto sídlom nemohlo byť Srieme (Sirmium), pretože vtedy už 

„bolo v bulharskej moci“. (Ratkoš, 1985, s.210).  Ako dočasné sídlo 

mohlo ísť o Blatnohrad, ktorý bol vtedy v dokumentoch uvádzaný 

„územím sv. Petra“. Spolu s vymenovaním do tejto hodnosti zrejme 

vydal Metodovi v zime 869 – 870 nový odporúčací a ochranný pápežský 

list, ktorý mal charakter privilégia a ktorý bol adresovaný pre Koceľa, 

Rastislava i Svätopluka. V skutočnosti ich tým poveril ochranou Metoda 

v jeho novej úlohe. Hodnoverne sa to uvádza v pápežskej bule 

Industriae tuae Jána VIII., vydanej v roku 880. Metod ako 

splnomocnený pápežský legát mal pôsobiť v siremsko-panónskej  

cirkevnej provincii, ale aj „v krajinách ovládaných Rastislavom, 

Svätoplukom a Koceľom“. (Marsina, 2005, s.61).  Pápež novou listinou 

obnovil rozšíril svoju pôvodnú listinu Gloria in Excelsis Deo, vydanú 

v roku 869. V tejto súvislosti Matúš Kučera uvádza, že nový pápežský 

dokument zároveň bol aj „akási zakladajúca listina slovanskej cirkvi“, 

ktorou „bola zriadená panónsko-moravská cirkevná provincia a v nej 

predstaviteľ arcibiskup Metod“. (Kučera, 2008, s.97). 

    Listina o obnovení sriemsko-panónskej cirkevnej provincie, udelenie 

arcibiskupskej hodnosti a poverenia pápežského legáta naznačuje, že 

Metod sa v tomto období mohol stať politickým nástrojom pápežskej 

stolice v sporoch s carihradským patriarchátom o vplyv v Ilýrskej 

oblasti. Z Ríma neodišiel na Veľkú Moravu, ale dal sa pod ochranu 

kniežaťa Koceľa. Po návrate do Blatnohradu snažil sa obnoviť  „učilište“ 

panónskych Slovenov, venoval sa liturgickej a evanjelizačnej činnosti. 

Ako ukázali nasledujúce udalosti na Veľkej Morave, schválenie 

slovanskej liturgie, menovanie Metoda za arcibiskupa, obnovenie 

sriemsko-panónskej cirkevnej provincie a vymenovanie Metoda za 

pápežského legáta malo pre Slovenov v Panónii i na Veľkej Morave 

politický zmysel. Bavorský klérus a východofranská politická moc to  
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považovali za ohrozenie svojich záujmov a kompetencií. Preto sa snažili 

uväzniť arcibiskupa Metoda, čím sledovali vlastné politické ciele.  

    Na jar roku 870, po odchode z Ríma sa Metod zdržiaval u kniežaťa 

Koceľa v Blatnohrade, aby napĺňal úlohy vyplývajúce z pápežskej buly 

a svojej funkcie organizátora cirkevnej samostatnosti Slovenov. 

Nemohol odísť na Veľkú Moravu, kde od augusta 869 Karolman plienil 

Rastislavovo a Svätoplukovo územie. Približne v polovici roku 870 sa aj 

napriek nebezpečnej situácii rozhodol túto cestu uskutočniť. Historici 

predpokladajú, že franskí kňazi boli informovaní o Metodovej ceste či 

pobyte na Veľkej Morave, preto iste nie  náhodou ho zajali vojaci kráľa 

Ľudovíta Nemca, odvliekli do Bavorska a bez súhlasu a vedomia 

vtedajšieho pápeža Hadriana II. ho uväznili. Iniciátorom Metodovho 

uväznenia a následných útokov proti nemu bol salzburský arcibiskup 

Adalvín, ktorý stál na čele juhonemeckej cirkevnej provincie. Územie 

Panónie pôvodne patrilo do pôsobnosti Salzburgu, takže pôsobenie 

Metoda v Blatensku sa jej nielen bezprostredne dotýkalo, ale oslabovalo 

vplyv Salzburgu. Ďalej to bol pasovský biskup Hermanrich, ktorý 

územie na sever od Dunaja oddávna považoval za podriadené vplyvu 

Pasova. Bol hlavným žalobcom v súde s Metodom, pretože pôsobenie 

Metoda na tomto území bolo pre neho neprijateľné. Tretím bol frizínsky 

biskup Annon. Cítil sa byť zástupcom pápežskej stolice v Germánii. Z 

toho dôvodu predsedal súdu s Metodom, ktorý sa konal v druhej polovici 

roku 870. Tieto okolnosti dávali Metodovmu  prenasledovaniu charakter 

sporu o cirkevno správny vplyv, teda sporu, ktorý mal politické pozadie. 

Pravdepodobne koncom roku 870 Metoda predviedli do Regensburgu 

pred kráľa Ľudovíta Nemca. Autor Života Metoda nazval Ľudovíta 

Nemca «starý nepriateľ, závistlivec dobra a protivník pravdy». 

Zhromaždení biskupi Metoda obvinili: „V našej oblasti učíš!“ (Ratkoš, 

1964, s.261).  Proces pripomínal vykonštruovaný cirkevno-štátny súd 

východofranskej moci a bavorského kléru proti Metodovi, pápežom 

ustanovenému arcibiskupovi a pápežskému legátovi pre krajiny Slo-

vanov, s cieľom znemožniť mu plniť svoje poslanie. Oficiálnym dôvo-

dom útokov, ako to vyplývalo z obvinenia, bolo jeho pôsobenie na 



 99

území Panónie, kde chcel vyplniť poverenie, dané mu pápežom 

Hadriánom II., obnoviť už zaniknuté sriemsko-panónske arcibiskupstvo 

a byť organizátorom kresťanského života Slovenov, ale aj na území 

severne od Dunaja, formálne patriace pod vplyv pasovského biskupstva. 

Na obe územia si cirkevnosprávne robili nárok cirkevné inštitúcie vo 

Východnej marke i v Bavorsku na čele s vyššie spomínanými biskupmi, 

ktorí tieto územia už dlhodobo považovali za priestor svojej pôsobnosti. 

Dokumenty dokazujú, že kráľ Ľudovít Nemec ich v tom podporoval. 

Pozadie útokov proti Metodovi bolo v skutočnosti politické, hoci 

navonok malo charakter cirkevno-správny. Metod v súvislosti so svojím 

učinkovaním sa bránil: „Ja podobne, keby som vedel, že je vaša, chodil 

bych mimo, ale je Svätého Petra.“ (Ratkoš, 1964, s.261 – 262). Obvinil 

biskupov z toho, že „ak vy pre revnivosť a lakomstvo prestupujete dávne 

hranice v protive s kánonmi a zabraňujete ustanovenia božie, vtedy 

varujte sa, žeby ste si, ak chcete prebiť železnú horu kosteným temenom, 

nevyliali mozgy svoje“. (Ratkoš, 1964, s.262). Pasovský biskup 

Hermanrik a frizínsky biskup Annon sa k Metodovi správali veľmi 

hrubo, použijúc nielen vyhrážky: „Zle obideš!“ (Ratkoš, 1964, s. 262), 

ale aj mnohé ponižovania, dokonca aj fyzické násilie. Metod sa bránil 

slovami zo Žalmov a obviňoval ich: „...ale vy si počínate oproti mne 

svojvoľne. Lebo nie som lepší ako tí, čo pravdu hovorili a mnohými 

mukami aj život utratili“. (Ratkoš, 1964, s.262).   Dokument spomína, že 

po „...mnohých škriepkach, keď mu nemohli protirečiť...“, do sporu sa 

zamiešal prítomný kráľ Ľudovít Nemec zosmiešňujúcimi slovami: 

„Netrápte môjho Metoda, lebo sa už ako pri peci spotil.“  Metodova 

odpoveď bola pohotová: „Hej, vladáru, filozofa spoteného raz stretli 

ľudia a hovorili mu: Čo sa potíš?“ A on povedal: „S nerozumnými 

ľuďmi som sa prel.“ (Ratkoš, 1964, s.262)  Obsah odpovede kráľa 

rozčúlil natoľko, že „pre toto slovo sa pohádali a rozišli sa: jeho však 

poslali do Švábska a pol treťa roka ho držali“ (Ratkoš, 1964, s. 262) vo 

väzení, uvádza autor Života Metoda. Ako vyplýva z obsahu listov 

pápeža Jána VIII. pred 14. májom 873, Metod bol vo švábskom väzení, 

pravdepodobne v kláštore v Ellwangene, vystavený nielen fyzickému 
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utrpeniu, ale aj psychickým útrapám a nedôstojnému zaobchádzaniu. 

Uväznenie Metoda bolo dielom východofranských klerikálnych špičiek 

za tichého súhlasu Ľudovíta Nemca, a to bez vedomia pápežskej stolice. 

Pravdepodobne bolo utajované, takže vtedajší pápež Hadrián II. (bol 

pápežom od roku 867 až do svojej smrti dňa 14. decembra 872) nemusel 

byť o tom informovaný, alebo v dôsledku zmien v okolí pápeža nemohol 

konať. Keď neskôr celá vec vyšla najavo, popieral ju aj frizínsky biskup 

Annon, hoci bol jedným z iniciátorov. Pretože územie Veľkej Moravy sa 

vtedy dostalo pod správu Karolmana, Rastislav bol uväznený, Svätopluk 

sa moci vzdal v prospech Karolmana a nejaký čas bol v bavorskom 

zajatí, Metod nemal potrebnú politickú oporu, a tak skoro tri a pol roka 

bol vo švábskom väzení.        
 
 
 
 

 
IV. kapitola    

 
Dobové štátno - politické myslenie Svätopluka 

   

   Pod týmito slovami je treba chápať skutočnosť, že Svätopluk najprv 

ako nitriansky údelný vojvodca, neskôr i suverénny vládca celej Veľkej 

Moravy, to znamená držiteľ reálnej politickej moci, vykonával svoju 

moc dovnútra na území, kde vládol, ale aj smerom vonku, 

k zahraničným subjektom, s ktorými Veľká Morava vstupovala do 

zahraničnopolitických politických vzťahov. Na prvom mieste je treba 

spomenúť pápežskú stolicu v Ríme, ktorá bola centrom vtedajšieho sveta 

kresťanskej diplomacie, a teda aj určitého druhu politických vzťahov. 

Vstupoval do politických vzťahov aj so susednými územiami Veľkej 

Moravy, najmä Východofranskou ríšou a Byzanciou. Jeho politické 

myslenie vychádzalo z reálnych politických potrieb krajiny, v ktorej 

vládol. Hoci sa nezachoval dátum jeho narodenia, prijíma sa údaj, že 

zomrel ako 68 ročný, pravdepodobne 4. marca roku 894. Spoluvládcom 
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v Nitre sa stal v roku 853, to znamená, že do mocenských vzťahov 

vstúpil, keď mal približne 25 až 30 rokov. Hoci tieto čísla nemusia byť 

úplne presné, je dôležité a nesporné, že celkovo mohol vládnuť až 41 

rokov, z toho 23 rokov ako suverénny vládca na Veľkej Morave. Preto je  

samozrejmé, že počas dlhého obdobia panovania uplatňoval svoju moc 

dovnútra krajiny a vstupoval do rôznych mocenských, a teda aj 

politických vzťahov so susednými krajinami a Apoštolskou stolicou, čím 

jeho zahranično-politické vzťahy dostávali nielen stredoeurópsky, ale aj 

európsky rozmer.   
  
 
   

   Od mocenského  dualizmu  k unitarizmu Svätopluka    
  

   Zo vzťahov Východofranskej ríše k Veľkej Morave sú známe 

dlhodobé expanzívne snahy Frankov dosiahnuť podriadenosť Veľkej 

Moravy, ako o tom svedčia Fuldské anály (Annales Fuldensis), ktoré 

vznikli okolo roku 830 na základe excerpcií rozličných franských análov 

a kroník (Annales regni Francorum a Annales Sitiensis). Táto expanzia 

bola vždy spojená s nanútením Slovenom každoročne platiť tribút. 

V Mohúčskom pokračovaní z roku 864 analista Meginhard uvádza, že 

„kráľ Ľudovít v mesiaci auguste vytiahol s mohutnou brannou mocou za 

Dunaj, obkľúčil Rastica v akomsi hrade, ktorý sa v jazyku onoho ľudu 

nazýva Dowina“. (Dokumenty I, 1998, s.59)  Išlo pravdepodobne o hrad 

Devín a tzv. Devínsku vojnu. Rastislav bol nútený «vydať rukojemníkov» 

a spolu „sa so všetkými veľmožmi prísahou zaručil, že kráľovi zachová 

«vernosť» po všetky časy”. (Dokumenty I, 1998, s.59). Ako predtým 

Rastislav, aj Svätopluk určitý čas nútene strávil na východofranskom 

dvore. Významnú úlohu v mocenských záujmoch Východofranskej ríše 

vo vzťahu k Veľkej Morave dlhodobo zohrával aj východofranský klérus 

a cirkevné inštitúcie v Pasove a Salzburgu, ktoré územie Veľkej Moravy 

považovali za doménu svojej pôsobnosti a vyberania cirkevných 

poplatkov. Politické snahy Rastislava o získanie nezávislosti, súčasťou 

ktorých bolo aj používanie liturgie Slovenov, bavorský klérus považoval 
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za ohrozenie svojich cirkevno-správnych záujmov na Veľkej Morave. 

Snahy Rastislava o politickú samostatnosť boli pre východofranského 

kráľa Ľudovíta Nemca neprijateľné. Hlavnými spôsobmi, ktorými si 

chcel mocensky podrobiť Rastislava, boli nielen vojenské vpády 

a následné drancovanie oboch častí územia Veľkej Moravy. Snažil sa 

vnášať politický rozkol medzi Rastislava, vládcu panovníka celej 

krajiny, a Svätopluka, ktorý sa už pravdepodobne od roku 853 stal 

údelným vojvodom v Nitre. Jeho viac ako dvadsaťročná vláda v 

nitrianskom údelnom kniežatstve je historicky nesporná. Počas nej si 

Svätopluk zrejme vytvoril vlastnú mocenskú základňu a územie rozšíril 

výbojmi na východ. V roku 867 toto územie dostal do léna a stal sa už 

jeho suverénnym vládcom. Na území Veľkej Moravy vznikol mocenský 

dualizmus ako politický fenomén. Potvrdzujú to aj Fuldské anály, ktoré 

pri  roku 869 hovoria o Svätoplukovi a Rastislavovi ako o dvoch 

suverénnych vládcoch. Obe územia spomínajú ako samostatné 

a osobitné celky – regnum, čo je treba chápať ako formálne samostatný 

politický a mocenský útvar. Svätopluk sa už vtedy vynímal ako 

dynamický vládca, nezávislý  od Rastislava. Veľká Morava bola podľa 

Fuldských análov fakticky rozdelená na dve časti: na «regnum 

Svätopluka» a Rastislavovu Moravu. Vzhľadom na to, že Svätopluk 

získal takmer rovnocenné politické postavenie vo vzťahu k Rastislavovi 

a vzhľadom na jeho  snahu po moci, bolo zrejme len otázkou času, kedy 

bude chcieť získať moc i na území Rastislava. Politicko-správny 

dualizmus potvrdili aj udalosti, ktoré sú zaznamenané vo Fuldských 

análoch: v auguste  869 východofranské vojsko kráľa Ľudovíta vpadlo 

vo dvoch prúdoch na Veľkú Moravu. Karolman, ktorý viedol jednu časť, 

ako píšu Fuldské anály, „...ohňom a mečom plienil dŕžavu Svätopluka, 

synovca Rasticovho...“ (Ratkoš, 1964, s.100). Karol, najmladší syn 

vtedy chorého kráľa Ľudovíta Nemca, ktorý viedol druhú časť 

východofranského vojska, „pritiahol s vojskom jemu zvereným k onomu 

nesmierne («veľkému») opevneniu Rasticovmu a od všetkých 

starodávnych («opevnení») sa líšiacemu...“, „...vypálil všetky mestá  

onoho kraja...“ (Ratkoš, 1964, s.100). Autor letopisu otvorene priznáva 
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koristnícky charakter útoku: „a čokoľvek našiel ukryté v lesoch alebo 

zakopané na poliach, so svojimi («vojakmi») ukoristil a všetkých, čo sa 

za ním pustili do boja, zahnal na útek alebo pobil“. (Ratkoš, 1964, 

s.100). Kým Rastislav, pravdepodobne, opevnený na hrade Devín (alebo 

vo Valoch pri Mikulčiciach  alebo v Pohansku pri Břeclavi) sa dokázal 

ubrániť, Svätopluk si chcel zachovať svoj mocenský vplyv a zrejme vo 

vyjednávaní s Karolmanom o podmienkach ukončenia nepriateľstva  

prijal pre Rastislava neakceptovateľný stav podriadenosti a zložil 

vazalský sľub. Ako uvádzajú Fuldské anály, „Svätopluk, synovec 

Rastislava, majúc na zreteli vlastné záujmy, vydal sa Karolmanovi spolu 

s dŕžavou, ktorú spravoval“. (Dokumenty I, 1998, s.60). Znamenalo to, 

že prijal «ochranu» Ľudovíta Nemca a stal sa jeho lénnikom, zatiaľ čo 

Rastislav vzdoroval ďalej. Z politického hľadiska na Veľkej Morave sa 

vytvorila nová situácia, charakterizovaná vznikom základného 

politického rozporu medzi Rastislavom a Svätoplukom, ktorý - ako 

uviedol Richard Marsina (2005, s.62), sa naplno prejavil pravdepodobne 

v rozhovoroch o urovnaní konfliktu: Rastislav chcel pokračovať v boji 

za nezávislosť, Svätopluk, „majúc na zreteli vlastné záujmy“, dal 

prednosť kompromisu, ktorý mal politický charakter a  mohol viesť len 

k potvrdeniu mocenskej nadvlády Východofranskej ríše nad Veľkou 

Moravou. Je pravdepodobné, že vpád cudzích vojsk chcel Svätopluk 

využiť na svoje mocenské ciele a  politickú vypočítavosť určitého druhu: 

pravdepodobne predpokladal, že jeho «zásluhy» za politickú ústretovosť 

ku Karolmanovi budú ocenené a že z vôle východofranského kráľa bude 

poverený vládnutím v oboch častiach Veľkej Moravy (tak ako predtým 

knieža Rastislav). O tom, že rozpor medzi oboma vladármi mal pozadie 

politického boja o moc, bol zásadný, svedčí aj veta z Fuldských análov: 

„Preto sa Rastic veľmi nahneval, synovcovi tajne strojil úklady 

a rozkázal ho na hostine nič netušiaceho zabiť.“ (Dokumenty I, 1998, 

s.60). Táto známa udalosť z dejín Veľkej Moravy, v ktorej Svätopluk, 

dozvediac sa o Rastislavovom úmysle, sa útekom zachránil, nakoniec 

skončila opačne. Knieža Rastislav „...bol totiž týmto svojím synovcom 

zajatý, spútaný a odovzdaný Karolmanovi, ktorý ho poslal do Bavorska 
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pod dozorom  vojakov, aby neušiel...“ a takto „bol pod strážou väznený 

v žalári až do príchodu kráľa“. (Dokumenty I, 1998, s.60). Osud 

Rastislava ukazuje, že v našich stredovekých dejinách, pokiaľ išlo 

o získanie moci, sa nebrali nijaké ohľady na rodinné zväzky a robili sa aj 

tie najkrutejšie zločiny. Uväznením Rastislava Svätopluk umožnil, aby 

„Karolman potom vnikol do jeho ríše bez každého odporu, všetky hrady 

a pevnosti si podrobil a keď ríšu usporiadal a pomocou svojich uviedol 

do poriadku a obohatil sa kráľovskými pokladmi, vrátil sa...“ 

(Dokumenty I, 1998, s.60). Kontroverzné politické činy Svätopluka 

prispeli k tomu, že Východofranské kráľovstvo obsadilo «mnohé 

významné hrady na území Rastislava». V oboch častiach Veľkej Moravy 

nastolilo svojich správcov. Rastislav bol uvrhnutý do bavorského 

väzenia a pôvodne odsúdený na smrť. Ako uvádza letopisec vo Fuld-

ských análoch, kráľ Ľudovít Nemec, zdržiavajúci sa vtedy v Aachene, 

okolo 1. novembra 870 po príchode do Bavorska „so svojimi konajúc 

poradu, rozkázal priviesť Rastica, spútaného ťažkými okovami a podľa 

rozhodnutia Frankov a Bavorov, ako aj Slovanov, ktorí prišli z rôznych 

provincií prinášajúc dary kráľovi, dal odsúdeného na smrť pripraviť iba 

o svetlo očí“. (Dokumenty I, 1998, s.60). Boj o politickú moc začínal 

Svätopluk nielen zradou Rastislava, účasťou na zločine a následnej 

Rastislavovej smrti, ale aj napomáhaním cudzincom k ovládnutiu Veľkej 

Moravy.   

   Po vydaní Rastislava bola Veľká Morava v roku 870 okupovaná. Za 

správcov oboch častí krajiny vymenoval Karolman dvoch markgrófov 

Východnej marky z rodu Wilhelmovcov: Engelšaka a Wilhelma II., 

synov grófa Wilhelma I., ktorí krajinu drancovali. V roku 871 Svätopluk 

oblasť pôvodného Nitrianskeho kniežatstva stratil. Ako doposiaľ údelný 

vojvoda v Nitre sa cítil oklamaný. Zrejme očakával, že Karolman ocení 

jeho zradu na Rastislavovi a po zložení sľubu vazalskej podriadenosti ho 

poverí správou oboch častí okupovanej krajiny. Domnieval sa, že sa 

môže opakovať príbeh Rastislava, ktorému predtým po zložení sľubu 

vernosti pomohla bavorská moc k vláde nad Veľkou Moravou. Pretože 

jeho očakávania neboli naplnené, začal pomýšľať na získanie moci. 
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Zámery boli prezradené, a tak v roku 871 bol „Svätopluk, Rasticov 

synovec“, prevezený do Bavorska. Ako uvádzajú Fuldské anály, bol 

oboma markgrófmi „obvinený u Karolmana zo zločinu zrady...“ a 

„...uvrhnutý do žalára“. (Ratkoš, 1964, s.101).  Keď vypuklo povstanie 

«moravských Slovienov» vedené Slavomírom, ktoré Wilhelm ani 

Engelšak nedokázali potlačiť, a „keďže  mu nikto nemohol dokázať 

zločiny, z ktorých ho obviňovali“ Wilhelm  a Engelšak, Svätopluk využil 

situáciu na politickú lesť: získal si Karolmanovu dôveru prisľúbením, že 

sa postaví na čelo Karolmanových vojsk, „ak mu povolí návrat 

do vlasti“. Fuldský letopisec opísal úskok, ktorým sa Svätoplukovi 

podarilo oklamať Karolmana, dostať sa nielen na slobodu, ale v boji 

poraziť jeho vojská: „Avšak ako obyčajne neobozretných a na seba 

namyslených stihne potupa, tak sa stalo onomu vojsku, lebo Svätopluk, 

zatiaľ čo ostatní vymeriavali tábor, vošiel do starobylého Rasticovho 

hradu...“, „...hneď porušil sľub a zabudnúc na svoju prísahu, vynaložil 

úsilie a schopnosti nie na porazenie Slavomíra, lež na pomstu urážky 

spôsobenej mu Karolmanom.“ (Ratkoš, 1964, s.101). Počínanie 

Svätopluka, ktorý išiel na čele Karolmanových vojsk proti Slavomírovi, 

historici hodnotia ako jeho zradu na Slovenoch. Zdá sa, že skôr išlo 

o Svätoplukovu politickú chytrosť a dobre premyslenú, hoci veľmi 

nebezpečnú akciu. Svätopluk vedel, že Karolman ho môže potrebovať na 

potlačenie vzbury Slovenov, a tak pretvárka bola zrejme jedinou 

možnosťou, ako sa vyslobodiť z bavorského väzenia. Preto pod zá-

mienkou odišiel „do starobylého hradu Rasticovho“, postavil sa na čelo 

Slovenov a „nič zlého netušiacich a málo ostražitých“ Bavorov napadol 

v ich tábore, „mnohých z nich zajal živých,“ ostatných „skoro všetkých 

pobil“. (Ratkoš, 1964, s.101-102). Víťazstvo Svätopluka bolo zrejme 

veľké, pretože fuldský letopisec zaznamenal, že „všetka  radosť 

Noričanov («Bavorov») z mnohých predchádzajúcich víťazstiev sa 

zmenila v smútok a nárek“. (Ratkoš, 1964, s.102). V boji zahynuli aj 

miestodržitelia grófi Wilhelm a Engelšak, ktorí predtým vydali 

Svätopluka do Bavorska a chceli urobiť z Veľkej Moravy 

východofranskú pohraničnú marku. Stalo sa to pravdepodobne v júli 
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871. Fuldské anály uvádzajú, že Karolman sa veľmi vydesil z porážky 

svojho vojska. Nariadil prepustiť a vrátiť Svätoplukovi všetkých ruko-

jemníkov, „ktorí sa v jeho ríši nachádzali,“ hoci – ako spomína fuldský 

letopisec – „on však ledva dostal od neho jedného muža, Ratbolda, a aj 

to polomŕtveho....“ (Ratkoš,  1964, s.102). Znamená to, že Svätopluk, 

vedomý si podpory ľudu a svojej vojenskej sily, využil zmenu vojen-

ských pomerov a odmietol vyjednávania podľa návrhov Karolmana. 

Richard Marsina napísal, že toto víťazstvo znamenalo „obnovenie 

samostatnosti Veľkej Moravy“, čím si Svätopluk „vybojoval samostatné 

postavenie už v roku 871“. (2005, s.65). Môžeme spresniť, že bolo 

dôležitým krokom k obnoveniu samostatnosti, pretože Svätopluk musel 

aj v nasledujúcom roku 872 odrážať odvetné pustošivé vpády Karol-

mana. Navyše, ako schopný vojvodca a prezieravý politik prešiel do 

protiútokov, čo vnímame ako súčasť jeho stratégie aktívnej obrany. 

K nepriateľom bol úmyselne nemilosrdný a krutý, o čom podávajú 

svedectvo aj dobové správy. Bavorom spôsobil také materiálne i ľudské 

straty, že si vydobyl nevyhnutný vojenský, a tým aj politický rešpekt.      

    Porážkou Karolmana a obnovením nezávislosti Veľkej Moravy sa 

Svätopluk stal suverénom politickej moci v oboch častiach moj-

mírovského štátu, ktorý sa začal čoskoro nazývať «Svätoplukova ríša». 

V politickej rovine sa mu otvorila cesta k premene doposiaľ dualistickej 

formy moci na centralizovanú vládu jedného panovníka. Táto zásadná 

mocenská zmena mu umožnila konsolidovať hospodárske pomery 

a podriadiť ich obrane krajiny. Preto jedným z prvoradých cieľov 

Svätopluka bolo vytvorenie početnej ozbrojenej moci, ustanovenie 

nových štruktúr administratívneho usporiadania štátu, definovanie priorít 

vnútornej a najmä zahraničnej politiky. Ako suverénny vladár si 

uvedomoval najmenej dve prioritné dlhodobé úlohy, ktoré zároveň mali 

politický charakter:  

1. Na dosiahnutie politickej nezávislosti je nevyhnutné získať podporu 

pápežskej stolice.   

2. Politickým kompromisom s tradičným nepriateľom (Východofranskou 

ríšou) je potrebné zabezpečiť mier, ktorý by umožnil hospodársky rozvoj 
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a nezávislosť Veľkej Moravy ako rovnocenného subjektu európskej 

politiky. 

    V určitom slova zmysle základnou tézou vtedajšieho Svätoplukovho 

politického myslenia bola otázka politickej nezávislosti od Výcho-

dofranskej ríše, čím vlastne pokračoval v politických snahách kniežaťa 

Rastislava. Podobne ako Rastislav, aj on si osvojil názor, že na 

dosiahnutie politickej nezávislosti je nevyhnutné sa opierať o vlastnú 

cirkevnú hierarchiu, o vlastných vzdelancov, a nie o franských kňazov, 

ktorých ľud vyháňal. Túto úlohu kňaza i učiteľa Slovenov mohol splniť 

arcibiskup Metod, ktorý však bol vo švábskom väzení.  

   Niet písomných svedectiev, že Svätopluk bezprostredne po upevnení 

moci a odrazení útokov Karolmana sa zaujímal o osud Metoda. Podľa 

niektorých historikov to mohlo byť možno preto, že o jeho uväznení 

nevedel. Sú dôkazy o tom, že Metod ešte počas pontifikátu Hadriána II. 

posielal do Ríma správy o svojom uväznení. V Ríme, v prostredí pápeža, 

sa nachádzali vplyvní predstavitelia východofranskej cirkvi. Preto je 

možné, že tieto  správy zrejme interpretovali ako nevierohodné alebo ich 

zatajovali. Objavili sa aj dokumentmi nepotvrdené informácie, že pápež 

Hadrián II. sa dvakrát neúspešne pokúsil intervenovať v prospech 

žalárovaného Metoda. Informácie mohol mať pravdepodobne od 

kniežaťa Koceľa. Historik Jaroslav Straka v Dejinách diplomacie 

uvádza, že v otázke oslobodenia arcibiskupa Metoda „v rokoch 871 

a 872 sa v Ríme odohral prudký diplomatický boj medzi stúpencami 

kráľa Ľudovíta Nemca a kniežaťa Koceľa“. (Straka, 1998, s.113). 

O uväznení Metoda sa v rímskych cirkevných kruhoch začalo verejne 

hovoriť až prelome rokov 872 – 873, keď sa pápežom stal Ján VIII. 

Podľa Richarda Marsinu je možné, že žiadosť o prepustenie Metoda zo 

švábskeho väzenia bola obsahom Svätoplukovho posolstva Ľudovítovi 

Nemcovi v apríli roku 873, keď prostredníctvom zajatého Alamana 

Berechtrama navrhoval mierové rokovanie (Marsina, 2005, s.66). 

V tomto čase v Ríme o väznenom Metodovi už vedeli. Zásluhu na tom 

mohli mať aj poslovia kniežaťa Koceľa, ktorí – ako napísal Jaroslav 

Straka – „dosiahli, že sa pápež Ján VIII. energicky zasadil za 
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prepustenie Metoda“. (1998, s.113). Keď sa vysokí cirkevní hodnostári 

pápežskej stolice pýtali v lete 872 frizínskeho biskupa Annona pri 

návšteve Ríma, čo vie o Metodovi, (porovnaj „o ňom u teba 

dopytovali“), ako vyplýva z výroku v liste Jána VIII., napísaného pred 

14. májom 873 biskupovi Annonovi, „falošne si poprel, že ho poznáš, 

hoci sám si bol osnovateľom, ba i pôvodcom všetkých trápení, ktoré mu 

vaši spôsobili“. (Ratkoš, 1964, s.181). Protiprávne uväznenie Metoda 

dávalo Svätoplukovi argumenty proti východofranským klerikom 

a snaha o jeho oslobodenie mu umožňovala  získať priazeň Apoštolskej 

stolice minimálne s dvoma dôležitými cieľmi, ktoré boli i v politickom 

záujme Ríma: 

   1. Aby Metodovi bolo umožnené plniť jeho poslanie v obnovenej 

sriemsko-panónskej diecéze v očakávaní, že bude opäť prinavrátená od 

Bulharov pod správu Ríma. 

   2. Aby Metod mohol i naďalej vykonávať funkciu pápežského legáta 

pre ešte nepokrstené kmene Slovanov.  

    Tento argument mohol zavážiť najviac, pretože by sa tým rozšíril 

vplyv Apoštolskej stolice na územia, ktoré doposiaľ pod jej vplyvom 

neboli. Knieža Koceľ aj Svätopluk sa zaujímali o osud arcibiskupa 

Metoda a pravdepodobne poslali do Ríma posla so žiadosťou. Dokazuje 

to zmienka v Živote Metoda, podľa ktorej „k apoštolskému poslali“ 

posla, argumentujúc: „Pretože prvej naši otcovia od svätého Petra 

prijali krst, to daj nám Metoda za arcibiskupa a učiteľa. A hneď ho 

poslal apoštolský.“ (Ratkoš, 1964, s.262).  Podľa tvrdenia Jaroslava 

Straku Svätopluk žiadal pápeža okrem oslobodenia Metoda a jeho 

príchodu na Veľkú Moravu aj „obnovenie cirkevnej samostatnosti 

svojho štátu“. (Straka, 1998, s.113), teda vytvorenie samostatnej die-

cézy. Tým je možné vysvetľovať pápežovo negatívne stanovisko k tejto 

otázke, ktoré je súčasťou inštrukcií biskupovi Pavlovi z Ankony.  

    Apoštolská stolica, ako neskôr priznal Ján VIII., pravdepodobne za-

nedbala starosť o Metodovo uväznenie. Možno aj preto, lebo koncom 

roku 872 bola voľba nového pápeža, ktorým sa dňa 14. decembra 872 

stal Ján VIII. Až po svojom zvolení sa s prekvapujúcou razanciou začal 
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zaujímať o uväzneného Metoda (je isté, že v tomto čase, v roku 873 

a ešte aj o dva roky neskôr bol pápežským bibliotekárom už spomínaný 

biskup Anastázius). O záujme pápeža o Metodov osud  svedčí niekoľko 

významných dokumentov – listov pápeža Jána VIII., napísaných pred 

14. májom 873 (presný dátum nie je známy) a odoslaných frizínskemu 

biskupovi Annonovi, pasovskému biskupovi Hermanrichovi, 

salzburskému arcibiskupovi Adalvínovi i východofranskému kráľovi 

Ľudovítovi Nemcovi a jeho synovi Karolmanovi. Z ich analýzy, 

predovšetkým z postojov pápeža Jána VIII., je možné urobiť niekoľko 

zovšeobecnení, ktoré môžu naznačovať politický zámer Metodovho 

uväznenia. Z uvedených listov je zrejmé, že spomínaní predstavitelia 

nemeckého vysokého kléru i kráľ Ľudovít Nemec, ktorý síce nebol 

iniciátorom Metodovho uväznenia, ale všetko sa udialo s jeho súhlasom: 

 

1. Nesúhlasili  (východofranská cirkev i mocenská hierarchia vrátane 

kráľa Ľudovíta Nemca) s obnovením panónsko-sriemskej cirkevnej 

provincie na čele s arcibiskupom Metodom, ktorý by vykonával 

svoje poslanie nezávisle, len so zodpovednosťou voči Apoštolskej 

stolici a nepodliehal cirkevno-správnemu vplyvu Salzburgu či 

Pasova. Tým boli ohrozené nielen mocenské, ale aj materiálne 

záujmy cirkevných i mocenských štruktúr Východofranskej  ríše. 

Uväznenie Metoda je možné chápať ako politickú reakciu 

východofranského kléru na vydanie pápežskej buly Hadriána II. 

Gloria in excelsis Deo, teda nerešpektovanie rozhodnutia pápeža 

a prejav politickej svojvôle.  

2. Nesúhlasili s evanjelizačným a kristianizačným pôsobením 

arcibiskupa Metoda ako pápežského legáta pre kristianizáciu 

Slovanov, pôsobiaceho v oblasti Panónie i Moravy. Keďže podľa 

buly pápeža Hadriána II. Glória in excelsis Deo Metod bol 

ustanovený za pápežského legáta pre Slovanov (vrátane Slovenov), 

teda aj tých, ktoré ešte neprijali kresťanstvo, v jeho pôsobení videl 

východofranský klérus ohrozenie svojich cirkevných práv. To len 

potvrdzovalo, že uväznenie Metoda bolo motivované politicky. 
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3. Nesúhlasili s tým, že Metod používal liturgiu a písmo v jazyku 

Slovenov. Už v spomínanom tendenčnom spise O obrátení 

Bavorov a Korutáncov (De conversione Bagoariorum et 

Carnantanorum), dokončenom v rokoch 871 až 873, klérus 

v Salzburgu zdôvodňoval svoje historické nároky na cirkevnú 

správu územia Panónie a kritizoval pôsobenie Metoda. Autor spisu 

uvádza, že salzburský archypresbyter Rihpald sa na tomto území 

„udržiaval dlhší čas, z úradnej moci zastávajúc svoj úrad, ako mu 

povolil jeho arcibiskup, až dovtedy, kým istý Grék menom Metod 

filozofickým precenením novovynájdeného slovienskeho písma 

spôsobil, že latinský jazyk a rímske učenie, ako aj latinské 

autentické spisy sa stali menejcennými všetkému ľudu zo strany 

(Slovienov), ako aj omše a evanjeliá i cirkevné služby tých, ktorí 

ich vykonávali po latinsky“. (Dokumenty I, 1998, s.57). Spis 

dokazuje, že pôsobenie Metoda medzi moravskými i panónskymi 

Slovanmi bolo úspešné, pretože odmietali nielen im 

nezrozumiteľnú latinskú liturgiu, ale aj kňazov-latinikov, ktorí – 

ako uvádza dokument – «to nemohli zniesť, a preto sa vrátili 

k salzburskej stolici». Conversione sa odvoláva na právo 

salzburských veľkňazov «spravovať ľud východnej Panónie», teda 

na právo, ktoré bolo získané donáciou Karola Veľkého a bolo 

platné už 75 rokov. Vysvetľuje, že počas týchto rokov okrem 

salzburských biskupov žiaden biskup prichádzajúci z iného miesta 

nemal cirkevnú právomoc v onom pohraničnom kraji“ a ani žiadny 

cudzí kňaz „neopovážil sa tam vykonávať svoj úrad dlhšie ako tri 

mesiace, bez súhlasu a «prepúšťacieho listu» biskupa. „Toto sa 

tam totiž zachovávalo, pokým nepovstala nová náuka filozofa 

Metoda...“ (Dokumenty I, 1998, s.58). Dokument Conversione 

svedčí o tom, že pre franský klérus bolo neprijateľné pôsobenie 

arcibiskupa Metoda nielen v Panónii, ale aj na Veľkej Morave, 

pretože oslabovalo franský mocenský vplyv. 
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   Pápež  Ján VIII. (Ioannes VIII. papa) sa rozhodol teda rázne konať 

nielen preto, aby oslobodil arcibiskupa Metoda zo švábskeho väzenia, 

ale aby prostredníctvom neho sa opätovne pokúsil obnoviť vplyv 

Apoštolskej stolice nielen na území bývalej diecézy v Srieme, obsadenej 

Bulharmi, ale získať aj srbského kniežaťa Mutimíra a početné 

nepokrstené kmene Slovanov. Úlohou oslobodiť Metoda poveril biskupa 

Pavla z Ankony (Paulo episcopo Anconitano), ako pápežského legáta 

pre Východofranskú ríšu a Panóniu (papal legatione in Germaniam et 

Pannoniam). Poveril ho, ba skôr mu nariadil, aby pred kráľom 

Ľudovítom Nemcom obhajoval historické práva panónskej diecézy 

(suscipienda ad tractandum cum Lodovico (Germanico), aby usvedčil 

salzburského arcibiskupa Adalvína (Adolvíno archiepiscopo 

Salisburgensi) a pasovského biskupa Hermanrika (Hermanrico 

espiscopo Pataviensi) „z násilia proti Metodovi a aby s Metodom odišiel 

ku Svätoplukovi“. (Ratkoš, 1964, s.176). Prvou úlohou biskupa Pavla 

z Ankony bolo vysvetliť kráľovi Ľudovítovi Nemcovi, že panónska 

diecéza je aj naďalej podriadená Apoštolskej stolici: „Sám vieš, ó 

preslávný kráľ, že panónska diecéza je podriadená apoštolskej stolici, aj 

keď ju vojnová pohroma dočasne od nej odtrhla a meč nepriateľa načas 

odňal.“ (Ratkoš,  1964, s.176). V latinskom jazyku: 30  Podľa pápeža po 

obnovení pokoja sa mali biskupstvám znova prinavrátiť i odňaté práva.  

Pápežský legát mal argumentovať stanoviskom pápeža Leva, zapísanom 

v „kanonických dekrétoch“ a uznanom aj svetskou mocou. Podľa tejto 

spoločnej dohody „po odstránení nešťastí, ktoré spôsobilo nepriateľstvo, 

má sa každému prinavrátiť to, čo podľa zákona vlastnil“. (Ratkoš, 1964, 

s.176). Dokazuje to aj skutočnosť, že „veď nielen v Itálii a v ostatných 

západných dŕžavách, ale aj na území celého Ilyrika apoštolská stolica 

oddávna vykonávala vysviacky, vydávala ustanovenia a úpravy, ako to  

dokazujú niektoré synodálne regesty a zápisnice, ale aj početné 

pamiatky samých biskupstiev tam založených“. (Ratkoš, 1964, s.176).  

                                                 
30 „Ipse nosti, o gloriosissime rex, quod Pannonica diocesis apostolice sedi sit subiecta, licet 
belica clades eam ad tempus ab illa subtraxerit et gladius ad horam hostilis subduxerit“. 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.18) 
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Ak by kráľ a cirkevná hierarchia namietali, že ich vplyv na tomto území 

je už mnoho rokov, Pavol z Ankony nemal prijať ich tvrdenia. Mal argu-

mentovať, že tam, „kde je na vine zúrivosť pohanov a nevercov, aj keby 

prešla lehota, nepremlčuje sa právo biskupstiev, ktoré nepoznajú hmotné 

zbrane, ale trpezlivo očakávajú jedine Pána a svojho zástancu, kedy sa 

mu zapáči zmilovať sa nad nimi,“ tak ako dávno predtým Boh „až po 

štyristo tridsiatich rokoch vyslobodil synov Izraela“ a „až po tisícoch 

rokov vyslobodil ľudské pokolenie z brán pekelných“. (Ratkoš, 1964, 

s.176). Vo veci oslobodenia arcibiskupa Metoda pápež dal svojmu legá-

tovi konkrétne a jednoznačné inštrukcie: „Ja som práve za to, aby on, 

ktorý tri roky znášal násilie, znova prevzal stolicu...“ (Ratkoš, 1964, 

s.176-177). Nebol však ochotný podvoliť sa požiadavke (zrejme 

Svätopluka a Koceľa) zriadiť samostatnú diecézu. Považoval za dôležité 

najprv uviesť arcibiskupa Metoda do biskupského úradu v súlade 

s pápežskými ustanoveniami, „aby totiž zabezpečený právami po pol 

druha roku znova získanými prikročil k vyriešeniu svojej záležitosti“. 

(Ratkoš, 1964, s.177). Ak by bavorskí biskupi Alvin (Adalvín) 

a Hermanrich opäť chceli zaviesť súd „s našim biskupom Metodom“ 

(cum episcopo nostro Methodio), pápežský legát mal jasné usmernenie, 

podľa ktorého im mal povedať: „Vy ste bez kanonického rozsudku 

odsúdili biskupa vyslaného apoštolskou stolicou, väznili ho v žalári 

a trápili zauškovaním, ba nepripustili k bohoslužbám a tri roky ho 

odháňali od biskupského stolca. Hoci sa tento po tri roky 

prostredníctvom početných poslov a listov obracal na apoštolskú 

stolicu...“ (Ratkoš, 1964, s.177). V latinskom jazyku: 31 V súvislosti 

s ich prístupom k Metodovi im mal oznámiť, že aj teraz sa snažia bez 

apoštolskej stolice uskutočniť proti Metodovi predstieraný súd, „hoci ja 

som sem vyslaný preto, aby som vás zbavil  vykonávania bohoslužieb na 

tak dlho, ako vy ste tohto ctihodného muža donútili nekonať služby božie, 

                                                 
31 „Vos sine canonica sententia dampnastis episcopum apostolica sede missum carceri 
manicipantes  et colapsis affligentes et a sacro ministerio separantes et a sede tribus annis 
pellentes, apostolicam sedem per ipsum triennium plurimis missis et epistolis proclamantem“.  
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.18)  
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a aby on nerušene a bezo sporu spravoval mu zverené biskupstvo za taký 

čas, za aký bol – ako je známe – vaším prispením pozbavený tohto 

biskupstva“. (Ratkoš, 1964, s.177).  V latinskom jazyku: 32  V mene 

pápeža vyzval obe strany (Metoda i franských biskupov), aby spoločne 

prišli do Ríma, kde budú vypočutí Apoštolskou stolicou, pretože nebolo 

by vhodné, aby spor medzi arcibiskupmi, ale i nižším duchovenstvom 

rozhodoval  iný sudca než patriarcha, ktorý je najvyššou cirkevnou auto-

ritou. Pripomínal, že takýto postup schvaľujú aj sväté kánony. Žiadal 

pápežského legáta, aby neposkytol bavorskému kléru ani svetskej moci 

„príležitosť na žiadnu výhovorku, ktorá by zabraňovala tebe či nášmu 

bratovi Metodovi odísť k Svätoplukovi...“ (Ratkoš, 1964, s.177). 

V latinskom texte: 33 Biskup Pavol z Ankony, vybavený týmito kom-

petenciami a inštrukciami, v sprievode svojho posolstva, odišiel do Vý-

chodofranskej ríše, aby splnil svoju úlohu. 
 
 
 

   Arcibiskup Metod a pragmatická politika Apoštolskej stolice 
     

   Oslobodenie Metoda z bavorského väzenia bolo pre ďalší politický 

vývoj na Veľkej Morave veľmi dôležité. Udalosť je vierohodne 

zachytená v   korešpondencii pápeža Jána VIII. s východofranskými 

klerikmi, zachovanej v odpisoch z 11. storočia v Britskom múzeu v 

Londýne. Na základe dokumentov túto udalosť dostatočne objasnili 

slovenskí historici, spomenieme Richarda Marsinu (Metodov boj), Petra 

Ratkoša (dokumenty Pramene k dejinám Veľkej Moravy v časti Akty, 

listiny, anály), Matúša Kučeru (Postavy  veľkomoravskej histórie), ďalej 

Daniela Rapanta, Jána Stanislava, M. Lacka, E. Paulínyho, Š. Ondruša  

a i.  Všetka korešpondencia pápeža Jána VIII. je datovaná z Ríma  pred 

                                                 
32 „...cum ego ad hoc missus sim, ut tanto vos tempore a divinis ministeriis separem, quanto vos 
eumdem venerabilem virum a ministerio sacro cessare coegistis, et ipse tanto tempore credito 
sibi episcopatu inconcusso ac sine questione fruatur, quanto constat illum vobis facientibus eo 
fuisse privatum“.  (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.18)  
33

 „Ne suscipias occasionem excusationis prohibentem te vel fratrem nostrum Methodium 
transire ad Pentepulcum...“  (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.18)  
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14. májom 873, to znamená, že mohla byť napísaná pred týmto dátumom 

a dokazuje, že Apoštolská stolica podnikla na oslobodenie arcibiskupa 

Metoda neobyčajne rozhodné kroky. Pápež sa najprv obrátil na výcho-

dofranského kráľa Ľudovíta Nemca, ktorému bol v mnohom zaviazaný, 

preto tón listu je zmierlivý. Oslovil ho:  „Biskup Ján milovanému synovi 

Ľudovítovi, slávnemu kráľovi“ (v latinskom jazyku: Iohannes episcopus 

dilecto filio Hludoico, glorioso regi). Najvýznamnejšou myšlienkou listu 

sa zdá pripomenutie kráľovi, že panónska diecéza vždy patrila pod 

správu pápežskej stolice a nie je možné rušiť tieto práva: „Z mnohých 

rôznych a zrejmých dôkazov sa môže tvoja múdrosť presvedčiť, že 

panónska diecéza sa oddávna počítala medzi výsady apoštolskej stolice, 

ak len božia spravodlivosť nájde u tvojej výsosti miesto, ako sa patrí.“ 

(Ratkoš, 1964, s.178).  V latinskom jazyku: 34 Pripomenul mu, že 

„dôkazy o tom totiž podávajú synodálne uznesenia, poukazujú na to 

i spísané dejiny“. (Ratkoš, 1964, s.178). V latinskom jazyku: 35 Ako 

z textu dokumentu vidieť, použil veľmi zdvorilé výrazy, napríklad: tvoja 

múdrosť sa môže presvedčiť (prudentia tua poterit indiciis 

comprehendere); ak len božia spravodlivosť nájde u tvojej výsosti 

miesto, ako sa patrí (si apud excellentiam tuam iustitia dei locum, sicut 

decet, invenerit). (Marsina, 1971, s.15). Upozornil ho, že ani dôvod, 

ktorý uvádzali bavorskí biskupi – že panónska diecéza už nejestvuje 

mnoho rokov, lebo tam Apoštolská stolica už dávno podľa zvyku 

nevyslala biskupa – nemôže byť prijateľným argumentom: „Nech sa 

však nikto nechlácholí odvolávaním sa na počet rokov, lebo výsady 

svätej rímskej cirkvi - ktorej z božej vôle slúžime – vybudované na 

pevnej, neotrasiteľnej skale blahoslaveného Petra neviažu sa na nijaký 

čas, nie je im na ujmu nijaké delenie kráľovstiev.“ (Ratkoš, 1964, s.178). 

                                                 
34 „Multis ac variis manifestisque prudentia tua poterit indiciis comprehendere Panonicam 
diocesim ab olim apostolicae sedis fuisse privilegiis deputam, si apud excellentiam tuam iustitia 
dei locum, sicut decent, invenerit“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.15)  
35 „Hoc enim synodalia gesta indicant, hoc ystoriae conscripte demonstrant“. (Marsina, R.: 
Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.15) 
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V latinskom jazyku: 36 V liste bavorskému vojvodovi Karolmanovi 

(oslovil ho „slávnemu mužovi Karolmanovi, synovi nášho milovaného 

kráľa Ľudovíta“ („glorioso viro Karolomanno, dilecti filii nostri 

Hludoici regis filio“) žiadal, aby Metod po návrate do Panónie mohol 

vykonávať svoje pápežské poverenia: „A tak po prinavrátení a obnovení 

nášho panónskeho biskupstva nech sa dovolí spomenutému nášmu 

bratovi Metodovi, ktorého tam ustanovila  apoštolská stolica, podľa 

dávneho zvyku slobodne vykonávať povinnosti biskupa.“ (Ratkoš, 1964, 

s.179). V latinskom jazyku: 37 Menej zdvorilý, ba priam vrchnostenský 

bol postoj Jána VIII. k tým vysokým cirkevným hodnostárom Výcho-

dofranskej ríše, ktorí sa pričinili o uväznenie Metoda. V liste salz-

burskému arcibiskupovi Adalvínovi, napísanom v miernejšom tóne, mu 

prikazuje: „Nečuduj sa, že sme prikázali, že náš brat Metod má tvojím 

pričinením znova zaujať stolicu, lebo zaiste sa patrí, aby si ty, ktorý si 

bol pôvodcom jeho pozbavenia (úradu), dal podnet k tomu, aby znova 

prevzal zverený mu úrad.“ (Ratkoš, 1964, s.178 – 179). V latinskom 

jazyku: 38 Ďalší list poslal pasovskému biskupovi Hermanrichovi. 

Obvinil ho z násilia na Metodovi: „Na oplakanie tvojich neprávosti 

stačila by, myslíme, iba studnica sĺz, ako (hovorí) prorok Jeremiáš. Veď 

ktoréhože nehovoriac biskupa, ktoréhože svetského (človeka), ba 

dokonca ukrutnosť alebo zverská surovosť tyrana neprekročila, 

neprekonala tvoja trúfalosť, keď si brata a nášho spolubiskupa Metoda 

v žalári väznil a pod holým nebom v najtuhšej zime a za hrozných 

dažďov dlhý čas trýznil a pozbavil správy biskupstva jemu zvereného, ba 

vo svojej nepríčetnosti si zašiel tak ďaleko, že si ho privlečeného pred 

biskupský zbor bol jazdeckým bičom zašľahal, keby ti v tom neboli iní 
                                                 
36 „Nemo autem de annorum numero resultandi sumat fomentum, quia sanctae Romanae cui deo 
auctore servimus, aecclesiae privilegia, quae in firma Petri stabilitatis petra suscepit, nullis 
temporibus angustantur, nullis regnorum patronibus praeiudicantur“. (Marsina, R.: Codex 
diplomaticus et epistolaris, 1971, s.15) 
37 „Itaque reddito ac restituto nobis Pannoniensium episcopatu, liceat predicto fratri nostro 
Methodio, qui illic a sede apostolica ordinatus est, secundam priscam consuetudinem libere que 
sunt episcopi gerere“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris,1971:s.15)    
38 „Ne mireris, quia diximus te agente sedem a fratre nostro Methodio recipiendam, quia 
profecto dignum est, ut tu, qui fuisti eius auctor deiectionis, sis officii conmissi causa 
receptionis“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.21) 
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zabránili.“ (Ratkoš, 1964, s.179 –180).  V latinskom jazyku: 39 Z pozície 

nadriadeného všetkým biskupom a hlavy katolíckej cirkvi Ján VIII. sa 

pýtal: „Opytujem sa, patrí sa to na biskupa, ktorého dôstojnosť, ak 

prekročí mieru, dopúšťa sa  ťažkých zločinov? Ó, biskup tak veľmi 

ubližujúci biskupovi a k tomu ešte vysvätenému apoštolskou stolicou 

a osobitne vyslanému (legátovi)!“ (Ratkoš, 1964, s.180). V latinskom 

jazyku: 40 Biskupa Hermanricha „zatiaľ“ „z moci všemohúceho Boha 

a blahoslavených kniežat apoštolských Petra a Pavla, ako i z našej 

nepatrnosti“ zbavil „účastenstva pri sviatostiach Kristových i medzi 

tvojimi spolukňazmi“ (Ratkoš,1964, s.180)  a jasne mu oznámil, že  ak 

nepríde spolu s biskupom Pavlom z Ankony a „s týmže presvätým 

bratom našim Metodom do Ríma, aby si bol spolu s ním vypočutý, 

neminie ťa spravodlivý trest, keď sa zistí takáto a tak veľká 

svojvoľnosť“. (Ratkoš, 1964, s.180). V latinskom jazyku: 41 To znamená, 

ak sa dokážu tieto obvinenia, „nesmierne veľké a ťažké  neprávosti,“ 

bude autoritou apoštolskej stolice suspendovaný z úradu. (Ratkoš, 1964, 

s. 180). Zrejme najostrejší list poslal frizínskemu biskupovi Annonovi 

(Annoni episcopo Iohannes VIII), ktorý v prostredí juhonemeckého kléru 

tvrdil, že je „osobitným človekom sv. Petra, aby spravoval dedičstvo 

v Germánii“. (Ratkoš, 1964, s.181) a koncom roku 870 predsedal súdu 

s Metodom. Pápež ho obvinil z uchvátenia tých právomocí, ktoré patria 

do pôsobnosti Apoštolskej stolice, zo svojvôle a zo závažného porušenia 

                                                 
39 „Ad deflendam pravitatem tuam nonnisi fontem lacrimarum ut propheta Ieremias sufficere 
credimus. Cuius enim ut non dicamus episcopi, secularis cuiusquam, immo tyranni seviciam 
temeritas tua non excessit, vel bestialem feritatem non transcendit, fratrem et coepiscopum 
nostrum Methodium carceralibus penis afficiens et sub divo diutius accerimae hiems et 
nimborum immanitate castigans atque ab ecclesiae sibi commisse regimine subtrahens, et adeo 
in insaniam veniens, ut in episcoporum concilium tractum equino flagello percuteres, nisi 
prohiberetur ab aliis“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.19) 
40 „Sunt, rogo, hec episcopi, cuius nimirum dignitas, si excesserit, maiora consistunt crimina? 
O episcopum episcopo talia inferentem, et ad hoc apostolicae sedis manu sacrato et latere 
destinato!“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.19) 
41 „Verum dei omnipotentis et beatorum principum apostolorum Petri et Pauli atque nostrae 
mediocritatis auctoritate interim communione Christi misteriorum et consacerdotum tuorum te 
privamus et nisi cum presenti Paulo, venerabili episcopo, vel cum eodem sanctissimo fratre 
nostro Methodio Romam, cum ipso audiendus, occurreris, non deerit iusta dampnatio, ubi talis et 
tanta fuerit inventa presumtio;“  (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.19) 
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kanonického práva: „Tvoja opovážlivosť a svojvôľa presahuje nielen 

oblaky, ale i samy nebesá. Veď si si uchvátil pôsobnosť apoštolskej 

stolice a akoby patriarcha si si privlastnil právo súdiť arcibiskupa. Ba 

čo je ešte závažnejšie, voči tvojmu spolubratovi arcibiskupovi Metodovi, 

vyslanému ako legátovi apoštolskej stolice k pohanom, postupoval si 

skôr tyransky ako podľa kánonov, nepovažoval si za vhodné mať súhlas 

kňazov, ktorí pri tebe boli.“ (Ratkoš,  1964, s.180). V latinskom jazyku: 
42 Nasledujúca veta pápeža: „Toto si vykonal iba na potupu apoštolskej 

stolice.“ (Ratkoš, 1964, s. 180). V latinskom texte: „Quod nonnisi in 

contumeliam apostolice perpetrasti“ (Marsina, 1971, s.20) znamenala 

vážne obvinenie frizínskeho biskupa Annona. Pápež mu vyčítal nielen 

to, že nerešpektoval žiadosti Metoda, aby  bol súdený podľa kánonov, to 

znamená Apoštolskou stolicou: „Ba keď tento aj žiadal, aby bol 

pripustený pred súd samej svätej stolice, ako o tom poučujú sväté 

kánony, vôbec si to nedovolil, lež so svojimi stúpencami a druhmi si  nad 

ním vyniesol akýsi rozsudok a zbaviac ho vykonávania bohoslužieb 

uvrhol si ho do žalára.“ (Ratkoš, 1964, s.180 – 181). V latinskom 

jazyku: 43  Vytýkal mu, že sám sa postavil do pozície osobitného človeka 

sv. Petra, „...aby si spravoval dedičstvo v Germánii“, neinformoval 

pápeža „o uväznení  a prenasledovaní tohto brata a spolubiskupa, ba 

ešte aj nášho legáta, ktorému sme mali (venovať) väčšiu starostlivosť“ 

(Ratkoš,1964, s. 181), ako na svoju adresu pápež priznal. Annonovi 

kriticky pripomenul, že uväznenie arcibiskupa Metoda zatajil, ba 

„nielenže si ako verný (syn) vôbec nič neoznámil, lež v Ríme, keď sa naši 

u teba o ňom dopytovali, falošne si poprel, hoci ho poznáš, hoci sám si 

bol osnovateľom, sám i podnecovateľom, ba aj pôvodcom všetkých 
                                                 
42 „Audacia tua presumptio non solum nubes, sed et ipso celo transcendit. Usurpasti enim tibi 
vices apostolice sedis et quasi patriarcha de archiepiscopo tibi iudicium vindicasti; immo, quod 
est gravius, fratrem tuum Methodium, Pannonicum archiepiscopum, legatione apostolice sedis 
ad gentes fungentem, tyrannice magis quam canonice tractans, nec presbiterorum, qui penes te 
reperti sunt, iudicasti dignum consensu“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, 
s.20) 
43 „Quin etiam petente illo, sacris canonibus edocentibus, ipsius sancte sedis iudicium  concedi 
minime permisisti, sed in eum cum sequacibus tuis et sociis quasi sententiam protulisti, a divinis 
celebrandisque officiis illum sequestrans, carceri manicipasti“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus 
et epistolaris, 1971, s.20) 
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trápení, ktoré mu vaši spôsobili“. (Ratkoš, 1964, s.180–181). 

V latinskom jazyku: 44  Vyzval ho, aby prišiel do Ríma a zodpovedal sa 

z týchto činov proti arcibiskupovi Metodovi, pretože ináč „po mesiaci 

septembri nebudeš smieť prijímať (telo Pána) dovtedy, kým budeš 

neposlušnosťou prejavovať voči nám svoju svojhlavosť“. (Ratkoš, 1964, 

s.181).  Obsah listu i výber slov jednoznačne hovorí o postojoch pápeža 

Jána VIII. k uväzneniu Metoda a k politickým činom vysokých pred-

staviteľom juhonemeckého kléru. 

     Biskup Pavol z Ankony skutočne odišiel do Východofranskej ríše. 

Obhájil pred  kráľom Ľudovítom Nemcom práva panónskej diecézy a 

usvedčil pasovského biskupa Hermanricha, frizínskeho biskupa Annona 

i salzburského arcibiskupa Adalvína z vykonávania násilia proti Meto-

dovi. Postupoval v zmysle poverovacieho listu pápeža. Odmietol pokus 

Adalvína a Hermanricha o nový súd s Metodom, zbavil ich práva vyko-

návania sviatostí a požadoval, aby obe strany prišli do Ríma na vypo-

čutie k pápežovi. Dosiahol, že Metod bol z väzenia prepustený a odišiel 

v sprievode legáta Pavla z Ankony na Veľkú Moravu k Svätoplukovi, 

aby sa pripravil na prevzatie svojej diecézy. Pápežský legát niesol ešte 

jeden list Jána VIII., adresovaný Metodovi. V ňom ho ustanovil na čelo 

panónskej arcidiecézy a odporúčal mu, aby v bohoslužbách nepoužíval 

liturgický jazyk Slovenov. Tento dokument sa nezachoval a nezmieňuje 

sa o ňom ani Metodov životopisec, ale jeho existencia bola potvrdená 

v liste pápeža Jána VIII. arcibiskupovi Metodovi zo dňa 14. júna 879. 

Historik Peter Ratkoš sa domnieva, že obsah listu bol známy bavorským 

klerikom a stúpencom nitrianskeho biskupa Wichinga, ktorí ho neskôr 

využívali na politické intrigy proti Metodovi. (Ratkoš, 1964, s.181).  

   Po oslobodení Metoda sa pápež obrátil listom aj na knieža srbských 

Slovanov Mutimíra (Montemero duci), aby venoval pozornosť kňazom, 

ktorí tam nie sú od nikoho závislí, potulujú sa, prichádzajú zo všetkých 

                                                 
44 „...quin potius et missi nostri, de quo nobis maior cura debebatur, vincuula et insecutiones non 
solum ut fidelis minime nunciasti, sed Rome cum super eo interrogareris a nostris, te illum nosse 
mentiendo negasti, cum cunctarum affictionum sibi a vestratibus illatarum ipse incentor,  ipse 
instigator, immo ipse fueris auctor“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.20)  
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krajov, vykonávajú niektoré cirkevné povinnosti proti kánonom, a keďže 

nemajú svojho predstaveného, mnoho ráz sa ťažko prehrešujú proti 

božím prikázaniam. (Ratkoš, 1964, s.182). Pripomenul mu, aby sa 

pridržiaval zvyku svojich predchodcov a (ak môžeš) (quantum potes) 

usiloval sa vrátiť do panónskej diecézy. Nie bez zaujímavosti je 

nasledujúca veta, ktorá má zrejmú súvislosť s oslobodením Metoda 

a obnovením jeho pôsobenia v Panónii: „A keďže tam už vďaka Bohu, 

stolica blahoslaveného Petra apoštola dosadila biskupa, obráť sa na 

jeho pastiersku starostlivosť.“ (Ratkoš, 1964, s.182). V latinskom 

jazyku: 45  Z uvedeného dokumentu je možné urobiť záver, že pápež  Ján 

VIII. mal úmysel zapojiť arcibiskupa Metoda do snáh Apoštolskej 

stolice obnoviť či rozšíriť svoj vplyv i na kmene balkánskych Slovanov, 

ktoré žili v susedstve Bulharov a Byzantskej ríše.      

   Keďže misia pápežského legáta biskupa Pavla z Ankony bola úspešná 

a  arcibiskup Metod bol z väzenia prepustený, v sprievode pápežského 

legáta prišiel v lete alebo v jeseni 873 k Svätoplukovi na Moravu. 

V Živote Metoda nájdeme o tom stručnú zmienku: „A tak ho pustili.“ 

V činnosti Metoda na Veľkej Morave sa otvorila nová, významná 

kapitola. Neodišiel ku kniežaťu Koceľovi, pretože územie Blatnohradu 

bolo lénnym územím Východofranského kráľovstva, patriace pod 

cirkevnosprávny vplyv Salzburgu. Vysokí bavorskí klerici Koceľa 

upozornili: „Ak tohto budeš mať u seba, nezbavíš sa nás tak ľahko“ 

(Ratkoš, 1964, s.262). Autor Života Metoda s akýmsi zadosťučinením 

zaznamenal, že tí, ktorí Metoda väznili, „...neušli súdu svätého Petra, 

lebo štyria z tých biskupov zomreli.“ (Ratkoš, 1964, s. 262). Skutočne, 

ako zaznamenali historické dokumenty, dňa 14. mája 873 zomrel 

arcibiskup Adalvín, v roku 874 pasovský biskup Hermanrich a brixenský 

klerik Lantfried, biskup Annon zomrel v roku 875. Prepustenie arci-

                                                 
45 „Quapropter ammonemus te, ut progenitorum tuorum secutus morem, quantum potes, ad 
Pannoniensium reverti studeas diocesin. Et quia illic iam deo gratias a sede beati Petri apostoli 
episcopus ordinatus est, ad ipsius pastoralen recurras sollicitudinem“. (Marsina, R.:Codex 
diplomaticus et epistolaris, 1971, s.16) 
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biskupa Metoda bolo nielen ich ponížením v cirkevných kruhoch, ale 

v istom zmysle aj politickou porážkou, ktorú iste ťažko znášali.    
 
 
 

   Metod a Svätoplukova politika budovania štátu  
    

   Oslobodenie arcibiskupa Metoda a  jeho príchod na Veľkú Moravu (v 

lete alebo jeseni 873) boli z politického pohľadu veľmi dôležité pre 

vládu Svätopluka i následný vývoj Veľkej Moravy najmä z týchto 

hľadísk: 

1. V osobe arcibiskupa Metoda získal Svätopluk najmä vo vzťahu 

k Východofranskej ríši, ale aj k ostatným susedom určitú 

mocenskú, a tým aj politickú legitimitu, čo potvrdila Apoštolská 

stolica v Ríme.   

2. Arcibiskup Metod mohol na Veľkej Morave začať pripravovať 

nové cirkevnosprávne usporiadanie, čím zmenšoval vplyv 

franských kňazov a s nimi spojených cirkevných kruhov v Pasove 

a Salzburgu. 

3. Ako pápežský legát pre slovanské kmene mohol legalizovať výboje  

Svätopluka, zdôvodňované šírením kresťanstva, na územie 

slovanských kmeňov, ktoré boli pohanmi a umožnil tak rozširovať 

štát.  

4. V osobe arcibiskupa Metoda získal Svätopluk vzdelanca, ktorý 

definoval a vytváral nové morálne i právne hodnoty, na ktorých 

mal byť Svätoplukov štát postavený.  

5. Metod bol kľúčovou osobnosťou pri vzdelávaní a výchove 

potrebnej vrstvy správnych úradníkov, bez ktorých by Svätopluk 

nemohol vytvoriť nové územné členenie štátu (komitáty), 

pretrvajúce niekoľko storočí.    
 

    Návratom arcibiskupa Metoda na Veľkú Moravu sa upevnila aj 

autorita Svätopluka, ktorý mohol vystupovať v úlohe víťaza. Dokument 

Život Metoda uvádza, že knieža Svätopluk prijal Metoda spolu „so 
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všetkými Moravanmi, odovzdal mu všetky chrámy a duchovných na 

všetkých hradoch“. (Ratkoš, 1964, s.262). To znamená, že nemeckí 

kňazi, čo predtým žili medzi Slovenmi a snažili sa ovládnuť správu 

cirkevných vecí, boli Moravanmi vyhnaní. Dokazuje to aj zápis v Živote 

Metoda: „Stalo sa vtedy, (že) Moravania, keď poznali nemeckých 

kňazov, čo žili u nich, že im neprajú, ale pletichy stroja proti nim, 

všetkých vyhnali...“ (Ratkoš, 1964, s.262). Arcibiskup Metod začal 

uskutočňovať nové cirkevné aktivity, teraz predovšetkým s pomocou 

kňazov z radov Slovenov. Niet písomných dôkazov o tom, že po 

oslobodení Metoda a jeho návrate na územie Svätopluka sa bavorsko-

nemecký klérus odvážil spochybňovať rozhodnutia pápeža Jána VIII. 

o výlučnej kompetencii Metoda a i naďalej zasahoval do 

veľkomoravských cirkevných pomerov, hoci zrejme nie všetci kňazi, 

oddaní predtým Salzburgu či Pasovu, z územia Veľkej Moravy odišli. 

Apoštolská stolica však siahla ku kompromisu: aby zamedzila snahám 

bavorského episkopátu o nové sťažnosti na uskutočňovanie cirkevných 

obradov v jazyku Slovenov, zakázala ich uskutočňovať výlučne len 

v tomto jazyku, ale museli byť použité aj latinské texty. To znamená, že 

rozsah zákazu slovanskej liturgie sa týkal len  výlučného používania 

jazyka Slovenov v liturgii, teda ako jediného liturgického jazyka, nie 

však po predchádzajúcom používaní latinského jazyka. Obsah rozporu 

nie je možné chápať ako rozpor medzi používaním latinského a gréckeho 

jazyka v liturgii, ale ako rozpor medzi franským duchovenstvom, ktoré 

používalo výlučne latinský liturgický jazyk, proti duchovenstvu 

veľkomoravskému (aj pôvodom gréckemu) používajúcemu jazyk 

Slovenov (aj grécky jazyk). Boj o liturgický jazyk mal aj podobu 

politického aspektu jazykovej otázky.  

   V tejto situácii vyvstali pred Metodom nové úlohy: napomáhať 

Svätopluka pri politickej stabilizácii štátu a rozširovať kresťanstvo aj 

medzi doposiaľ pohanskými kmeňmi Slovanov. To znamená, že sa rodili 

začiatky spojenia svetskej moci (trónu) a cirkevného stolca. Prvoradou 

podmienkou splnenia týchto úloh bola úloha, ktorá pre Svätopluka mala 

výsostne politický charakter: zabezpečiť mier so susedmi, predovšetkým 
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s Východofranským kráľovstvom, a tak medzinárodne stabilizovať ríšu. 

Ako politický kompromis s Frankami mala Svätoplukovi slúžiť mierová 

dohoda z Forchheimu.      

   Obnovenie pôsobenia arcibiskupa Metoda na území pod vládou 

Svätopluka neznamenalo nezávislosť od cirkevno-administratívneho 

vplyvu nemeckého kléru z Pasova a Salzburgu, pretože územie Veľkej 

Moravy i naďalej bolo súčasťou cirkevnosprávneho vplyvu Pasova 

a Salzburgu. Svätoplukova mocenská nezávislosť od Východofranského 

kráľovstva bola vybojovaná vytvorením rovnováhy síl. Bol to 

nepochybne významný obrat v moravsko-franských vzťahoch. Pri 

tradičných franských mocenských ambíciách však nezaručoval trvalý 

mier. Svätopluk ako vladár si túto politickú labilitu dobre uvedomoval. 

Preto sa snažil o nové definovanie vzájomných vzťahov 

s Východofranskou ríšou, teda o také politické riešenie, ktoré by 

zaručovalo trvalú stabilitu v zahraničnopolitických vzťahoch 

s Východofranskou ríšou vyjadrenú podpisom mierovej dohody (alebo 

dohody o  neútočení). To bolo možné dosiahnuť len diplomatickou 

cestou, teda rokovaním a politickým kompromisom. Ďalším dôvodom, 

ktorý Svätopluk musel brať do úvahy, bola potreba hospodárskeho 

rozvoja, ktorá súvisela s nevyhnutnosťou upevniť štát, vybudovať 

vnútorné mocenské štruktúry a nájsť zdroje na vytvorenie početnej 

ozbrojenej moci, schopnej zabezpečiť nadobudnuté zahraničné politické 

postavenie Svätoplukovej ríše. To nebolo možné dosiahnuť v neustálych 

vojenských konfliktoch s nepochybne vojensky silnejšou 

Východofranskou ríšou, ale len v mierových podmienkach. 

Svätoplukova zahraničná politika svojím obsahom bola založená na 

racionálnom politickom myslení. Racionálnou bola aj svojou formou: 

v rokovaniach o uzavretí mieru výhradne uprednostňoval diplomatické 

rokovania prostredníctvom svojho zástupcu, pretože nedôveroval 

Ľudovítovi Nemcovi ani jeho synovi Karolmanovi. Dôvodne sa obával 

ich vierolomnosti a možnej pomsty. Zastupiteľskými rokovaniami ešte 

pred podpísaním mieru poveril profesionálneho pápežského diplomata 

Jána z Benátok, ktorý bol vtedy v službách Svätopluka. Podľa 
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niektorých historikov Ján z Benátok bol zároveň aj informátorom či 

„povereníkom pápežskej stolice, ktorý mal sledovať vývoj na Veľkej 

Morave“ a informovať o ňom pápeža (Marsina, 2005, s.79). Dohoda 

medzi Svätoplukom, ktorého pri podpísaní dohody z opatrnosti 

zastupoval Ján z Benátok, a Karolmanom bola uzatvorená v roku 874 v 

nemeckom Forchheime neďaleko Bambergu. Bola prijatá zrejme pod 

vplyvom rokovaní pápeža Jána VIII. s Ľudovítom Nemcom vo Verone 

a na základe dohodnutého predbežného prímeria v Regensburgu. 

Z diplomatického pohľadu jej obsah bol príznačný tým, že každá strana 

ustúpila zo svojich pôvodných požiadaviek: Karolman sa zaviazal, že 

bude rešpektovať Svätoplukovu moc na Veľkej Morave a nechá krajinu 

„žiť v mieri“.  Za tento záväzok sa Svätopluk zaviazal, že uzná tradičné 

záujmy Východofranskej ríše, že vo vzťahu k Východofranskej ríši sa 

stane fidelis, doslova brat a bude každoročne platiť Karolmanovi 

„poplatky ustanovené kráľom“. Pokiaľ ide o samotný poplatok, podľa 

Lubomíra Havlíka ide o vôbec prvú zmienku o platení poplatkov 

Moravanmi, ktorá sa nachádza vo franských prameňoch. Bola tu však aj 

Svätoplukova podmienka, že Svätopluk zaplatí poplatok len v tom 

prípade, ak nebude zo strany Východofranského kráľa Ľudovíta 

„znepokojovaný a pokiaľ mu Ľudovít dá žiť v mieri. (Havlík, 1965, 

s.121).  Formulácia Forchheimského mieru bola  podľa neho „poplatná 

jednostrannému franskému univerzalistickému chápaniu“ a ústupok zo 

strany Svätopluka je možné chápať skôr ako akúsi náhradu Ľudovítovi 

Nemcovi, aby s ním mohol žiť v mieri a určitú formu materiálneho 

odškodnenia za neúspešnú politiku Ľudovíta Nemca vo vzťahu k Veľkej 

Morave. Vyjadrené politickým hodnotením Svätopluk týmto mierom 

dosiahol de facto uznanie nového vzťahu Veľkej Moravy 

k Východofranskej ríši. Tento vzťah bol síce založený na určitej forme 

podriadenosti, avšak iba formálnej, skôr deklaratívnej, vyjadrenej len 

materiálnymi poplatkami. Ako protihodnotu za platenie poplatkov, ktoré 

podľa Lubomíra Havlíka netrvalo dlhšie než do roku 876 (1965, s.121), 

získal záväzok, že Východofranské kráľovstvo nebude zasahovať do 

vnútorných vecí Veľkej Moravy, čo je treba považovať za politické 
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pozitívum. Dohodu z Forchheimu nie je možné chápať ako politickú 

kapituláciu Svätopluka pred Karolmanom, či, nebodaj, Svätoplukovo 

dobrovoľné podriadenie sa východofranskej moci, teda politickú 

závislosť.  Základným cieľom  zahraničnej politiky Svätopluka i naďalej 

ostalo dosiahnutie úplnej nezávislosti od Východofranskej ríše (tak ako 

predtým aj u Rastislava), ale tento cieľ uskutočňoval nepriamo, inými 

prostriedkami vyplývajúcimi z novej politickej situácie. Historik Matúš 

Kučera v tejto súvislosti napísal: „Pravda je taká: týmto mierom 

Svätopluk zabezpečil pre svoju vyčerpanú krajinu svet bez vojen. 

Dosiahol to najcennejšie, čo sa v danej chvíli dalo.“ (2008, s. 101). 

Richard Marsina hodnotí Forchheimský mier „ako Svätoplukov 

premyslený, významný a úspešný štátnický čin“, pretože ním Svätopluk  

„nielen dával, ale aj dostával“. (2005, s.79). Povedané politologickým 

slovníkom, Forchheimský mier umožnil Svätoplukovi uskutočňovať – ak 

použijeme dnešné politologické výrazy – svojskú formu politiky 

«mierového spolunažívania», čiže Svätopluk dokázal realizovať určitú 

formu «mierovej koexistencie» Veľkej Moravy s Východofranskou 

ríšou. V politickej rovine mala táto politika nesporne pozitívny význam, 

ale prinášala so sebou aj negatívne dôsledky. Pozitívnou stránkou je 

skutočnosť, že umožnila Svätoplukovi stabilizovať domáce ekonomické 

pomery a medzinárodne upevniť Veľkú Moravu, čo Veľkej Morave 

otváralo možnosti rozšíriť mocenský vplyv do tých susedných krajín, 

v ktorých žili doposiaľ pohania, predovšetkým na územie nepokrstených 

slovanských kmeňov.   

   Forchheimským mierom Svätopluk nielen politicky ustálil pomer 

svojej ríše k Východofranskému kráľovstvu, ale otvoril si cestu ku 

christianizačným výpravám do krajov doposiaľ pohansky žijúcich 

Slovanov. Z hľadiska mocensko-politických záujmov je príznačné, že 

Forchheimský mier určil sféry záujmov oboch štátov, čo by sme mohli 

politicky nazvať územné rozdelenie strategických záujmov oboch štátov: 

Svätopluk rešpektoval územné záujmy Východofranského kráľovstva. 

Ako politickú protihodnotu kráľovstvo nebránilo Svätoplukovi v ex-

panzii do tých oblastí, ktoré boli mimo dosahu Východofranského 
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kráľovstva a v ktorých nemohlo získať svoj mocenský vplyv. Išlo 

o oblastí, kde žili pohanské kmene Slovanov. Christianizácia bola pre 

Svätopluka vhodnou zámienkou k rozšíreniu svojej ríše. Navyše, 

pápežovým menovaním arcibiskupa Metoda za legáta pre územia ešte 

nepokrstených Slovanov mohol Svätopluk christianizáciou rozmnožovať 

územia patriace pod vplyv Apoštolskej stolice a zároveň tým posilňovať 

svoju politickú pozíciu pred pápežom a mocenskú pozíciu vo vzťahu 

k Východofranskému kráľovstvu. Rozširovať ríšu znamenalo pre 

Svätopluka urobiť ju ekonomicky i vojensky silnejšou. Svätopluk do-

kázal tieto núkajúce sa možnosti využiť. Ako uvádza Život Metoda, po 

návrate k Svätoplukovi na Veľkú Moravu a odovzdaní «všetkých 

chrámov» a «duchovných na všetkých hradoch» „veľmi začalo učenie 

božie rásť a duchovní množiť sa“ a následne aj „tým viac moravská 

oblasť rozprestierať sa začala na všetky strany a nepriateľov bez 

váhavosti premáhať, ako aj sami vše hovoria“. (Ratkoš, 1964, s.262 – 

263). Autor dokumentu, hovoriac o christianizačnej politike Svätopluka, 

vyzdvihol úlohu Metoda, ktorý „...mal v sebe aj prorockú milosť, lebo sa 

plnili jeho proroctvá...“ Uvádza: „Pohanské knieža, silné veľmi, sídlilo 

na Vislách, rúhalo sa kresťanom a znepokojovalo ich. Poslal však 

k nemu a hovoril: Dobre ti je, synu, pokrstiť sa ti zo svojej vôle vo svojej 

krajine, aby ťa zajatého nepokrstili nasilu v krajine cudzej a spomenieš 

si na mňa, čo sa aj stalo.“ (Ratkoš, 1964, s. 263). Tieto slová zo Života 

Metoda ukazujú, že mocenské výboje Svätopluka a jeho veľmožov boli 

spojené s christianizáciou Slovanov,  ktorých kniežatá a veľmoži – ako 

napísal Lubomír Havlík – „...boli nútené prijať krst a za tribút, prípadne 

vazalský sľub si zachovali svoje postavenie, alebo krst odmietnuť 

a stratiť všetko“. (1965, s.121). O poslaní arcibiskupa Metoda 

v christianizačnej expanzii Svätopluka a o plnej jednote úsilia medzí ním 

a Svätoplukom hovorí aj ďalší text dokumentu, ktorý svedčí o tom, že 

veľkomoravská cirkev na čele s Metodom v úsilí o christianizáciu 

Slovanov posilňovala na týchto územiach vládu Svätopluka a veľko-

moravských veľmožov: „Inokedy zas, keď Svätopluk bojoval s pohanmi 

bez najmenšieho úspechu a vyčkával, približovala sa omša svätého 
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Petra, to jest služba, poslal k nemu a hovoril. Ak mi obeciaš, že svätý 

deň Petrov stráviš u mňa aj s vojakmi svojimi, verím v Boha, že ti ich (t. 

j. nepriateľov) skoro vydá. Čo sa i stalo.“ (Ratkoš, 1964, s.263). Aj 

podľa autora Života Metoda Vislansko a pravdepodobne aj veľká časť 

Sliezska boli územiami, ktoré Svätopluk dobyl vojenskými akciami. 

Okrem expanzie na sever (do Poodria, medzi Vislanov, Slezanov a i.) 

rozširoval svoju ríšu i na východ (Bieli Chorváti) a juhovýchod (Potisie). 

Stabilizácia vnútorných politických pomerov vytvárala vhodné pod-

mienky na pôsobenie Metoda nielen na území Veľkej Moravy, ale 

umožňovala mu rozširovať kresťanské hodnoty na nových územiach. 

Ako arcibiskup a pápežský legát posudzoval prísnejšie morálne po-

chybenia najmä tých, ktorí boli spätí so Svätoplukovou mocou. V Živote 

Metoda nachádzame informáciu: „Ktosi iný, veľmi bohatý druh a radca 

(kniežaťa), oženil sa s kmotrou svojou, to jest švagrinou. A (Metod) 

mnoho ich napomínal, poučoval, povzbudzoval, ale nemohol ich 

rozviesť.“ (Ratkoš, 1964, s.263). Obdobie christianizačného úsilia Svä-

topluka, ktoré nastalo po podpísaní Forchheimského mieru, spojené 

s ďalším rozvojom vzdelanosti Slovenov na Veľkej Morave a získa-

vaním nových christianizovaných území, je považované v živote 

arcibiskupa Metoda za úspešné obdobie, pretože vplyv Metoda a jeho 

žiakov sa rozšíril na omnoho väčšie územie Slovanov.  

 

 
 

    Dôsledky  Svätoplukovej «politiky kompromisov»  
    

    Mierová koexistencia s Východofranskou ríšou znamenala, že územie 

Svätoplukovej ríše ostávalo formálne pod cirkevnosprávnym vplyvom 

východofranských klerikov z Pasova a Salzburgu. Politicky umiernený 

prístup Svätopluka znamenal, že k existujúcim franským klerikom na 

Veľkej Morave postupne pribúdali ďalší. S nevôľou sledovali rastúci 

vplyv arcibiskupa Metoda a jeho úspešnú christianizačnú činnosť medzi 

Slovanmi. Richard Marsina v práci Metodov boj poznamenal, že „už 
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v tomto čase asi pôsobil na Veľkej Morave benediktínsky mních 

alamanského pôvodu Viching“, ktorý „postupne získal veľký vplyv na 

Svätopluka“. (Marsina, 2005, s.80). Táto kontroverzná postava 

významne zasahovala do vnútorných pomerov vo Svätoplukovej ríši. 

Hoci Wiching patril do radov cirkvi, podľa Richarda Marsinu „bol 

v prvom rade exponentom dvorných kruhov Východofranského 

kráľovstva, nie exponentom juhonemeckého kléru“. (2005, s.80). Jeho 

vplyv na Svätopluka je možné vysvetľovať aj tým, že mal úzke styky 

vo dvorských kruhoch Východofranskej ríše a mohol zohrávať úlohu 

kontaktnej osoby Svätopluka s východofranským dvorom a panovníkom. 

Nakoniec, rozporuplnú úlohu zohral i v stykoch s Apoštolskou stolicou. 

   Úspešná činnosť arcibiskupa Metoda, obnovenie dvorskej školy 

a rastúci počet Metodom vychovaných kňazov, práce na početných 

prekladoch biblických textov, približovanie cirkevnej liturgie reči ľudu 

a Metodova kritika nemorálneho života niektorých miestnych vládcov  

na Veľkej Morave spôsobili, že franský klérus sa cítil na Veľkej Morave 

ohrozený, a preto začal proti Metodovi nový útok. Jeho iniciátorom bol 

už spomínaný benediktínsky mních Wiching, s ktorým sa Svätopluk 

pravdepodobne zoznámil počas bavorského väzenia. Wiching v čase 

pôsobenia na Veľkej Morave sledoval predovšetkým politické ciele 

franského kléru: oslabenie, možno až likvidovanie vplyvu arcibiskupa 

Metoda a jeho žiakov. Neskôr ako nitriansky biskup kládol všemožné 

prekážky ďalšiemu samostatnému rozvoju veľkomoravskej cirkevnej 

organizácie (medzi inými pravdepodobne odmietal sa podieľať na 

vysvätení tretieho biskupa, aby arcibiskup Metod mohol za účasti troch 

biskupov vysvätiť ďalšieho biskupa, pravdepodobne domáceho pôvodu, 

ako to bolo ustanovené v pápežskej bule Jána VIII.). Svoje politické 

zámery kryl „starosťou“ o čistotu kresťanskej vierouky. Výstižne 

povedané slovami Matúša Kučeru – „...drobné rozpory posunul do 

vieroučnej roviny...“ (Kučera, 2008, s.108). To vysvetľuje, prečo spolu 

s franským klérom obviňoval Metoda z krivoprísažníctva a z výcho-

dokresťanskej herézy, t.  j. z bludného učenia o Svätej Trojici (z výkladu 

spornej dogmatickej otázky o trojjedinom Bohu, ktorá vtedy už 
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existovala medzi západnou a východnou cirkvou) a z používania jazyka 

Slovenov v liturgii, čo vraj pápež nepovolil. V skutočnosti ciele jeho 

útoku boli politické: týmto úskokom chcel nielen odstrániť Metoda, ale 

na Veľkej Morave a na nových územiach upevniť vplyv výcho-

dofranských klerikov z Pasova a Salzburgu. Do útokov proti Metodovi 

sa zapájal aj kňaz Ján z Benátok, ktorý mohol mať reálny vplyv aj 

v prostredí pápeža v Ríme. Lubomír Havlík uvádza, že nejde o familiára 

kúrie, ktorý v zastúpení Svätopluka vyjednával Forchheimský mier 

v roku 874. (Havlík, 1965, s.123). Podľa autora Života Metoda franskí 

klerici Moravanom tvrdili: „Nám dal pápež moc, tohto však i učenie 

káže vyhnať.“ (Ratkoš, 1964, s.264). Je možné, že Svätopluk (i časť jeho 

veľmožov), ovplyvnený Wichingom, navonok mohol prejaviť pochyb-

nosti o správnosti učenia Metoda, aj keď je pravdepodobné, že ho 

teoretické otázky vierouky zaujímali len okrajovo. Bol si však vedomý, 

že pomocou Metoda bude môcť ľahšie rozširovať svoj mocenský vplyv 

na územiach vtedy ešte nepokrstených Slovanov. Preto chcel, aby tento 

vieroučný spor vyriešil pápež. Je isté, že v tejto veci sa obrátil na kňaza 

Jána z Benátok, aby bol sprostredkovateľom s pápežom. Historik Peter 

Ratkoš napísal, že pravdepodobne na jar 879 Svätopluk vedený snahou 

o vyriešenie problémov vo veľkomoravskej cirkevnej organizácii poslal 

Jána z Benátok do Ríma so žiadosťou, aby pápež „pozval Metoda  k sebe 

a preskúšal ho, či je pravoverný a či učí tak, ako sa zaviazal pri svojej 

ordinácii na biskupa (jar 870)“. (Ratkoš, 1990, s.107). Ján z Benátok 

informoval pápeža len ústne a (podľa Richarda Marsinu), pravde-

podobne, zámerne skreslene. Zdá sa, že nepredložil pápežovi 

Svätoplukove otázky, ale vyslovil len pochybnosti o pravosti Metodovej 

vierouky. Potvrdzujú to aj slová v liste pápeža Jána VIII. Svätoplukovi 

zo 14. júna 879: „Keďže však máte pochybnosti o pravej viere, ako sme 

sa dozvedeli zo správy vášho kňaza Jána, ktorého ste k nám vyslali, 

napomíname vás, milých, aby ste (všetko) tak zachovali, tak verili, ako 

sa svätá cirkev rímska od samého kniežaťa apoštolov naučila....“ 



 129

(Ratkoš, 1964, s.189). V latinskom jazyku: 46 Ján z Benátok skutočne 

priniesol do Ríma Svätoplukovu žiadosť a pápež sa ňou zaoberal. 

Prostredníctvom biskupa Pavla z Ankony ako odpoveď poslal na Veľkú 

Moravu dva listy: Scire vos volumus a Praedicationis tuae. List 

arcibiskupovi Metodovi, v ktorom oslovil Metoda ako arcibiskupa 

panónskej cirkvi – Methodio archiepiscopo pannoniensis ecclesie) 

a druhý list kniežaťu Svätoplukovi. Oba sú datované v Ríme dňa 14. 

júna 879. V liste Scire vos volumus (Chceme, aby ste vedeli), 

adresovanom Svätoplukovi (Svätoplukovi z Moravy), Apoštolská stolica 

povzbudzovala Svätopluka, aby vytrval v pravej viere. Z vyššie 

uvedeného textu je zrejmé, že pápež zdôrazňoval veľkomoravskému 

vládcovi rímsky pôvod moravského kresťanstva (ktorého sa z politických 

dôvodov dovolávali aj Moravania, aby reagovali na neopodstatnené 

nároky bavorského kléru). Obsah odpovede pápeža ukazuje (podľa 

Lubomíra Havlíka), že Svätopluk už vtedy urobil prvé kroky, aby získal 

ochranu Apoštolskej stolice, ktorá by „potvrdila nielen svoj patronát 

nad ním, ale písala i o Svätoplukovej komendacii do ochrany božej“. 

(Havlík, 1965, s.124). List sa  dotýkal aj pôsobenia arcibiskupa Metoda. 

Pápež upozornil Svätopluka,  že „ak by sa vám niekto, či váš biskup, či 

ktorýkoľvek kňaz, opovážil ináč hlásať alebo kázať,“ potom „všetci 

jednomyseľne a spoločnou vôľou zavrhnite falošné učenie, pevne stojac 

a držiac sa ústneho podania apoštolskej stolice“. (Ratkoš, 1964, s.189). 

Odvolávajúc sa na informácie, ktoré mu prišli, vyjadril Svätoplukovi 

počudovanie nad tým, že Metod, „váš arcibiskup“, ustanovený pápežom 

Hadriánom II, „učí vraj ináč, ako pred apoštolskou stolicou ústne 

i písomne urobil vyznanie viery“. (Ratkoš, 1964,  s.189).  

   V druhom liste Praedicationis tuae (Hlásanie náuky), adresovanom 

panónskemu biskupovi Metodovi, ho pápež upozorňoval: „Hoci si 

povinný náukou svojho hlásania (slova božieho) ku spáse viesť a 

                                                 
46 „Quod autem, sicud Iohanne, presbytero vestro, quem nobis misistis, referente didicimus, in 
recta fide dubitetis, monemus dileccionem vestram, ut sic teneatis, sic credatis, sicut sancta 
Romana ecclesia ab ipso apostolorum principe didicit...“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et 
epistolaris, 1971, s.22) 
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poučovať ľud Pánov zverený tebe ako duchovnému pastierovi, dozvedeli 

sme sa,“ obviňuje Metoda, „že pri vyučovaní neučíš to, čo sa  svätá 

cirkev rímska naučila od samého kniežaťa apoštolov a každodenne 

hlása, ba sám ľud privádzaš do bludu.“ (Ratkoš, 1964, s.188).  Pápež 

Metodovi prikázal, aby „si odložil stranou každú záležitosť a pousiloval 

sa hneď k nám prísť, žeby sme z tvojich úst počuli a presvedčili sa, či 

(všetko) zachovávaš a kážeš tak, ako si svätej rímskej stolici ústne 

i písomne prisľúbil vyznaním viery, alebo nie, aby sme dôkladne 

preskúmali tvoje učenie“. (Ratkoš, 1964, s.188). Okrem vieroučného 

problému pápež ho karhal aj za to, že „omše spievaš v barbarskom čiže 

slovienskom jazyku,“ a preto listom poslanom Metodovi 

prostredníctvom biskupa Pavla z Ankony pápež zakazuje „v tomto 

jazyku odbavovať sväté omše,“ ale „hlásať (slovo božie) či kázeň konať 

medzi ľudom je ti dovolené“. (Ratkoš, 1964, s.188). Keďže Metod bol 

pôvodom Byzantínec a v tomto období pápežská kúria tolerovala 

rozdielnosti liturgických obradov, bavorskí sťažovatelia sa domnievali, 

že jeho vierouka je poznačená učením Fotia a odchyľuje sa od rímskeho 

výkladu. Pápež oznamoval Svätoplukovi, že požiadal Metoda, aby „bez 

meškania“ prišiel do Ríma, „aby sme z jeho úst počuli, či (všetko) 

zachováva a verí tak, ako prisľúbil, alebo nie“. (Ratkoš, 1964, s.189). 

Autor Života Metoda napísal, že vtedy „zvolali všetkých moravských 

ľudí, kázali pred nimi prečítať list, aby počuli o jeho vyhnaní“. (Ratkoš, 

1964, s. 264).  Vo svojom svedectve zanechal aj reakciu pospolitého 

ľudu, ktorá ukazuje obľúbenosť arcibiskupa Metoda medzi prostým 

ľudom: „Ľudia však, akú už máva človek obyčaj, smútili a žialili, že ich 

zbavujú pastiera a učiteľa, okrem slabochov, ktorými hýbala lesť, ako 

hľa, vietor lístím.“ (Ratkoš, 1964, s.264).   

    Svätopluk  i arcibiskup Metod dostali pápežove listy pravdepodobne 

už v lete roku 879. Metod vyhovel pápežovej žiadosti a pripravoval sa na 

cestu do Ríma.  Obrana Metoda bola aj v záujme Svätopluka, preto 

vyslal do Ríma početné posolstvo na čele s vplyvným veľmožom 

Zemižizňom.  Je pravdepodobné, že po návrate poslov z Ríma v roku 879 

na žiadosť latinského kléru bol súčasťou Svätoplukovho posolstva aj 
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benediktínsky mních Wiching, ktorý sa dlhodobo tešil neobyčajnej 

Svätoplukovej dôvere: pápež ho mal na žiadosť Svätopluka vysvätiť za 

biskupa. Keďže na čele veľkomoravského posolstva bol vplyvný veľmož 

Zemižizeň, je možné predpokladať, že veľkomoravské posolstvo malo 

nielen náboženský cieľ – vyjasniť vieroučné otázky, ale aj politický cieľ, 

ktorého  podstatou bolo významné  politické rozhodnutie Svätopluka: 

požiadať pápeža, aby ho „uznal za vazala stolice sv. Petra“. (Ratkoš, 

1990, s.108). Na základe týchto súvislostí je pravdepodobné, že 

Svätopluk chcel obratne využiť politické rozpory vo Východofranskej 

ríši, ktoré sa pravdepodobne prenášali aj do rozporov medzi pápežom 

a východofranským dvorom vrátane episkopátu. Zároveň pred pápežom 

chcel zdôrazniť svoje zásluhy na rozšírení kresťanstva medzi slovan-

skými kmeňmi, ukázať na nové možnosti zväčšovania vplyvu Apoš-

tolskej stolice na nových územiach. Tieto okolnosti mali viesť 

k dosiahnutiu politického cieľa: zbaviť sa vazalstva Východofranskej 

ríše. To bolo možné jedine tým, že požiada o ochranu Apoštolskú stolicu 

a stane sa jej vazalom. Je zrejmé, že pri politickom úsilí Svätopluka stať 

sa vazalom rímskej kúrie zohral významnú úlohu arcibiskup Metod, 

ktorý sa v Ríme spolu so Zemižizňom zaslúžil o dosiahnutie cieľa 

posolstva veľkomoravského panovníka. Diplomatické a politické pôso-

benie Metoda a Zemižizňu v Ríme nazval moravský historik Lubomír 

Havlík školou vysokej medzinárodnej politiky. (Havlík, 1965, s.124).  

Z následných rozhodnutí pápeža Jána VIII. je preto možné predpokladať 

niektoré súvislosti, ktoré mohli mať pre ďalší vývoj udalostí dôležitý 

politický význam: 

 

1. Arcibiskup Metod dokázal svojimi vedomosťami presvedčiť 

pápeža o správnosti svojho výkladu kresťanskej vierouky, o zhode 

svojho učenia s rímskou ortodoxiou, o potrebe šíriť kresťanstvo 

a liturgiu medzi slovanským ľudom v zrozumiteľnom jazyku. 

Dokázal tak vyvrátiť ohováračské snahy franských kňazov. Pápež 

osvedčil Metodovu pravovernosť, potvrdil predchádzajúce 

privilégium a rozhodnutie pápeža Hadriána II.  
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2. Svätoplukov vyslanec Zemižizeň spolu s Metodom presvedčili 

pápeža a prítomných vysokých cirkevných hodnostárov 

Apoštolskej stolice o zásluhách Svätopluka a Veľkej Moravy na 

rozširovaní kresťanstva medzi nepokrstenými Slovanmi, o potrebe 

začleniť nielen mocensky, ale aj cirkevnosprávne tieto územia do 

novej cirkevnej organizácie, ktorá by zároveň zahŕňala aj územie 

Svätoplukovho kniežatstva, nebola by už podriadená pod cirkevnú 

správu v Pasove a Salzburgu, ale tvorila samostatnú cirkevnú 

provinciu podriadenú priamo Apoštolskej stolici. Tento zámer je 

treba považovať za významný Svätoplukov čin, ktorý mal 

ďalekosiahly politický význam.   

 

   Pápež Ján VIII. preskúmal cirkevnú vierouku Metoda, čo odpovedá 

rímskej ortodoxii. Z následného historického dokumentu je zrejmé, že 

nenašiel nič, čo by bolo v rozpore s učením Apoštolskej stolice. Preto  

v júni v roku 800 poslal Svätoplukovi  novú pápežskú listinu (bulu), 

ktorá do dejín vstúpila pod názvom  Industriae tuae (Tvojej horlivosti), 

a ktorej existenciu i obsah už nikto nemohol  a nemôže spochybňovať. 

Pretože s medzinárodným postavením Veľkomoravskej ríše bola spätá aj 

otázka moravského arcibiskupstva a zároveň aj osoba Metoda a jeho 

postavenie v územnej cirkevnej organizácii, pápež v tomto dokumente 

potvrdil pre arcibiskupa Metoda privilégium moravsko-panónskej arci-

diecézy, vydanom už predtým Hadriánom II., a Metoda v postavení a 

hodnosti arcibiskupa. V listine je uvedené: „Nostrae apostolicae 

autoritatis praecepto eius (Methodii) archiepiscopatus  p r i v i l e g i um  

confirmavimus“. (Ratkoš, 1964, s.192). Pápežská listina (bula) 

Industriae tuae patrí medzi najvýznamnejšie dokumenty slovenských 

dejín ranného stredoveku. 
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V. kapitola   

 
Arcibiskup Metod v politických vzťahoch Vatikánu a Veľkej 

Moravy 
 
 

   Politický význam pápežskej buly Industriae tuae 
 

   Keďže pápežská listina (bula) Industriae tuae patrí medzi 

najvýznamnejšie dokumenty slovenských národných dejín, jej význam 

(predovšetkým ako historického dokumentu) bol mnohokrát ana-

lyzovaný v početných prácach slovenských i zahraničných historikov. 

Z politického hľadiska podľa nášho názoru je možné vyjadriť tieto 

zovšeobecnenia: 

        1. Listina obsahuje, najmä v prvej časti, riešenia medzinárodno - 

politického charakteru, dotýkajúce sa nového vymedzenia 

medzinárodného postavenia Veľkej Moravy (Svätoplukovej ríše), čím sa 

táto listina stala dokumentom zahraničnopolitickej povahy a má preto aj 

politický charakter. Historik Matúš Kučera listinu označil za „vážny 

dokument zahraničnej politiky Veľkomoravskej ríše“. (2008, s. 108). 

Obsahom politických riešení bolo pápežovo uznanie zásadnej zmeny 

zahraničnopolitického postavenia Svätoplukovej ríše ako suverénneho 

a od svojich susedov (najmä od Východofranského kráľovstva) už 

nezávislého štátneho celku, podriadeného priamo pod správu a ochranu 

Apoštolskej stolice. Ján VIII. oslovil Svätopluka adresne: Milovanému 

synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi (v latinčine Dilecto filio 

Sfentopulcho, gloriso comiti). Aj v niektorých iných prekladoch je 

latinské slovo comiti preložené vo význame vladárovi, niekde zas vo 

význame kniežaťu (podotýkame, že slovenské slovo vladár má niekoľko 

latinských ekvivalentov dominus, tyrannus, rex, princeps; slovo knieža 

má ekvivalenty princeps, rex, dux). Východiskový argument 

o nasledujúcej politickej zmene vyjadril v listine takto: „Tvojej 

horlivosti (náboženskej) chceme dať na vedomie, že keď náš spolubrat 
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Metod, najdôstojnejší arcibiskup svätej cirkvi moravskej, prišiel spolu 

s tvojím verným Sěmižizňom pred prah svätých apoštolov Petra a Pavla 

a pred našu pápežskú tvár a prehovoril žiarivou rečou, spoznali sme 

úprimnosť tvojej oddanosti i želanie celého tvojho ľudu, ktoré 

prechovávate voči apoštolskej stolici a našej otcovskej starostlivosti.“ 

(Dokumenty I, 1998, s.70). Latinský text: 47  V týchto veľmi starostlivo 

formulovaných úvodných vetách naznačil, že dôležitým motívom 

(okolnosťou) pápežovho nasledujúceho rozhodnutia bola oddanosť 

Svätopluka i jeho veľmoža (veľmožov) Zemižízňa Svätej stolici, vernosť 

(a pravovernosť) Metoda Rímu ako arcibiskupa «svätej moravskej 

cirkvi» a želanie všetkého moravského ľudu. Preto v ďalších 

myšlienkach pápež vzal do úvahy doterajšie snahy Svätopluka o štátnu 

nezávislosť a samostatnosť, ktorá vyplývala zo Svätoplukovej politiky: 

„Lebo z vnuknutia božej milosti opovrhol si iným vládcami tohto sveta, 

z najvernejšej lásky si si spolu so svojimi vznešenými vernými mužmi a s 

celým ľudom svojej ríše vyvolil blahoslaveného Petra, knieža 

apoštolského zboru a jeho námestníka za patróna a pomocníka 

i ochrancu vo všetkom a skláňajúc šiju pod ochranu jeho a jeho 

námestníka so zbožnou mysľou túžiš s pomocou božou ostať 

najoddanejším synom až do smrti.“ (Ratkoš, 1964, s.190). V latinskom 

jazyku: 48 Politicky dobre premyslené Svätoplukovo vyjadrenie vzťahu 

dôvery k Apoštolskej stolici a rozhodnutie dať svoju ríšu pod jej ochranu 

pápež prijal a svoju ústretovosť vyjadril takto: „Nuž za túto tak pevnú 

vieru a oddanosť tvoju i tvojho ľudu s otvoreným náručím našej 

                                                 
47 „Industriae tuae notum esse volumus, quoniam confrate nostro Methodio, reverentissimo 
archiepiscopo  snactae ecclesiae Marabensis, una cum Semisisno, fideli tuo, ad limina 
sanctorum apostolorum Petri et Pauli nostrumque pontificalem praesenciam veniente atque 
sermone lucifluo referente, didicimus tuae devocionis sinceritatem et tocius propuli tui 
desiderium, quod circa sedem apostolicam et nostram paternitatem habetis.“ (Marsina, 
R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.23-24) 
48 „Nam divina gracia inspirante, contempis aliis seaculi huius principibus, beatum Petrum, 
apostolici ordinis principem vicariumque illius, habere patronum et in omnibus audutorem ac 
defensorem pariter cum nobilibus viris fidelibus tuis et cum omni populo terrae tuae amore 
elegisti, et usque ad finem sub ipsibus et vicarii eius defensione colla summittens, pio affectu 
cupis, auxiliante domino, utpote filius devotissimus permanere“. (Marsina, R:Codex 
diplomaticus et epistolaris, 1971, s. 24) 
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apoštolskej stolice, s nesmiernou láskou ťa objímame ako jediného syna 

a spolu so všetkými tvojimi vernými prijímame do svojho otcovského 

lona ako ovečky Pánove nám zverené a želáme si milostive (vás) sýtiť 

pokrmom života a vo svojich neustálych modlitbách sa snažíme 

odporúčať ťa všemohúcemu Pánovi, aby si zásluhou orodovania svätých 

apoštolov mohol premáhať  všetky protivenstvá i na tomto svete a potom 

v nebeskej ríši s Kristom, našim Bohom, jasať.“ (Ratkoš, 1964, s.190). 

V latinskom jazyku: 49 Tieto slová, pretransformované do politickej 

roviny, znamenali, že pápež Ján VIII. uznal Svätoplukovu ríšu za 

samostatný štátno-politický subjekt, vzal ho pod priamu ochranu  

Apoštolskej stolice a postavil na roveň s ostatnými vtedajšími štátmi 

v európskom priestore. Veľkomoravská ríša svojím charakterom sa stala 

typom samostatného európskeho štátu, uznaného v rámci rímskeho 

kresťanského univerza. Podľa rozhodnutia pápežskej kúrie tento štát už 

mal rovnocenné postavenie s ostatnými vtedajšími štátmi západného 

kresťanského sveta. Vo vzťahu k Franskej ríši alebo Východofranskému 

kráľovstvu de facto už nebol pod ich politickou kuratelou, ale jeho 

ochranu zaručovala Apoštolská stolica, podobne ako napríklad 

anglosaské kráľovstvo alebo astúrske panstvo Veľkého Španielska. 

Vládca Svätopluk, už predtým občas  označovaný latinským „rex“, sa de 

jure stal kráľom a pápežská kúria, podľa slov Lubomíra Havlíka, 

prisľúbila Svätoplukovi a Veľkomoravskej ríši pomoc proti všetkým 

nepriateľom tohto sveta, čím Svätopluk v skutočnosti už nemal nad 

sebou „okrem fiktívnej duchovnej moci žiadnu inú svetskú moc, zvlášť 

nie moc  franských cisárov alebo kráľov“. (Havlík, 1965, s.124). 

Pretransformované do politologického myslenia to znamenalo, že 

Veľkomoravská ríša bola z medzinárodno-politického hľadiska 

suverénnym štátom a Svätopluk po štátoprávnej stránke samostatným 
                                                 
49 „Pro qua scilicet tanta fide ac devocione tua et populi tui apostolatus nostri ulnis extensis te 
quasi unicum filium amore ingenti amplectimur et cum omnibus fidelibus tuis paternitatis 
nostrae gremio veluti oves domini nobis commissas recipimus vitaeque pabulo clementar nutrire 
optamus atque nostris assiduis precibus omnipotenti te domino commendare studemus, quatenus 
sanctorum apostolorum suffragantibus meritis et in hoc seaculo adversa omnia superare et in 
cealesti postmodum regione cum Christo deo nostro valeas triumphare“. (Marsina, R.:Codex 
diplomaticus et epistolasis, 1971, s.24) 
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a zvrchovaným panovníkom. Richard Marsina sa v tejto súvislosti 

domnieva, že „z politického hľadiska to v danej európskej konštelácii 

malo veľký význam,“ pretože pre ostatné európske štáty vrátane Franskej 

ríše či Východofranského kráľovstva to bola jasná správa, že nemôžu 

v budúcnosti nakladať s Veľkou Moravou svojvoľne, „pretože by tým 

narušili záujmovú sféru pápežskej stolice,“ pričom zdôraznil, že tak ako 

pri Rastislavovi, aj tento dosiahnutý úspech Svätopluka svedčí o tom, že 

„politické myslenie vedúcich predstaviteľov Veľkej Moravy a ich 

orientácia v medzinárodných vzťahoch boli na vysokej úrovni...“ 

(Marsina, 2005, s.86-87). Je veľmi pravdepodobné, že arcibiskup Metod 

spolu s veľmožom Zemižízňom, ktorí tento návrh pápežovi predniesli, 

chápali jeho politický i historický význam a dosah. Domnievame sa, že 

Apoštolská stolica mohla takéto závažné politické rozhodnutie prijať aj 

preto, lebo v tomto období Svätopluk svojimi christianizačnými výbojmi 

upevnil a rozšíril svoju vládu aj nad ďalšími slovanskými kmeňmi 

a mohol tak rozšíriť vplyv Ríma. S úspechom v tejto otázke bolo späté aj 

riešenie pravovernosti arcibiskupa Metoda, povolenie  používania 

staroslovenskej liturgie pre jednoduchý ľud a vytvorenie cirkevno-

správnej organizácie na Veľkej Morave.            

   2.  Potvrdenie pravovernosti arcibiskupa Metoda znamenalo Metodovo 

politické víťazstvo nad osočovateľmi z radov východofranského kléru 

a bolo predpokladom potvrdenia Metoda v hodnosti arcibiskupa. Ján 

VIII. v bule uviedol: „Vypočuli sme teda toho Metoda, vášho ctihodného 

arcibiskupa, pred ustanovenými našimi bratmi biskupmi, či vyznáva 

vierovyznanie pravej viery a pri svätých bohoslužbách spieva tak, ako to 

v skutočnosti svätá cirkev rímska zachováva a ako to na šiestich svätých 

všeobecných synodách svätí otcovia podľa hodnoverností evanjelia 

Krista, nášho Boha, vyhlásili a podali.“ (Ratkoš, 1964, s.190). 

V latinskom jazyku:  50  Po tomto vypočutí pápež konštatoval, že Metod 

                                                 
50 „Igitur hunc Methodium, venerabilem archiepiscopum vestrum, interrogavimus coram positis 
fratribus nostris episcopis, si ortodoxae fidei symbolum ita crederet et inter sacra missarum 
sollempnia caneret, sicuti sanctam Romanam ecclesiam tenere et in sanctis sex universalibus 
synodis a sanctis patribus secundam evangelicam Christi dei nostri auctoritatem promulgatum 
atque traditium  constat“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24) 
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zachováva učenie rímskej cirkvi: „My však po zistení, že je vo všetkých 

cirkevných náukách pravoverným a v službách (cirkvi) prospešným, 

poslali sme vám ho naspäť, aby znovu spravoval zverenú mu božiu 

cirkev.“ (Ratkoš, 1964, s.191). V latinskom jazyku: 51 Pápež nariadil 

Svätoplukovi: „Dávame vám príkaz, aby ste ho (arcibiskupa Metoda – 

poznámka autora) prijali ako vlastného pastiera s dôstojnou poctou 

i úctou a radostnou mysľou, pretože podľa rozhodnutia našej apoštolskej 

autority sme mu privilégium jeho arcibiskupstva potvrdili a stanovili, že 

s božou pomocou zostane naveky platné, tak, ako sú z moci našich 

predchodcov ustanovené a potvrdené práva i výsady všetkých božích 

cirkví.“ (Ratkoš, 1964, s.191).  V latinskom jazyku: 52   

  3. Potvrdenie Metoda ako arcibiskupa bolo predpokladom 

k rozhodnutiu pápeža o vytvorení moravskej cirkevnej provincie, 

podriadenej pod Rím, čo znamenalo vyňatie územia spravovaného 

Svätoplukom spod vplyvu východofranskej cirkevnej hierarchie. 

Rozhodnutie pápeža Jána VIII. zriadiť samostatnú moravskú cirkevnú 

provinciu – Moravské arcibiskupstvo  a Nitrianske biskupstvo (Sanctae 

ecclesiae nitrensis)  –  pod správou arcibiskupa Metoda malo aj politický 

význam, pretože územie Svätopluka odteraz bolo pod priamym 

vplyvom, a tým aj ochranou Apoštolskej stolice. Ako poznamenal 

Richard Marsina, táto oblasť jej „...podliehala nielen cirkevnosprávne, 

ale aj politicko-správne, a bez jej súhlasu sa tam nemalo nič meniť“. 

(Marsina, 2005, s.87). Pápežská bula Industriae tuae dávala právo 

arcibiskupovi Metodovi, „...aby sa podľa kanonickej tradície sám staral 

o všetky cirkevné záležitosti a vykonával ich akoby pod dohľadom božím; 

veď jemu bol zverený ľud Pána a on bude vydávať účty za jeho duše“. 

                                                 
51 „Nos autem illum in omnibus ecclesiaticis doctrinas et utilitatibus orthodoxum et proficuum 
esserepperientes. Vobis iterum ad regendam commissan sibi ecclesiam dei remisimus“. 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24) 
52 „Quem veluti pastorem proprium ut digno honore et reverencia letaque mente recipiatis, 
iubemus, quia nostrae apostolicae auctoritatis praecepto eius archiepiscopatus et privilegium 
confirmavimus  et in perpetuum, deo iuvante, firmum manere statuimus, sicuti antecessorum 
nostrorum autoritate omnium ecclesiarum de iura et privilegia statua et firmata consistunt“. 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24) 
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(Ratkoš, 1964, s.191). V latinskom jazyku:53 Touto, nazvime to 

«neobyčajnou veľkorysosťou» Apoštolská stolica sledovala nielen svoje 

cirkevnosprávne, ale aj politické ciele. Vychádzala zrejme aj 

z predpokladu, že christianizácia nových území Slovanov (a tým aj 

rozšírenie vplyvu Ríma) bude za týchto podmienok jednoduchšia než 

uskutočňovaná prostredníctvom Východofranského kráľovstva a jeho 

kléru. Svätoplukovi tým otvárala nové možnosti územných výbojov 

a arcibiskupovi Metodovi umožňovala rozširovať a upevňovať 

samostatnú moravskú cirkevnosprávnu organizáciu, čo z hľadiska ďalšej 

stability a rozvoja Veľkej Moravy bola veľmi dôležitá politická 

okolnosť.  Konečne, tento politický zámer Apoštolskej stolice je jasne 

naznačený aj v texte listiny poslanej Svätoplukovi: „Želáme si tiež, aby 

si nám tak isto so súhlasom a prezieravosťou samého arcibiskupa vo 

vhodnom čase poslal aj druhého schopného kňaza alebo diakona (popri 

Vichingovi – pozn. autora), ktorého by sme tiež vysvätili za biskupa pre 

inú cirkev, kde by si biskupský úrad uznal za potrebný, aby spomenutý 

váš arcibiskup mohol potom s týmito dvoma nami vysvätenými biskupmi 

podľa apoštolského ustanovenia vysväcovať pre iné miesta, v ktorých 

biskupi majú a môžu dôstojne žiť.“ (Ratkoš, 1964, s.191). V latinskom 

jazyku: 54      

   4. Aj keď pápež, zrejme v súlade s požiadavkou Svätopluka, ustanovil 

do čela Nitrianskeho biskupstva Wichinga: „Aj toho kňaza, menom 

Viching, ktorého si nám poslal, vysvätili sme ako zvoleného biskupa 

                                                 
53 „Ita sane, ut iuxta canonicam traditionem omnium negociorum ecclesiasticorum curam habeat 
ipse et ea velut deo contemplante dispenset, nam populus domini illi commissus est et pro 
animabus eorum hic redditurus erit racionem“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 
1971, s.24)    
54 „Et volumus, ut pariter cum ipsibus archiepiscopi consensu, et providencia et alterum nobis 
apto tempore utilem presbiterum  vel diaconem dirigas, quem similiter in alia ecclesia, in qua 
episcopalem curam noveris esse necessariam, ordinemus episcopus, ut cum his duobus a nobis 
ordinatis episcopis praefatus archiepiscopus vester iuxta decretum apostolicum per alia loca, in 
quibus episcopi honorifice debent et possunt existere postmodum valeaet ordinare“. (Marsina, 
R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24)     
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svätej cirkvi nitrianskej.“ (Ratkoš, 1964, s.191). V latinskom jazyku: 55 

Dôvodom na ordináciu Wichinga a jeho umiestnenie na novozriadené 

biskupstvo v Nitre mohol byť podľa Lubomíra Havlíka aj pápežov 

zámer odvrátiť sťažnosti franko-bavorského kléru. Svätoplukom 

designovaného Wichinga, pôvodom švábskeho benediktínskeho mnícha, 

s politickými väzbami na Východofranský dvor a vysoký klérus, práve 

v tomto čase vysväteného v Ríme za biskupa, chcel pápež ustanoveniami 

o zvrchovanom postavení arcibiskupa Metoda zabezpečiť jednotu 

moravskej cirkvi v nadväznosti na Svätoplukovu politickú moc 

a zároveň dosiahnuť pevné cirkevnoprávne postavenie arcibiskupa 

Metoda, zodpovedajúce kánonom rímskej cirkvi. O podriadenom (z 

latinčiny suffragénnom) postavení Wichinga bula o i. uvádza: 

„...prikázali sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchal, ako 

to sväté kánony učia.“ (Ratkoš, 1964, s.191). V latinskom jazyku: 56  

   5. Podobnú poslušnosť voči Metodovi nariadil pápež aj ostatným 

duchovným a kňazom, pôsobiacim na území moravskej arcidiecézy, 

predovšetkým franského pôvodu, ktorí neuznávali cirkevnú autoritu 

arcibiskupa Metoda, odvolávajúc sa na svoju podriadenosť Pasovu 

a Salzburgu, to znamená východofranským cirkevným inštitúciám, ktoré 

ich vyslali na Veľkú Moravu. Od nich prijímali poverenia, ktorých 

obsahom bola aj politická činnosť, teda actio politicus  – pôsobenie 

v prospech Východofranského kráľovstva. Pravdepodobne na naliehanie 

arcibiskupa Metoda pápež v bule stanovil jednoznačne: „Avšak  kňazom, 

diakonom alebo duchovným ktoréhokoľvek stavu, či Slovienom alebo 

príslušníkom ktoréhokoľvek kmeňa, ktorí žijú na území tvojej (t. j. 

Svätoplukovej – pozn. autora) dŕžavy, nariaďujeme, aby sa vo všetkom 

podriadili a poslúchali nášho už spomenutého spolubrata, vášho 

arcibiskupa, aby bez jeho vedomia vôbec nič nekonali.“ (Ratkoš, 1964, 

                                                 
55 „Ipsum quoque presbiterum nomine Uuichinus, quem nobis direxisti, electum episcopum 
conseravimus sanctae ecclesiae Nitrensis;“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 
1971, s.24) 
56 „...quem suo archiepiscopo in omnibus obedientem, sicuti sancti canones docent, esse 
iubemus“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24)  
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s.191). V latinskom jazyku: 57 Nedodržiavanie pápežom nariadenej 

cirkevnej subordinácie, rešpektovania rímskych kánonov, zjavnú 

neposlušnosť, vyvolávanie akéhokoľvek rozkolu v cirkvi mohol Metod 

patrične trestať: „Ak by sa však zo vzdorovitosti a neposlušnosti 

opovážili vyvolať nejaké pohoršenie alebo rozkol a po prvom, ba ani po 

druhom napomenutí by sa vôbec nepolepšili, z našej moci nariaďujeme, 

aby ste ich podľa platnosti (tých) ustanovení, ktoré sme mu odovzdali 

a vám poslali, ako rozsievačov kúkoľa ďaleko vyhnali zo svojich cirkví 

a územia.“ (Ratkoš,  1964, s.190). V latinskom jazyku: 58  Z textu buly 

jednoznačne vyplýva, že pápež Ján VIII. (zrejme ako dôsledok 

upozornení a obáv zo strany arcibiskupa Metoda) mohol mať záujem na  

cirkevnosprávnej jednote moravského arcibiskupstva a na rešpektovaní 

postavenia arcibiskupa Metoda. Bol si iste vedomý, že stabilita  

moravskej (aj nitrianskej) cirkevnej organizácie je nevyhnutná pre 

politickú stabilitu Svätoplukovej ríše, čo bolo dôležitou okolnosťou pre 

očakávanú úspešnosť christianizácie ďalších slovanských území. 

Spomínané ustanovenia pápeža obsahovali v sebe racionálnu politickú 

ideu.  

   6. Historik Alexander Avenarius sa domnieva, že na území Veľkej 

Moravy sa vtedy predpokladala zmiešaná (t. j. byzantsko-rímska) 

liturgia a tvrdí, že „pápežská kúria v roku 879 nemala nijaké výhrady 

proti byzantskému obradovému zameraniu veľkomoravskej cirkvi“, 

pretože aj na území Ríma bolo niekoľko byzantských kláštorov. 

(Avenarius, 1997, s.13). V roku 880 prišlo podľa neho k zásadnej 

obradovej zmene: z východnej liturgie prešla veľkomoravská cirkev na 

západnú liturgiu v obradoch. To znamená, že pod vplyvom pápežského 

                                                 
57 „Presbiteros vero diacones seu cuiuscunque ordinis clericos, sive Sclauos, sive cuiuslibet 
gentis, qui intra provinciae tuae fines consistunt, praecipimis esse subiectos et obedientes in 
omnibus iam dieto confratri nostro, archiepiscopo vostro, ut nichil omnino praeter eius 
conscienciam agant“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24) 
58 „Quod si contumaces et inobaedientes existentes scandalum aliquod aut scisma facere 
praesumpserint, et post primam et secundam ammonicionem se minime correxerint, quasi 
zizaniorum seminatores ab ecclesiis et finibus vestris auctoritate nostra precipimus esse procul 
abiciendos secundum auctoritatem capitulorum, quae illi dedimus, vobis direximus“. (Marsina, 
R.:Codex diplomaticus et spistolais, 1971, s.24)    
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zákazu veľkomoravská cirkev sa tesnejšie prikláňa k latinským 

západným obradom. (1997, s.13). Pápežská bula priniesla zásadné 

rozhodnutia aj v otázke používania liturgického jazyka Slovenov: 

„Napokon právom schvaľujeme slovienske písmo vynájdené nebohým 

Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválospevy patriace 

Bohu, a nariaďujeme, aby sa v tomto jazyku hlásalo velebenie a skutky 

Krista, Pána nášho.“ (Ratkoš, 1964, s.191). V latinskom jazyku: 59  

Povolenie používať popri latinčine aj liturgiu v staroslovenskom jazyku, 

je treba vnímať ako významný  krok Apoštolskej stolice k rozširovaniu 

kresťanstva a vplyvu Ríma medzi doposiaľ nepokrstenými slovanskými 

kmeňmi aj preto, že používanie latinského jazyka by mohlo sťažiť 

proces kristianizácie, hoci išlo o porušenie vtedy uznávanej tradičnej 

zásady o výlučnom používaní troch liturgických jazykov (hebrejčina, 

gréčtina, latinčina). Takto prijaté rozhodnutie bolo zdôvodňované 

ustanoveniami z Biblie (podobne ako to predtým urobil Konštantín 

Filozof): „Veď zvelebovať Pána nielen tromi, lež všetkými jazykmi 

pripomína nám Písmo sväté, ktoré prikazuje slovami: „Chváľte Pána 

všetky národy a oslavujte ho všetci ľudia.“ (Ratkoš, 1964, s.191). 

V pápežskej bule spomínaný text v latinskom jazyku: 60 Pretože podľa 

slov pápeža Jána VIII, napísaných v bule Industriae tuae, aj apoštoli 

„hlásali veľké skutky božie všetkými jazykmi“, lebo „veď ani viera, ani 

náuka nijako neprekáža či už omše spievať v tomže slovienskom jazyku, 

či čítať sväté evanjelium...“ (Ratkoš, 1964, s.19). V latinskom jazyku: 61 

Svoje rozhodnutie pápež zdôvodňoval odvolávaním sa na slová v Biblii, 

podobne ako predtým Konštantín v spore s trojjazyčníkmi v Benátkach: 

„...pretože kto stvoril tri hlavné jazyky, a to hebrejský, grécky a latinský, 

ten aj všetky ostatné stvoril ku svojej chvále a sláve“. (Ratkoš, 1964, 

                                                 
59 „Litteras denique Sclaviniscas, a Constantino quondam Philosopho reppertas, quibus deo 
laudes debite resonent, iure laudamus, et in eadem lingua Christi domini nostri preconia et 
opera enarrentur, iubemus“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24) 
60 „Neque enim tribus tantum, sed omnibus linguis dominum laudare auctoritare sacra 
monemur, quae praecipit dicent: Laudate Dominum omnes gentes et collaudate eum omnes 
poluli“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.24) 
61 „Nec sane fidei vel doctrinae aliquid obstat sive missas eadem Slavonica lingua canere sive 
sacrum evangelium...“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris,1971, s.24) 
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s.192). V latinskom jazyku: 62 Potvrdil tým vtedajšiu prax 

o prirodzenosti používania rôznych jazykov v liturgii. Súhlas pápeža 

používať jazyk Slovenov (popri latinčine) v bohoslužobnom obrade  pre 

prostý ľud  je treba na túto dobu chápať ako bezprecedentné rozhodnutie 

a určite je treba za týmto rozhodnutím pápeža vidieť snahy arcibiskupa 

Metoda než samostatné, všeobecné a jednoznačné rozhodnutie Svätej 

stolice. Podľa názoru Richarda Marsinu Apoštolská stolica tým „dala 

vlastne svoj právne nie veľmi výrazne formulovaný trpný súhlas, pričom 

akceptovala faktický jestvujúci stav“ (Marsina, 2005, s.90), ktorý vtedy 

na Veľkej Morave už existoval. Pápežská bula stanovila, že používanie 

jazyka Slovenov nebolo v rozpore s vierou ani učením cirkvi. V tejto 

otázke určila jasnú hierarchiu: „Avšak nariaďujeme, aby sa vo všetkých 

kostoloch vašej krajiny čítalo evanjelium pre väčšiu slávu  po latinsky 

a len potom preložené do slovienskeho jazyka zaznievalo do uší ľudu, 

nerozumejúceho latinskému slovu, ako sa to vraj v niektorých cirkvách 

robí.“ (Ratkoš, 1964, s.192). V latinskom jazyku: 63 Je zaujímavé, že 

v bule pápež rozlišuje používanie liturgického jazyka pre prostý ľud 

zrejme s cieľom, aby kresťanstvo medzi slovanskými kmeňmi zapustilo 

pevné korene. Svätoplukovi, veľmožom v jeho blízkosti a radcom 

(iudicibus) pápež nariadil iný prístup: ak pre ľud pripúšťal slovanskú 

liturgiu z dôvodu nezrozumiteľnosti latinského jazyka, panovníkovi 

a jeho dvoru nielen akoby dával na výber, ale v skutočnosti imperatívne 

prikazoval používanie latinskej liturgie: „A keď sa tebe i tvojim 

veľmožom páči počúvať omše radšej v latinskom jazyku, prikazujeme, 

aby sa pre teba omšové obrady odbavovali po latinsky.“ (Ratkoš, 1964, 

                                                 
62 „...quoniam qui fecit tres linguas principales, Hebream scilicet, Grecam et Latinam, ipse  
creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et 
epistolaris, 1971, s.24-25) 
63 „Iubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae propter maiorem honorificenciam 
evangelium Latine legatur et postmodum Sclavinica lingua translatum in auribus populi Latina 
verba non intelligentis adnuncietur, sicut  in quibusdam ecclesiis fieri videtur.“ (Marsina, 
R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.25) 
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s.192). V latinskom jazyku: 64 Tento imperatívny príkaz – prikazujeme 

(precipimus) – bol iste vyjadrený aj preto, lebo Svätopluk si zjavne želal 

používanie latinského bohoslužobného jazyka a liturgie, čo zrejme už 

vtedy naznačovalo jeho postoj k otázke používania liturgie v jazyku 

Slovenov.  Aby sa mohol Svätopluk lepšie orientovať v cirkevnom 

(kanonickom) práve, podľa slov Petra Ratkoša, poslal mu pápež 

prostredníctvom Metoda tzv. rozšírenú Dionisio-Hadrianu, čo bola 

vlastne zbierka dekrétov cirkevného práva, nazývaná L. Havlíkom 

„rukopis Collecto Dionisiana“. (Ratkoš, 1990, s.109). Aj Alexander 

Avenarius sa domnieva, že o tesnejšom primknutí veľkomoravskej cirkvi 

k západnej, teda k rímskej cirkvi, môže svedčiť aj skutočnosť, že pápež 

vtedy poslal arcibiskupovi Metodovi príručku rímskeho práva 

Dionyziánu Auductu, ktorá mala na Veľkej Morave nahradiť dovtedy 

platné byzantské právo Nomokánon. (Avenarius, 1997, s.13). Podľa 

názoru niektorých historikov otázky používania slovanskej liturgie boli 

už pri vzniku tejto buly „formulované nejednoznačne“, čím „zo strany 

pápežskej stolice tu nešlo ani tak o akt dotýkajúci sa viery, ako o skôr 

politické rozhodnutie,“ ktorým si pápežská kúria v tomto priestore 

zabezpečovala „nielen cirkevnoprávne, ale aj politické a územné 

ašpirácie“ a „svojím taktickým postupom pápežská stolica vylučovala 

z nárokov na územie Veľkej Moravy až dvoch potenciálnych protivníkov, 

obidve najmocnejšie ríše tých čias, Byzantskú a Franskú...“ (Marsina, 

2005, s.90-91). Neskorší vývoj udalostí potvrdil, že potvrdené 

privilégium používať predspisovnú slovenčinu ako liturgický jazyk 

mohlo byť do značnej miery účelovým rozhodnutím, v ktorom bol 

prítomný politický podtext. Apoštolská stolica tým sledovala aj vlastné 

zahraničnopolitické záujmy.  

   Vydanie pápežskej buly Industriae tuae bolo významným 

diplomatickým úspechom nielen Svätopluka, ale aj Metoda, pretože 

požiadavku, aby Apoštolská stolica prijala pod svoju patronáciu 

                                                 
64 „Et si tibi et iudicibus tuis placet missas Latina lingua magis audire, precipimus, ut Latine 
missarum tibi sollemnia celebrentur“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, 
s.25) 
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Svätopluka a všetok moravský ľud,  predkladal pápežovi práve Metod.  

Ako napísal Matúš Kučera, pápežské privilégium prinieslo politické 

víťazstvo Veľkomoravskej ríši na mnohých frontoch života. (Kučera, 

2008, s.109). Bolo zároveň aj politickým i osobným víťazstvom 

arcibiskupa Metoda, ale aj Konštantína Filozofa, ich mnohoročného 

civilizačného poslania medzi Slovenmi na Veľkej Morave. Otvárali sa 

nové možnosti a perspektívy nielen ďalšiemu mocenskému posilňovaniu 

Veľkomoravskej ríše, rozvoju jej vzdelanosti a kultúry, ale aj rastu 

vplyvu veľkomoravskej cirkevnej organizácie, najmä jej slovanskej 

časti. Pápežská bula dokazuje, že veľkomoravské arcibiskupstvo pod 

Metodovým vedením sa prispôsobilo požiadavkám Apoštolskej stolice 

vo veci rímskej ortodoxie, ale v oblasti cirkevných rítov – ako uvádza 

Lubomír Havlík – podržalo si svoj byzantský charakter. (Havlík, 1965, 

s.125). Prijatie Svätoplukovej ríše pod patronáciu Apoštolskej stolice 

znamenalo, že bavorským feudálom a východofranským cirkevným 

inštitúciám z Pasova a Salzburgu bolo znemožnené miešať sa do 

záležitostí vo Svätoplukovej ríši. Bavorskí  episkopi sa však nevzdali 

svojho cieľa politicky zasahovať do pomerov v cirkevnej organizácii na 

Veľkej Morave. Zmenili len taktiku a aj aktérov: začali sa opierať 

o latinikov franko-bavorského pôvodu, ktorí pôsobili na území Veľkej 

Moravy, najmä v Nitrianskom biskupstve. Ich škodlivé pôsobenie bolo 

uľahčené neprincipiálnym postojom kráľa Svätopluka, keďže sa 

zoskupovali okolo nitrianskeho biskupa Wichinga, tešiaceho sa z 

podpory Svätopluka. Cieľom ich politických intríg, namierených 

predovšetkým proti arcibiskupovi Metodovi, bolo oslabiť jeho 

postavenie a obnoviť bavorsko-nemecký vplyv vo veľkomoravskej 

cirkevnej organizácii.  
 
           
 

    Intrigy latinikov  proti Metodovi 
         

   Intrigy proti Metodovi organizoval predovšetkým ordinovaný 

nitriansky biskup Wiching, podporovaný kňazom Jánom z Benátok. Je 
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známe, že moravské posolstvo v Ríme vedené veľmožom Zemižizňom 

sa na konci svojho pobytu rozdelilo na dve časti. Wiching sa na Veľkú 

Moravu vrátil neskôr. Hneď po svojom príchode začal intrigy proti 

Metodovi. Vo svojej podstate boli pokusom o politický rozkol 

veľkomoravskej cirkevnej organizácie a uzurpovanie si vedenia tejto 

cirkvi. Jeho snahy v konečnom dôsledku ohrozovali politickú 

samostatnosť Veľkej Moravy.     

   Z obsahu a zmyslu buly Industriae tuae Jána VIII. by sa zdalo, že 

arcibiskup Metod získal voľnosť v budovaní veľkomoravskej cirkevnej 

organizácie aj v ďalšom christianizačnom poslaní medzi Slovanmi. 

Pápež Ján VIII. v liste z 23. marca 881 vyslovil Metodovi uznanie za 

jeho «starostlivosť» o kresťanov a za «pastiersku horlivosť» pri šírení 

kresťanstva, keď napísal: „Arcibiskupovi Metodovi dôverne. 

Schvaľujeme starostlivosť tvojej pastierskej horlivosti, ktorú vyvíjaš 

v získavaní duší verných nášmu Pánu Bohu, a tiež pozorujeme, že si 

horlivým pestovateľom pravej viery...“ (Ratkoš, 1964, s.193). 

V latinskom jazyku: 65 Stúpenci východofranského cirkevného 

a politického vplyvu a Metodovi protivníci však ustanovením Wichinga 

za biskupa v Nitre získali novú možnosť politicky intrigovať proti 

arcibiskupovi Metodovi a tak zasahovať do vnútorných cirkevných 

pomerov vo Svätoplukovej ríši. Keďže v tomto čase zrejme nedokázali 

zásadne ovplyvniť pápeža Jána VIII., pokúšali sa prostredníctvom 

biskupa Wichinga pre svoje rozkladné zámery získať podporu 

u Svätopluka a časti jeho veľmožov. Žiaľ, Svätopluk ako suverénny 

vládca, zrejme aj z dôvodov udržania dobrých politických vzťahov 

s Východofranskou ríšou, sa nechal ovplyvňovať Wichingom a ne-

dokázal dostatočne brániť Metoda. Intrigy proti Metodovi mohli byť 

podporované i časťou východofranských cirkevných klerikov v prostredí 

pápeža Jána VIII., pretože viedli k častým zmenám postojov Apoštolskej 

stolice k používaniu liturgického jazyka. Obsahom útokov bolo nielen 

                                                 
65 „Methodie archiepiscopo pro fide. Pastoralis sollicitudinis tue curam, quam in lucrandis 
animabus fidelium domino deo nostro exhibis, aprobantes et orthodoxe fidei te cultorem 
strennum existere contemplantes...“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.26) 
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používanie slovanskej liturgie, ktorú podľa tvrdení Wichinga pápež 

nepovolil, ale aj obviňovanie Metoda z «nepravovernosti» výkladu 

cirkevnej vierouky. Obsahovo i politicky boli zrejme také závažné, že 

Metod v záujme pravdy a cti sa obrátil listom na Rím. Pápež Ján VIII. 

v odpovedi napísal: „Keď sme sa však z tvojho listu dozvedeli o tvojich 

rôznych príhodách a osudoch, s akou sústrasťou sme s tebou spolucítili, 

môžeš spoznať z toho, že keď si bol u nás, napomínali sme ťa, aby si sa 

pridržiaval učenia svätej cirkvi rímskej podľa hodnoverného podania 

otcov a poučili sme ťa, ako máš vyznanie viery učiť a pravú vieru 

hlásať.“ (Ratkoš, 1964, s.193–194). V latinskom jazyku: 66  Ubezpečoval 

Metoda, že to isté napísal v samostatnom apoštolskom liste aj „slávnemu 

kniežaťu Svätoplukovi“ („glorioso principi Sphentopulcho“) a žiadny 

iný list Apoštolská stolica neposlala, „ani onomu biskupovi sme ani 

verejne, ani tajne neprikázali iné robiť, ani sme neustanovili, aby si ty 

iné konal“. (Ratkoš, 1964, s.194). Hoci v liste pápeža sa nespomína 

žiadne meno, nepochybne išlo o nitrianskeho biskupa Wichinga. 

Wiching pravdepodobne ešte počas svojho pobytu v Ríme zostavil iný 

text listiny, ktorú vydával za pravú, a ktorá vyjadrovala opačné 

stanoviská než skutočná Industriae tuae. Historici sa prikláňajú 

k názoru, že Wiching bol nielen zostavovateľom, teda pôvodcom 

a iniciátorom, ale aj jej rozširovateľom na Veľkej Morave. Bol si zrejme 

vedomý,  že v tejto činnosti ho podporujú rímski i franskí klerici, ktorí 

nesúhlasili s postojmi Jána VIII. vyjadrenými v bule Industriae tuae. 

Pápežov list, ktorý Metod dostal na jar 881, bol jasným svedectvom 

zákerného konania Wichinga proti Metodovi. Spory medzi nimi sa 

neustále vyostrovali, pritom Svätopluk, podľa historika Richarda 

Marsinu, stál na strane Wichinga. (2005, s.99). Dôvodov neobyčajnej, ba 

podľa slov životopisca Klimenta Bulharská legenda o velickom 

biskupovi Klimentovi až otrockej náklonnosti Svätopluka k Wichingovi 

                                                 
66 „Verum auditis per tuas litteras variis casibus vel eventibus tuis, quanta conpassione tibi 
condoluerimus, ex hoc advertere poteris, in quo te coram nobis positum sancte Romane ecclesie 
doctrinam iuxta sanctorum patrum probabilem tradicionem sequi debere monuimus et tam 
symbolum quam rectam fidem a te docendam et predicandam subdidimus“. (Marsina, R.:Codex 
diplomaticus et epistolaris, 1971, s.26) 
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mohlo byť viac. Jedným môže byť aj zaviazanosť Wichingovi, ktorý  

ako benediktínsky mních sa vo Švábsku spriatelil s uväzneným 

Svätoplukom. Zrejme mu pomohol získať náklonnosť Karolmana a oslo-

bodiť sa z väzenia. Ďalším dôvodom neustáleho protežovania a ochra-

ňovania Wichinga Svätoplukom mohlo byť, že Wiching bol pravde-

podobne politickým exponentom východofranského dvora aj bavorského 

kléru, prostredníctvom ktorého mohol mať vplyv aj medzi bavorskými 

klerikmi v Apoštolskej stolici. To si Svätopluk uvedomoval a ako vládca 

musel vziať do úvahy. Pravdepodobne pochopil, že Wiching môže 

poslúžiť a byť užitočný ako sprostredkovateľ dobrých politických 

vzťahov s východofranským dvorom, čo pre kompromisnú politiku a 

politické záujmy Svätopluka bolo dôležité. Za dôverou Svätopluka 

k Wichingovi mohli byť očakávania, že Wiching ho bude podporovať 

v mocenskej expanzii na územia spravované východofranskou alebo 

bavorskou cirkevnou správou a podľa potreby bude komunikovať 

s východofranským dvorom, teda možno aj udobrovať si panovníka. Je 

vysoko pravdepodobné, že to bol práve Wiching, ktorý pomohol 

Svätoplukovi vytvoriť skoro rodinné vzťahy s východofranským cisárom 

Arnulfom. O postavení Wichinga a jeho úlohe vo východofran-

ských politických i cirkevných kruhoch mohol by svedčiť aj zápis 

v kresmünsterských análoch, ktoré vznikli na prelome 13. a 14. storočia 

v benediktínskom kláštore v Kresmünsteri na podklade starších viero-

hodných (možno aj nevierohodných) predlôh z roku 885, kde je zaz-

namenaný zaujímavý údaj: „Wiching, arcibiskup, národnosťou Nemec. 

Tento utláčal cirkev v Lorchu, chtiac jej diecézu rozdeliť a  pomocou 

kráľa Svätopluka v Sedavii (?) vyzdvihnúť metropolu.“ (Ratkoš, 1964, 

s.358). Pokiaľ ide o Metoda a Wichinga, podľa Lubomíra Havlíka, 

jedným z dôvodov rozporov medzi nimi  mohol byť aj Metodov zámer 

pripraviť Gorazda na čelo cirkevnej organizácie vo Veľkomoravskej ríši. 

(1965, s.127). Metodovo rozhodnutie považoval Wiching a východo-

franskí kňazi pôsobiaci v okolí Svätopluka za ohrozenie ich ďalšieho 

pôsobenia vo veľkomoravskom prostredí. Preto ich jedinou možnosťou 

bolo odstránenie Metoda z čela veľkomoravskej cirkevnej organizácie. 
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Na druhej strane arcibiskup Metod mohol považovať konanie Wichinga 

nielen za prejav neposlušnosti, ale aj za pokus o uchvátenie 

veľkomoravského arcibiskupstva.  (Havlík, 1965, s.125). Preto ako  

reakciu na tieto intrigy zo strany Wichinga použil svoju arcibiskupskú 

právomoc a (nevieme, či aj s vedomím Svätopluka) najprv nariadil 

Wichingovi, aby misijne pôsobil medzi pohanskými kmeňmi Slovanov 

na územiach nedávno pripojených ku Svätoplukovej ríši  susediacimi 

s Nitrianskym biskupstvom. Pretože Wiching pokračoval v intrigách, 

Metod siahol k najtvrdšiemu trestu, ktorý mu umožňovalo jeho 

arcibiskupské postavenie: v roku 884 pozbavil Wichinga biskupskej 

hodnosti, pôsobenia v Nitre a dal ho do kliatby. Túto degradáciu 

Wiching ťažko znášal a začiatkom roku 855 odišiel, podľa Richarda 

Marsinu, „s priamym súhlasom a z poverenia“. (Marsina, 2005, s.99) 

Svätopluka do Ríma s ďalšími  žalobami na Metoda, snažiac sa, aby 

rímsky pápež mu vrátil Metodom odňatú biskupskú hodnosť i funkciu 

v Nitrianskej diecéze, odsúdil Metodovu vierouku ako nepravú a zakázal 

slovanskú liturgiu. Svätopluk tak ako v roku 879, aj teraz sa obrátil na 

kúriu, aby rozsúdila tento spor. Keďže Nitrianska diecéza po úteku 

Wichinga ostala bez biskupa, Metod do tejto funkcie pravdepodobne 

designoval Gorazda, predpokladajúc následný súhlas Apoštolskej 

stolice. Stúpenci Wichinga  to považovali za porušenie rímskeho 

kánonického práva a dôkaz Metodovej „nepravovernosti“ Rímu. Metod 

správne vychádzal z toho, že Gorazd je vieroučne i politicky 

najvhodnejším kandidátom, aby bol na čele veľkomoravského 

arcibiskupstva, pretože bol vyučený v kniežacej škole a pochádzal 

z prostredia Slovenov. Ustanovením Gorazda na čelo veľkomoravskej 

cirkevnej organizácie sledoval nielen zabezpečenie kontinuity pôsobenia 

byzantskej misie, teda aj svojho diela, ale aj pokračovanie nezávislosti 

veľkomoravského arcibiskupstva od bavorských episkopov a 

Svätoplukovej ríše od Východofranského kráľovstva. Je známe, že 

zámer s ordináciou Gorazda ako druhého biskupa sa Metodovi 

nepodaril, pretože pápež Štefan V. ju neuznal.   
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   Útoky proti Metodovi zo strany latinského kléru na Veľkej Morave 

mohli existovať aj preto, lebo Svätoplukovi (a možno aj iným vplyvným  

veľmožom) nezáležalo na používaní slovanskej bohoslužobnej liturgie 

na historickom území Veľkej Moravy. Dávali prednosť jej podobe 

v latinčine. Mnohým veľmožom Metod prekážal aj preto, lebo kritizoval 

ich nemorálny spôsob života. Pravdepodobne začínal uplatňovať zásadu 

nadradenosti moci duchovnej (cirkev) nad mocou svetskou, čo je možné 

považovať za určitý prejav neskorších bojov o investitúru. Okrem toho 

podľa niektorých znalcov tejto problematiky (napríklad historika 

Richarda Marsinu) je možné, že povolenie používať slovanskú liturgiu, 

vydané pápežom Jánom VIII., malo byť skôr uplatňované na 

Svätoplukom získaných územiach, aby sa ľahšie presadzovala 

christianizácia domácich obyvateľov, než v oboch pôvodných 

kniežatstvách. A takto to pravdepodobne chápal aj Svätopluk. Keďže 

spory okolo používania liturgie, ktoré sa mali riešiť v Ríme za 

prítomnosti Metoda i Wichinga, nadobudli politický rozmer, mohli 

súvisieť i s Metodovou cestou do Carihradu v roku 882. V liste, 

napísanom v Ríme 23. marca 881, pápež Metodovi  oznamoval: 

„Jednako však, keď sa s božou pomocou vrátiš, čokoľvek sa proti tebe 

nehorázneho spáchalo, čohokoľvek sa už spomínaný biskup napriek 

tvojmu duchovnému úradu voči tebe dopustil, vypočúvanie obidvoch 

pred nami skončené privedieme k spravodlivému koncu a jeho svojvôľu 

neopomenieme pokarhať podľa nášho súdneho výroku.“ (Ratkoš, 1964, 

s.194). V latinskom jazyku: 67 Predpokladá sa, že list Metodovi sa 

obsahovo dotýkal jeho cesty do Carihradu, kde odišiel na výzvu 

byzantského cisára. Metod o tejto ceste pravdepodobne informoval aj 

pápeža, ktorý ho – podľa Richarda Marsinu – poveril  rokovaniami 

s byzantským cisárom o možnosti „znovuzískať celé Illyrikum,“ čiže 

väčšiu časť Balkánu, zvlášť Bulharsko, „pod priamu cirkevnú správu 

                                                 
67 „Tamen cum deo duce reversus fueris, quicquid inhormiter adversum te est commissum, 
quicquid iamdictis epistolis contra suum ministerium in te exercuit, utramque audientiam coram 
nobis discussam adiuvante domino legitimo fini trademus et illius pertinaciam iudicii nostri 
sentencia corripere non omittemus“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.26) 
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pápežskej stolice,“ alebo „dohodnúť sa s byzantským patriarchom 

o juhovýchodných hraniciach svojej cirkevnej provincie, prípadne získať 

súhlas na jej rozšírenie do ďalších oblastí obývaných Slovanmi, najmä 

do Bulharska“. (Marsina, 2005, s.95).  Je preto pravdepodobné, že 

pápežská kúria chcela politicky využiť cestu Metoda do Carihradu i jeho 

postavenie arcibiskupa Slovenov (pretože bol byzantského pôvodu) na 

opätovné získanie Bulharov pod pápežský stolec. K uľahčeniu získania 

Bulharov mohol slúžiť aj súhlas pápeža používať liturgický jazyk 

Slovanov. Je možné, že aj Metod mal záujem na súhlase byzantského 

dvora a Konštantínopolského patriarchátu, aby mohol pôsobiť na 

územiach patriacich vtedy pod byzantský vplyv (napríklad v severnej 

časti Dalmácie, v Srieme, ale aj v Bulharsku). O tom, že pápež Ján VIII. 

sa nevzdával získať Bulharsko do sféry rímskej cirkvi, svedčí aj jeho list 

z roku 881 – 882. Je adresovaný: „milému a duchovnému synovi, 

slávnemu kráľovi Bulharov Michalovi“. (Ratkoš, 1964, s.195).  Vyčítal 

mu, že aj po dlhom čase nevyslal „svojich poslov k svätej rímskej cirkvi, 

vašej matke, (ako) i k nám“ aj napriek sľubom ctihodného biskupa 

Teodozia. (Ratkoš, 1964, s. 195). Zo strany rímskeho pápeža to bol 

ústretový, ale aj taktický krok v očakávaní priaznivej odpovede. Historik 

Richard Marsina v tejto súvislosti vyslovil myšlienku, že „pápežská 

stolica svojím taktizovaním a tolerovaním používania slovanského jazyka 

v liturgii sledovala ďalekosiahle ciele“, ktorými mohlo byť „rozšírenie 

nielen cirkevnosprávneho, ale aj politického vplyvu nielen na Veľkú 

Moravu, ale aj do sféry dovtedajšieho vplyvu Byzantskej ríše 

a Konšantínopolského patriarchátu“. (Marsina, 2005, s.96). Tým otázka 

používania slovanskej liturgie mohla pre Apoštolskú stolicu nadobudnúť 

politický význam a bolo to aj v jej politickom záujme. Používanie 

slovanského liturgického jazyka mohlo významne napomôcť urýchlenie 

christianizácie Svätoplukom získaného územia, na ktorom žili slovanské 

kmene. V tejto súvislosti je zaujímavý názor, podľa ktorého „tolerovanie 

používania slovanského jazyka v liturgii“ bolo súčasťou politického 

taktizovania Apoštolskej stolice i vplyvnej časti  kuriálnych politikov 

v Ríme s cieľom „napomáhať mocenské rozširovanie, najmä cirkev-
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nosprávnych nárokov pápežskej stolice“. (Marsina, 2005, s.96).  Dô-

ležitou osobou, ktorá  mohla tieto zámery naplniť, bol arcibiskup Metod.  

Historik Peter Ratkoš uvádza, že pravdepodobne do konca roku 882 

Metod so súhlasom pápeža Jána VIII. (ako pápežský legát) navštívil 

Carihrad, kde „mal za úlohu prispieť k uvoľneniu napätia medzi 

pápežskou kúriou (Ján VIII.) a carihradským patriarchátom (Fotios)“. 

(Ratkoš, 1991, s.111)  Ak bola cesta Metoda do Carihradu a rozhovory 

s cisárom Bazilom II. a možno aj carihradským patriarchom motivované   

aj politickými záujmami Apoštolskej stolice s cieľom   získať či obnoviť 

vplyv v Ilýrskej oblasti, ktorá bola vtedy už pod cirkevnou správou 

carihradského patriarchátu, ale o ktorú sa zaujímala aj Apoštolská sto-

lica, je zrejmé, že Rím nedosiahol diplomatickou misiou Metoda výz-

namnejšie úspechy.  
 
 

    Rozširovanie kresťanstva      
 

   Rokom 882 sa pre Svätoplukovu ríšu skončilo obdobie mieru  

dohodnutého vo Forchheime. Od vydania pápežskej buly Industriae tuae 

v roku 880, keď Svätoplukovu ríšu vzal Rím pod svoju ochranu, je 

možné Svätopluka nazývať kráľom. (Ratkoš, 1990, s.110) Po tom, ako 

výbojmi získal významný ekonomicky potenciál, mocensky upevnil 

svoju rozsiahlu ríšu a začal vo vzťahu k Východofranskej ríši, 

k Bulharom i Byzancii vystupovať ako rovnocenný partner. Keď sa 

v roku 881 v okolí Viedne objavili prvé koristnícke jazdecké skupiny 

staro maďarských Kabarov, do stredoeurópskej politiky vstúpil nový 

agresívny kmeň. Svätopluk a spolu s ním aj arcibiskup Metod sa 

s vodcom tohto kmeňa zišli prvýkrát pravdepodobne v priestore 

dnešného Sedmohradska, asi v roku 882, počas vojenskej výpravy proti 

Bulharom, spojencom korutánskeho vojvodcu Arnulfa. Podľa Petra 

Ratkoša „nie je vylúčené“, že so starými Maďarmi mal nejakú dohodu aj 

samotný Svätopluk, keď sa po roku 881 vojensky sústredil na oblasť 

bulharského Zátisia a franského Zadunajska“. (Ratkoš, 1990, s.110). Je 

možné, že vtedy ich kmeňový náčelník bol Metodom pokrstený.  
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   Svätopluk vstupoval do českých politických pomerov už od októbra 

871, keď „moravskí Slovania konali svadbu, privedúc dcéru ktorého 

kniežaťa z Čiech (cuiusdam ducis filiam de Behemis)“, ako predpokladá 

historik Ján Steinhübel. (2004, s.131). Jeho manželkou bola Svätožízňa 

a ich mená (Zuuentibald, Uengizizna) sa nachádzajú v Knihe 

spolubratov kláštora svätého Petra v Salzburgu a sú zapísané 

(Szuentiepulc, Szuentezizna) v Cividalskom evanjeliári. Týmto 

politickým sobášom si podľa Jána Steinhübela „hneď na začiatku vlády 

pripútal k sebe  najvýznamnejší kniežací rod v Čechách, ktorým boli 

nepochybne Přemyslovci“. (Steinhübel, 2004, s.31). Sobášom so 

Svetožízňou (pravdepodobne v roku 871) získal oprávnenie zasahovať 

do českých pomerov aj prostredníctvom rozširovania kresťanstva. 

O účasti Svätopluka a Metoda na rozširovaní kresťanstva v Čechách 

v čase Svätoplukovej vlády svedčí aj dokument Krátky spis o Cyrilovi 

a Metodovi i o pokrstení zeme moravskej a českej. Ukazuje, že vzťahy 

medzi Veľkou Moravou a Čechmi mali do roku 890 spojenecký 

charakter, pretože obe územia museli čeliť hrozbe expanzie 

Východofranskej ríše. Svätopluk ako vládca Veľkej Moravy využíval 

vnútorné rozbroje medzi českými kmeňovými vládcami vo svoj 

mocenský prospech. Dokument spomína, že „českí Slovania však, 

usadení pod Arkturom (t. j. na severe – pozn. autora), v pásme ripajských 

hôr, a oddaní uctievaniu modlí, dlho zostali bez zákona a kniežat.“  

(Ratkoš, 1964, s.360). Keď si podľa dokumentu na radu veštkyne Libuše 

založili hrad Praha a našli „dômyselného muža, ktorý sa volal Přemysl“, 

zvolili ho za knieža. Oženil sa s Libušou a z ich „slávneho rodu sa 

behom doby narodil predobrotivý vojvoda Bořivoj,“ ktorý si za 

manželku vzal Ľudmilu, „dcéru kniežaťa Slavibora zo zeme Milčanov, 

ktorá  ako mladé dievča obetovala modlám“. (Ratkoš, 1964, s.360–361). 

Ján Steinhübel vyslovil  domnienku, že Přemyslovec Bořivoj (zomrel 

v roku 888 ako 36 ročný) mohol byť bratom Svätoplukovej manželky 

Svätožízne a v čase vladárovej svadby mohol mať približne 19 rokov. 

(Steinhübel, 2004, s.131). Svätopluk spolu so svojimi veľmožmi pozval 

Bořivoja (pred rokom 885) na hostinu. Keďže Bořivoj nebol pokrstený, 
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podľa zvykov si nemohol sadnúť za stôl spolu s kresťanmi, ale mal 

zaujať miesto na podlahe pred stolom. Vtedy vraj arcibiskup Metod, 

ľutujúc zjavné Bořivojovo poníženie v spoločnosti kresťanských 

vládcov, povedal:  

 
„Aká beda, ty, muž tak vynikajúci a nehanbíš sa, že si vyhostený z kniežacích 
sedadiel, i keď máš predsa kniežaciu hodnosť a pre hanebnú modloslužbu 
chceš radšej sedieť na zemi!“ 
„Do akého nebezpečenstva by som sa vydal pre túto vec, alebo čo dobrého 
mi prinesie kresťanské náboženstvo?“ opýtal sa Bořivoj. 
„Ak sa zriekneš modiel a zlých duchov, ktorí v nich sídlia, vravel biskup 
Metod, staneš sa pánom svojich pánov a všetci nepriatelia tvoji budú  
podrobení tvojej moci a tvoje potomstvo bude vzrastať každodenne ako 
veľká rieka, do ktorej sa vlievajú prúdy rozličných potokov...“ 
„A toto proroctvo sa určite vyplnilo na českých kniežatách.“ 
„A riekol Bořivoj: Ak je tomu tak, čo prekáža, aby som bol pokrstený?“ 
„Nič, povedal biskup, len buď pripravený z celého srdca veriť v Boha Otca 
všemohúceho  a jeho jednorodeného Syna, Pána nášho, Ježiša Krista 
a v Ducha Utešiteľa, osvetiteľa všetkých verných duší, nielen pre svetské 
blaho, ale aby si tiež dosiahol spásy tela a duše a aby si získal slávnu ,palmu 
večnosti a stal sa účastným spoločenstva svätých v nevýslovnej radosti.“ 
(Ratkoš, 1964, s.361). 

 
    Dokument uvádza, že knieža Bořivoj žiadal Metoda, aby ho pokrstil 

čo najskôr. Už na druhý deň ho Metod so svojimi tridsiatimi 

sprievodcami poučil o základoch viery a pokrstil. Bořivoj potom 

v sprievode ctihodného kňaza odišiel na svoj hrad Hradec a založil tam 

Kostol sv. Klimenta. Svätopluk ho potom ustanovil za svojho 

námestníka v Čechách. O úlohe Metoda pri šírení kresťanstva do Čiech 

a pokrstení kniežaťa Bořivoja hovorí aj český feudálny patriotický 

kronikár Kozmas (narodený okolo roku 1045) v Kronike českej 

(Chronica Boemorum), keď čerpajúc z českých legiend napísal, že 

Bořivoj „...bol prvým kniežaťom, pokrsteným ctihodným Metodom, 

biskupom na Morave, za čias cisára Arnulfa a Svätopluka, kráľa tejže 

Moravy...“ (Ratkoš, 1964, s.364).  Keď po krátkom čase Metod prišiel 

do Čiech „a pokrstil aj svätú Ľudmilu s mnohými inými“. (Ratkoš, 1964, 

s.362).  Neznámy autor spisu v tejto súvislosti poznamenal: „A tak sa 
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šírila kresťanská viera v zemi drsnosti a nevzdelanej pustoty.“ (Ratkoš, 

1964, s.362). Keď neskôr v dôsledku mocenských zápasov knieža 

Bořivoj bol z Čiech vyhnaný, uchýlil sa znova ku kráľovi Svätoplukovi 

a biskupovi Metodovi, kde „...bol nimi prijatý s veľkou slávou...“ , aby 

po nejakom čase sa opäť vrátil do Čiech, „...vybudoval chrám ku cti 

božej rodičky Márie pri hrade Praha, ako sľúbil, keď bol vo 

vyhnanstve“. (Ratkoš, 1964, s.362). Zásluhy kniežaťa Bořivoja a jeho 

nástupcov na rozširovaní a vzmáhaní sa kresťanstva v Čechách zdôraznil 

aj kronikár Kozmas. V christianizačnej činnosti Bořivoja a Ľudmily 

pokračoval ich prvorodený syn Spytihněv a po ňom aj knieža Vratislav, 

otec svätého Václava. Účasť Metoda na pokrstení českého kniežaťa 

Bořivoja a jeho manželky Ľudmily je historicky zaznamenaná 

v spomínanom viac či menej dôveryhodnom listinnom dokumente, ktorý 

(skôr ako legenda) sa stal súčasťou českých národných dejín. Pretože 

Svätopluk (po smrti Metoda v roku 885) najmä od roku 890 vo vzťahu 

k Přemyslovcom robil násilnú politiku, české kniežatá využili 

Svätoplukovu smrť (v roku 894) a postavili sa na odpor voči Veľkej 

Morave. Po jej zániku (907) dobrovoľne prijali v Regensburgu od 

východofranského panovníka Arnulfa vazalstvo. Ich územie bolo 

cirkevnosprávne začlenené do biskupstva v Regensburgu. To však nič 

nemení na skutočnosti, že Metod sa aktívne pričinil o rozširovanie 

kresťanstva v Čechách.  

    V rokoch 881 až 884 Svätopluk výbojmi do okolitých území 

rozširoval svoju moc. Arcibiskup Metod sa zúčastňoval christianizácie 

Slovanov na územiach severne a východne od Veľkej Moravy, ale aj 

v Potisí a v dunajskej oblasti, susediacej s Bulharskou ríšou. Korutánsky 

vojvoda Arnulf zákerne usiloval o Svätoplukov život a spojenectvom 

s Bulharmi dosiahol, že ohrozovali veľkomoravské záujmy v Potisí. 

Svätopluk sa posolstvom obrátil na cisára Karola III. do Wormsu 

a žiadal nápravu. Pretože cisár nekonal, Svätopluk v rokoch 883 a 884 

dvakrát vpadol do Panónie, aby pustošivými výpravami odrazil 

nebezpečenstvo zo strany Bulharov a Arnulfa. Bavori reagovali na útok 

vojenskou výpravou proti Svätoplukovi. Veľkomoravské vojská porazili 
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bavorskú výpravu na rieke Raba. Až vtedy sa franský cisár Karol III. 

rozhodol zastaviť nepriateľstvo a prerokovať sporné záležitosti. 

Svätopluk ponuku prijal. Rokovania medzi  Svätoplukom a cisárom 

Karolom III. sa uskutočnili v roku 884 na Monte Comian pri 

Viedenskom lese. Miesto rozhovorov vyhovovalo obom stranám, 

pretože Viedenský les tvoril hranicu medzi Svätoplukovou a Franskou 

ríšou. Za veľkomoravskú stranu sa rokovaní okrem Svätopluka a jeho 

kniežat zúčastnil pravdepodobne aj arcibiskup Metod. (Havlík, 1965, 

s.126). Výsledkom bola dohoda medzi oboma stranami o zastavení 

nepriateľstva. Dobové franské pramene, vyznačujúce sa poplatnými 

predstavami o nadradenom postavení franského univerzalizmu 

a franského cisára ako svetského predstaviteľa rímskeho kresťanského 

univerza chráneného Apoštolskou stolicou, skreslene hodnotili prijatú 

dohodu. Považovali ju len za víťazstvo Franskej ríše. Podľa nich, 

povedané slovami Lubomíra Havlíka, „Svätopluk sa stal rukou 

cisárovou  lénnikom, sľúbil mu vernosť a nebojovať proti Franskej ríši.“ 

(Havlík, 1965, s.126).  I keď v skutočnosti obe strany mali záujem na 

územných ziskoch a obe prijali záväzok zanechať vzájomné 

nepriateľstvo, ohrozenie zo strany Východofranskej ríše bolo 

permanentné. A tak Svätopluk stál pred otázkou: musel určiť politické 

priority ríše. Na prvom mieste bola ochrana ríše pred expanzívnou 

politikou Arnulfa. Vo vtedajšom mocenskom rozložení účinne 

zabezpečiť ochranu ríše bolo možné len deklarovanou podporou zo 

strany Apoštolskej stolice, čiže potvrdením svojho vazalstva. 

Dosiahnutie ochrany zo strany Ríma bolo pre Svätopluka politickou 

prioritou. Preto  mierová dohoda prijatá na Monte Comian ho podľa 

nášho názoru mohla viesť k dôležitým záverom a rozhodnutiam, ako to 

vyplýva z nasledujúcej listiny Štefana V.:  

   1. Svätopluk si uvedomil, že v boji proti franskej moci a jej spojencom 

nemá dostatočnú politickú podporu, aby sa mohol trvalo ubrániť. 

Politickú podporu a obranu ríše mohol posilniť len novými a pevnejšími 

vzťahmi s inštitúciou duchovne (v skutočnosti i mocensky) nadradenou 

franskému cisárstvu – s Apoštolskou stolicou. Musel sa preto obrátiť na 
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nového pápeža Štefana V., aby Apoštolská stolica opäť vzala Svätopluka 

a jeho ríšu po svoju ochranu, čím by susedným štátom, najmä 

Východofranskej ríši, dala na vedomie, že útoky proti Svätoplukovej ríši 

i proti nemu bude chápať ako útoky proti chránencovi Apoštolskej 

stolice. Dosiahnuť deklarovanie tejto podpory novou pápežskou listinou 

bol Svätoplukov dôležitý zahranično-politický cieľ a zodpovedal 

záujmom Svätopluka i veľkomoravskej vládnucej vrstvy.   

   2. Aby túto podporu získal, zrejme bol nútený prijať dôležité 

rozhodnutie aj vo veciach vierouky, ktorým by vyšiel v ústrety Rímu i 

stúpencom latinskej liturgie na Veľkej Morave. To znamenalo 

deklarovať primknutie sa veľkomoravskej cirkevnej organizácie 

k rímskej ortodoxii, latinskému písmu a latinskej liturgii, čo malo byť 

považované za všeobecnú a akceptovanú cirkevnú normu. To sa mohlo 

stať len na úkor používania slovanskej liturgie uplatňovanej 

arcibiskupom Metodom a jeho stúpencami. Svojím charakterom 

a dôsledkami išlo aj o rozhodnutie politického charakteru. V tejto 

súvislosti je treba pripomenúť, že Svätopluk vždy uprednostňoval 

latinskú liturgiu. Liturgiu v jazyku Slovenov považoval za potrebnú len 

počas christianizácie nových území Slovanov. Jeho rozhodnutie 

uprednostniť rímsku ortodoxiu a latinskú liturgiu malo odstrániť 

existujúcu  dvojkoľajnosť cirkevnej vierouky. V praktických dôsledkoch 

viedlo k rozhodnutiu politicky podporiť  Wichinga a fransko-bavorský  

klérus na Veľkej Morave.   

   Je zrejmé, že po rozhovoroch na Monte Comian a prijatých 

rozhodnutiach o nastolení  mieru sa vytváralo ovzdušie vnútorných 

sporov vo veľkomoravskej cirkevnej organizácii. Fransko-bavorské 

duchovenstvo, pôsobiace na Veľkej Morave a sústredené okolo biskupa 

Wichinga, pochopilo túto situáciu ako otvorenie nových možností v boji 

proti kňazom z radov Slovenov, ktorí tvorili väčšinu kňazov 

veľkomoravskej cirkvi. Hlavný útok zameralo proti arcibiskupovi 

Metodovi. Pod zámienkou vieroučných sporov pripravovalo rozkol vo 

veľkomoravskej cirkvi s cieľom ovládnuť dôležité cirkevné úrady. Bolo 

to v období, keď sa Metod a jeho žiaci v kniežacej škole sústredili na 
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dôležité práce spojené s prekladom Biblie a iných liturgických textov, 

zákonov a morálnych noriem, potrebných pre spravovanie štátu 

a výchovu nových vzdelancov.       
 
    

    Kresťanské normy ako dôležitý politický princíp existencie štátu 
     

    Po návrate na Veľkú Moravu sa Metod venoval rozšíreniu vplyvu  

veľkomoravskej kniežacej školy, okrem iného aj výchove nových 

kňazov potrebných pre rozširovanie kresťanstva. Spolu so svojimi 

žiakmi prekladal a zostavoval texty náboženského charakteru, pokúsil sa 

definovať  hodnoty, ktoré sa mali stať morálnymi a etickými hodnotami 

Svätoplukovej ríše, aby nimi položil jej pevné mocenské základy. Keďže 

považoval za nevyhnutné, aby kresťania na Veľkej Morave i ním 

pokresťančených územiach mali písané slová Biblie, spolu so svojimi 

žiakmi (Gorazd, Kliment, Sáva a i.) neúnavne prekladali tieto texty. Ako 

predlohu používali grécke originály. Využívali pritom metódu podobnú 

stenopisu: jeden plynule prekladal liturgický text a dvaja ho zapisovali – 

každý striedavo jednu vetu. Potom texty porovnali a vytvorili ucelený 

text. Ich preklad bol v mnohých ohľadoch výnimočný svojou kvalitou, 

a to z týchto dôvodov:  

- text bol disciplinovaný a terminologický jednotný, ba čo viac, to sa 

nevyskytuje možno nikde inde vo vtedajšom svete; 

- bol preložený tak, aby bol nielen dobre zrozumiteľný a čitateľný, ale 

mal rytmus pre možné prevedenie do formy spevu. 

   Prekladateľská činnosť úzko súvisela s rozvojom dvorskej (kniežacej) 

školy a s výchovou nových kňazov pochádzajúcich z veľkomoravského 

prostredia. Keďže vo Svätoplukovej ríši kresťanstvo zapustilo pevné 

korene, arcibiskup Metod po roku 870, najmä po opätovnom ustanovení 

do hodnosti arcibiskupa pápežom Jánom VIII. po roku 874, 

nekompromisne bojoval proti zvyškom pohanských prežitkov vo 

veľkomoravskom prostredí (napríklad mnohoženstvo alebo voľnosť 

manželského zväzku (Ratkoš, 1964, s.267), ako je to možné vidieť 

z dokumentu Súdny zákon pre laikov (Zákon sudnyj ľudem). Podľa 
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tvrdení historika Petra Ratkoša tento zákon sa na území Svätoplukovej 

ríše zrejme dlho nepoužíval, ale je nesporné, že prostredníctvom 

arcibiskupa Metoda kráľ Svätopluk mal od roku 880 možnosť používať 

zvláštny zákonník – rozšírenú Dionyziánu. (Ratkoš, 1964, s.268). Pri 

tvorbe právnych noriem Metod vychádzal z gréckeho právneho systému, 

ale jednotlivé právne normy radikálne zostručnil aj z toho dôvodu, aby 

boli jasnejšie a zrozumiteľné. Bral do úvahy niekoľko dôležitých 

okolností: 

   1. V porovnaní s rozvinutou byzantskou spoločnosťou, kde sa hľadali 

diery v zákonoch, kresťanská spoločnosť na Veľkej Morave bola menej 

rozvinutá, a preto morálne čistejšia než v Byzancii. Metod si 

uvedomoval, že právne normy by mali byť stručnejšie. Držal sa relatívne 

vhodnej zásady, podľa ktorej čím je zákon stručnejší, tým je lepší. 

   2. Vedel, že nemôže do právnych zásad zakomponovať len cudzie 

právne normy, ale že je potrebné vziať do úvahy aj domáce zvykové 

právo. Preto do prepracovanej byzantskej právnej normy zakomponoval 

aj domáce zvyklosti a tiež dôležité časti rímskeho cirkevného práva. 

   3. Bol oboznámený s právom tých krajín, ktorých právne normy boli 

písané na základe rímskeho práva. A keďže dobre poznal nielen 

byzantské, ale aj rímske právne predpisy a vedel, že sa odlišujú, snažil sa 

zostaviť právny zákonník, ktorý z právneho hľadiska bol úplne novým 

útvarom, kompatibilným s byzantským i rímskym právom, a ktorý by 

bol schopný ďalšieho rozvoja.  

   Pre potrebu upevnenia morálky vo Svätoplukovej ríši Metod preložil 

v rokoch 882 – 885 aj byzantskú právnu zbierku nazvanú nomokánon. 

Ako súčasť poenitenciálnych kníh sa  na Veľkej Morave začal od roku 

870 používať  aj zákon Príkazy svätých otcov (Zapovědi svetych’ ot’c’), 

teda ustanovenia, ktoré obsahovali zoznamy rôznych previnení 

i následné tresty či pokuty a cesty k  náprave.  Jednotlivé ustanovenia 

Príkazov svätých otcov pravdepodobne nemajú veľkomoravský pôvod, 

ale boli zostavené na cirkevných synodách krajín západných cirkví. 

Arcibiskupovi Metodovi slúžili ako dôležitá opora v snahe dosiahnuť 

zachovávanie kresťanskej morálky vo Svätoplukovej ríši. Zo 
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zachovaných 49 ustanovení sa väčšina týka „pokánia za vraždu“  

a ustanovenia „o každom hriechu.“ Trestami za najväčšie zločiny 

(napríklad vraždu) bolo mnohoročné vyhnanstvo, odvrhnutie od vlastnej 

rodiny, zároveň „kajanie sa o chlebe, o vode“. V ustanovení 1 sa 

napríklad hovorí: „Ak niekto vraždu spácha, alebo z príbuzenstva svojho 

(niekoho) zabije, desať rokov nech sa kajá v inej krajine. A potom nech 

bude prijatý do svojho domova, ak sa správne pokajal o chlebe, o vode 

a nech mu to pred príbuzenstvom zabitého dosvedčia biskup i kňazi, 

u ktorých sa pokajal.“ (Ratkoš, 1964,  s.275).  Prísnejšie tresty mali byť 

udelené klerikom (kňazom, mníchom), ktorí sa dopustili nielen 

podobných zločinov, ale i porušenia mravov. V ustanovení 6 sa hovorí: 

„Ak niektorý klerik sodomský hriech spácha, desať rokov nech sa 

pokajá, tri z nich o chlebe, o vode“, alebo v ustanovení 4: „Ak niektorý 

klerik smilstvo spácha, sedem rokov nech sa pokajá.“ (Ratkoš, 1964, 

s.275). V ustanovení 28 sa hovorí, že „..ak niektorý klerik s hnevom  

sputná človeka, alebo krv preleje...“ má poškodenému poskytnúť 

liečenie. Ak tak urobí biskup, „vtedy nech sa  päť rokov pokajá.“ 

Ustanovenie 34 určuje, že „ak sa niektorý kňaz alebo klerik opije, desať 

dní nech sa pokajá,“ v prípade že je laik, má sa kajať len sedem dní. 

(Ratkoš, 1964, s.277). Laikom sú určené miernejšie tresty, predovšetkým 

za krádeže, smilstvo, neveru, opustenie manželky alebo porušenie 

mravov. V dokumente sa nachádzajú aj tresty, ak niekto udržiaval 

pohanské zvyklosti (napríklad ustanovenie 23 o koledách dňa 1. januára, 

„ako prv činili pohani“. Z uvedených ustanovení je zrejmé, že sa 

vzťahovali na jednoduchých klerikov i pospolitý ľud. Mali teda 

všeobecný charakter. Prostredníctvom Príkazu svätých otcov sa 

arcibiskup Metod snažil, aby pospolitý ľud úplne odvrhol pohanské 

tradície a rešpektoval kresťanské hodnoty, čím sa snažil upevniť 

kresťanskú morálku a zároveň aj politickú stabilitu štátu. Klerici, žijúci 

a pôsobiaci medzi ľudom, mali byť príkladom.  

    Zvláštne morálne poučenia a kázne (homílie) arcibiskupa Metoda mali 

mať adresáta predovšetkým v mocenských kruhoch Svätoplukovej ríše. 

Podľa historických prameňov arcibiskup Metod (aj jeho žiaci) zostavil 
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približne 50 poučení (existujú rôzne údaje o pôvodnom počte poučení – 

pozn. autora), z ktorých sa v rukopise z 11. storočia z chorvátskeho 

prostredia zachovala len časť (14 listov), známa pod názvom Glagolita 

Clozianus, pričom ostatné sú nezvestné. V slovenskej odbornej literatúre 

tento dokument pomenoval jazykovedec Eugen Paulíny názvom 

Napomenutie vladárom. Obsahovo svedči o úsilí arcibiskupa Metoda 

rešpektovať zásady kresťanských morálnych noriem a tým dosiahnuť 

vážnosť veľkomoravskej cirkevnej organizácie. Homílie boli zrejme aj 

kritickou reakciou Metoda na morálny úpadok vtedajších držiteľov moci 

– veľkomoravských veľmožov a panovníckeho dvora vrátane kráľa 

Svätopluka I. v rokoch 880 až 885. Tento úpadok mohol vyplývať 

z významných vojenských úspechov Svätopluka pri zväčšovaní 

svojej ríše a z rastu jeho suverénneho postavenia v stredoeurópskom 

priestore. «Samovládca» Svätopluk udržiaval dobré vzťahy 

s panovníckym dvorom Východofranského kráľovstva, odkiaľ neustále 

prichádzali noví misionári, sledujúci predovšetkým východofranské 

politické záujmy. Latinici sa opierali najmä o podporu Wichinga a 

posilňovali v ríši latinskú ortodoxiu, snažiac sa vo veľkomoravskej 

cirkevnej organizácii o rozkol so slovanskou časťou. Metod v početných 

kázňach dával poučenia vykonávateľom svetského práva 

a spravodlivosti (aj na kráľovskom dvore), kriticky sa vyjadroval o ich 

mravnom stave. Je zrejmé, že jeho kritika vyvolávala v mocenskom 

prostredí Svätopluka nevôľu a mohla viesť k oslabovaniu všeobecného 

rešpektu voči Metodovi. Silu svojich myšlienok postavil na dôležitej 

zásade: každý človek, bez ohľadu na svoje mocenské postavenie, má 

rešpektovať kresťanské morálne normy, ktoré považoval za fundament 

politickej stability ríše. Historik Peter Ratkoš sa domnieva, že text 

Napomenutia vladárom nebol určený výlučne pre  panovnícky dvor 

a veľmožov, ale obsahovo širšie súvisel aj so Súdnym zákonom pre 

laikov (Zakon sudnyj ľudem) a poenitenciálom. (Ratkoš, 1964, s.279). 

Metodovi ako hlavnému cirkevnému predstaviteľovi Svätoplukovej ríše 

záležalo na odstránení mravných a morálnych pokleskov vládnucej 

vrstvy, na upevňovaní kresťanskej morálky, ktorá mala byť určujúcou 
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morálkou štátu. Keďže Napomenutie vladárom bolo určené najmä 

veľkomoravským vladárom vrátane kráľa Svätopluka, ale aj všetkým 

kresťanom a obyvateľom ríše, nadobudlo širšiu spoločenskú i územnú 

platnosť.   

   Metod sa snažil vytvoriť právne normy pre dve dôležité oblasti života 

Veľkomoravskej ríše: 

1. Oblasť morálky, spojenú s úlohou cirkvi v kresťanskej spoločnosti. 

2. Štátoprávnu  oblasť, ktorej podstatou malo byť definovanie vzťahu 

cirkvi a štátu.  

Obe oblasti boli v gréckom a rímskom práve definované rozdielne. Preto 

Metod vychádzal zo zásady, že obe musia  korelovať a ich vzájomné 

pôsobenie považoval za dôležité pre fungovanie štátu. Ak jedna 

z oblastí, napríklad mocenská, čiže štát, alebo cirkevnosprávna, 

napríklad cirkevná organizácia, nepôsobila v zmysle potreby, štát bol 

oslabovaný. To bola jedna z príčin, prečo Metod dával význam 

pôsobeniu samostatnej cirkevnej provincie a na druhej strane sledoval 

vykonávanie moci zo strany Svätopluka i veľmožov a kriticky sa 

vyjadroval.  

    Z obsahovej stránky je možné nájsť v dokumente Napomenutie 

vladárom niektoré špecifickosti:         

   1.  Napomenutie za nesprávne uplatňovanie svetskej moci, teda za  

také uplatňovanie svetskej moci, ktoré doposiaľ nebolo v súlade 

s kresťanským učením. Táto ideová pozícia arcibiskupa Metoda súvisela 

s funkciou i zodpovednosťou arcibiskupa Veľkomoravskej cirkevnej 

organizácie. Vychádzala z postavenia daného mu bulou Industriae tuae. 

Pravdepodobne základnú premisu ponímania spravodlivosti a morálky 

našiel Metod v slovách Biblie, ktoré sú uvedené v tomto dokumente: 

„Spravodlivosť povznáša národ, ľudia však hynú hriechmi 

a nespravodlivosťami“ (Prísl. 14, 24) alebo (vo vzťahu k Bohu a viere): 

„Poslušnosť je väčšie dobro ako dar“ (Kr. 15, 2-3). (Ratkoš, 1964, 

s.281). Východiskovou tézou jeho myslenia bolo odvolávanie sa na 

odvodenie moci svetskej od moci Božej: „Ak teda vladárom zeme božie 

slovo velí milovať spravodlivosť...“, to znamená, že „začiatok blaženej 
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cesty je konať spravodlivé (skutky) (Prísl.14,7), lebo od spravodlivých 

skutkov začíname blažený život...“ (Ratkoš, 1964, s.279). Druhou 

premisou bolo uplatňovanie svetskej spravodlivosti na základe 

spravodlivosti Božej, hľadanie a nachádzanie  pravdy v duchu biblickej 

zásady rovnosti a požiadavky «neprijať výpoveď lichú»: „Predovšetkým 

tí, čo od Boha moc prijali, dobre skúmajú spory ľudí, nachádzajúcich sa 

v ich (oblasti) a s trpezlivým vyskúmavaním každý deň rozsudzujúcim. 

Povinní sú podľa božieho zákona nemať za lepšieho ani jedného človeka 

pod nimi súceho...” (Ratkoš, 1964, s. 279). Arcibiskup Metod požadoval 

od svetských vládcov: „Preto je povinný každý knieža, neostýchajúc sa 

pred nikým, kto je pod jeho mocou, boží svätý Kristov zákon i (zákon) 

prorokov, i apoštolov, i svätých otcov vyučovať a všetkým na každý deň 

prikazovať, aby nekrivdili nikomu zo slabších...” (Ratkoš, 1964, s.280), 

preto aj v záujme odstránenia pohanských prežitkov a upevnenia 

kresťanstva od vladárov žiadal, „...aby ani pohanský nejaký obyčaj 

nekonali, ani pohanskú prísahu, alebo aby v inom niečom neblúdili”, 

pretože ako „...niet ani jedného spájania svetla k tme..“, tak  nie je 

možné zlučovať „... ani synov svetla, kresťanov a pohanov”. (Ratkoš, 

1964, s.280).  

   2. Napomenutia za nedodržiavanie kresťanskej morálky, 

predovšetkým mravných noriem. Ako ukazuje text dokumentu, 

kritické slová Metoda ako arcibiskupa veľkomoravskej cirkevnej 

organizácie iste mali svoje opodstatnenie a súviseli s jeho snahou 

upevniť kresťanskú morálku a zároveň odstrániť prežitky pohanskej 

morálky. Jednotlivé morálne postuláty smeroval predovšetkým k 

dodržiavaniu kresťanských noriem v manželskom zväzku: „Povinný je 

každý pokrstený samého seba uchovať  čistého ako chrám Bohu svätý. 

A so svojou ženou uspokojiť sa, nič iného ďalšie nezamýšľať, ani na 

spôsob hoväda za nezmyselnými vášňami chodiť“. (Ratkoš, 1964, s.280). 

V otázke opustenia manželky („...či možno prepustiť svoju ženu  v 

každom čase...”) pripomínal slová evanjelia podľa Matúša: „Tí (dvaja) 

ľudia, ktorých Boh spojil, nech sa nerozlučujú“ (Mat. 19, 6).“ (Ratkoš, 

1964, s.280). Podľa Metoda, odvolávajúceho sa na „...svätých apoštolov 
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a blažených otcov so svätým zákonom...,“ by sa mala dodržiavať 

kresťanská zásada: „I povinný je každý kresťan s úctou a bázňou mať tú, 

ktorá si ho zvolila, podľa božieho zákona svätého ju súdiť pri každej 

vyskytujúcej sa rozpore, ako zákon píše.“ (Ratkoš, 1964, s.281). 

Použijúc slová z Biblie pripomínal: „A ženu mladosti tvojej neopustíš, 

ale ak znenávidiac prepustíš ju, padne neresť na teba...“ (Malach. 2, 

15). (Ratkoš, s. 280-281). Zrejme širšieho adresáta mal jeho morálny 

apel: „A nezmiešavať sa (ženbou) s kmotrami svojimi a s dcérami podľa 

svätého krstu.“ (Ratkoš, 1964, s.280).  Pripomínal, že „...všetko toto 

sväté, celému svetu všeobecné, snemy prekliali,“ to znamená nielen 

autority kresťanskej cirkvi, ale to „...zavrhli aj kniežatá...“, čiže vtedajší 

predstavitelia svetskej moci. (Ratkoš, 1964, s.280). Úsilie o dodržiavanie 

všeobecných mravných a morálnych princípov vo vtedajšej vznikajúcej 

kresťanskej spoločnosti považoval za dôležitú súčasť uplatňovania 

kresťanskej viery, podľa ktorej (odvolávajúc sa na slová apoštola Pavla) 

každý kresťan je povinný zachovávať zásady kresťanskej morálky: 

„Smilstvo ani nijaká nečistota nech sa u vás nemenuje, akože sa patrí 

svätým; a nikto z vás nech neklame prázdnymi slovami, lebo kráľovstvo 

božie nezdedia ani smilníci, ani klebetníci, ani nadutci.“ Preto teda 

prichádza hnev boží na synov protiviacich sa (Efez. 5, 4-6).“ (Ratkoš, 

1964, s.280). V záverečných slovách Napomenutia vladárom Metod 

upozorňuje svetských vládcov, že nikto z nich, „...ak ho diabol 

opantá...“, by nemal žiť vo viere, že  „...sám nie je podriadený odsú-

deniu na večný oheň a na tomto svete božiemu hnevu“ (Ratkoš, 1964, 

s.281), ale „...keď činí (takéto veci), podľa božieho zákona nech sa 

odsúdi“. (Ratkoš, 1964, s.280).  

   Metod nielen zostavil prvý slovanský zákonník, od ktorého sa neskôr 

odvíjali právne tradície slovanských národov, ale jeho homília sú po 

stránke právnej, morálnej, mravnej i filozofickej jedinečným, 

nadčasovým dielom. Homília sa pokúšali definovať a vo vzťahoch 

medziľudských ustáliť občianske, kresťanské i morálne hodnoty. 

Napomáhali tým vytvoriť spoločnosť založenú na rovnosti práv, na 
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hodnotách, ktoré pre vtedajšiu ostatnú Európu boli ešte vzdialené. Ich 

prijatím napomáhali všeobecné posilňovanie Svätoplukovej ríše. 
 
 

Politické pozadie rozporov Metoda s Wichingom na pozadí  „filioque“ 
 

    Rozpory Metoda s Wichingom boli dlhodobé a mali vo svojej 

podstate politické pozadie, hoci navonok mali podobu sporov o 

„filioque“ – výklad učenia o Sv. Trojici. Začali sa už pri vydaní 

pápežskej buly Industriae tuae. Podľa Lubomíra Havlíka súviseli 

s rastom mocenského postavenia Veľkej Moravy, s upevňovaním pozícií 

slovanského duchovenstva a liturgického jazyka Slovenov, s 

upevňovaním veľkomoravskej cirkevnej organizácie a jej úspechmi pri 

christianizácii Slovanov. (Havlík, 1965, s.123). Posilňovanie politickej 

samostatnosti Veľkej Moravy a silnejúce pozície slovanského ducho-

venstva, rovnako aj spolupráca Svätopluka a Metoda boli pre bavorsko-

nemecké duchovenstvo „nepríjemnou skutočnosťou“. To znamená, že vo 

svojej podstate od začiatku boli spojené so zámermi fransko-bavorského 

kléru obnoviť rozhodujúci vplyv vo veľkomoravskej cirkevnej 

organizácii. Východiskovou príčinou  bola nevôľa nemeckého kléru voči 

tomu, že pápež Ján VIII. vytvoril vo Svätoplukovej ríši samostatnú 

cirkevnú provinciu, umožnil používanie jazyka Slovanov v liturgických 

textoch, vyňal toto územie spod vplyvu klerikov z Pasova a Salzburgu, 

potvrdil Metoda ako arcibiskupa veľkomoravskej cirkvi a podriadil pod 

neho Wichinga. Cieľom bavorsko-nemeckého duchovenstva bolo 

vyvolať rozkol vo veľkomoravských mocenských štruktúrach, 

predovšetkým medzi Svätoplukom a arcibiskupom Metodom, a politicky 

Veľkú Moravu vnútorne oslabiť. Ako zámienka poslúžili niektoré 

dogmatické rozdiely vo výklade liturgických textov medzi bavorsko-

nemeckým duchovenstvom, stavajúcim sa do postavenia jediného a 

pravoverného interpreta rímskej ortodoxie, a slovanskými kňazmi, 

zoskupenými okolo arcibiskupa Metoda, obviňovanými z príklonu ku  

gréckej (byzantskej) ortodoxii. Ďalšou príčinou mohol byť aj spôsob 

vlastníctva cirkevného majetku, ktorý podľa Metoda mal patriť 



 165

veľkomoravskej cirkvi, nie svetským vládcom. Intrigy ustanoveného 

nitrianskeho biskupa Wichinga preto smerovali formálne proti 

«nepravovernosti» vierouky Metoda. Obviňovali ho,  že on a jeho žiaci 

(vrátane ostatných členov byzantskej misie) sa pridržiavajú východného 

cirkevného rítu, to znamená byzantského výkladu cirkevných dogiem a 

nerešpektujú rímsku ortodoxiu. Je možné, že byzantská misia na Veľkej 

Morave sa od začiatku pokúsila prispôsobiť liturgiu Slovenov 

západnému byzantskému cirkevnému rítu, ktorý bol špecifickou časťou 

byzantskej liturgie, ale neskôr sa prispôsobila, predovšetkým 

z politických dôvodov, zaužívaným miestnym cirkevným zvyklostiam, 

ba možno vytvárala zvláštnu cyrilo-metodskú liturgiu, ktorá vo 

veľkomoravskom cirkevnom prostredí aj pod vplyvom arcibiskupa 

Metoda a jeho žiakov mohla používať niektoré znaky gréckej liturgie, 

teda čiastočne odlišnej od rímskej ortodoxie, hoci dovtedy aj v rímskom 

prostredí sa táto odlišnosť tolerovala, čo dokazovala aj existencia 

byzantských (gréckych) kláštorov v Ríme. Je pravdepodobné, že 

Wiching mal na pápežskom dvore v Ríme svojich stúpencov z radov 

nemeckých klerikov, ktorí ochotne informovali pápeža zámerne 

nepravdivo, teda skreslene. Navyše, arcibiskup Metod sa zrejme 

dlhodobo tešil dôvere Svätopluka. Vtedajšie dobové dokumenty 

neprinášajú informáciu o akýchkoľvek rozporoch medzi Svätoplukom 

a arcibiskupom Metodom. Voči úkladom Wichinga sa Metod musel 

brániť, a tak v roku 881 poslal Wichinga do «misijného vyhnanstva» v 

odľahlej časti ríše (pravdepodobne Vislansko). Situácia sa zhoršila, keď 

arcibiskup Metod uvažoval o svojom nástupcovi: na jeho odporučenie 

mal sa ním stať Gorazd. Určenie (alebo zvolenie) Gorazda za nástupcu 

arcibiskupa Metoda vo veľkomoravskej cirkvi vyvolalo prudký odpor 

Wichinga a stúpencov fransko-nemeckého kléru, ktorí odmietli 

rešpektovať túto voľbu, preto Metod využil svoje kanonické právomoci 

arcibiskupa a v roku 884 potrestal Wichinga najvyšším trestom: 

exkomunikoval ho z cirkvi. Historik Richard Marsina uvádza že 

„Svätopluk stál v tomto spore nepochybne a jednoznačne na strane 

Wichinga...“ (Marsina, 2005, s.99). Wiching vedel, že podľa 
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kanonického práva ho exkomunikácie mohol zbaviť len pápež, preto 

zrejme začiatkom roku 885 za týmto účelom odišiel do Ríma. Tento 

odchod by nebol možný bez súhlasu, ba možno aj bez poverenia 

Svätopluka, ktorý týmto krokom pravdepodobne sledoval aj vyššie 

spomínaný politický cieľ: upevnenie svojho vazalstva k Rímu, z čoho 

následne očakával opätovné potvrdenie ochrany zo strany Apoštolskej 

stolice. Je zrejmé, že Wichingova cesta do Ríma nemala len vieroučný 

cieľ, t. j. aby pápež Štefan V. vysvetlil Svätoplukovi kresťanskú 

(rímsku) ortodoxiu, ale aj politický účel: získať politickú podporu 

pápeža. Pravdepodobne v spolupráci s niektorými fransko-bavorskými 

klerikmi v Ríme v záujme svojho „očistenia“ Wiching informoval 

nového, málo rozhľadeného pápeža Štefana V. o spore s Metodom 

zámerne nepravdivo. Na základe vykonštruovaných obvinení „očiernil“ 

Metoda z nesprávnej vierouky, z používania slovanskej liturgie, pritom 

svoje potrestanie interpretoval ako nespravodlivé. Seba vykreslil ako 

„nevinnú obeť“ «poblúdeného» arcibiskupa Metoda. Tvrdenia zámerne 

podporil autoritou vládcu Svätopluka, ktorý ako verný kresťan «akoby si 

robil starosti z nejasného výkladu viery», a preto prostredníctvom 

Wichinga žiadal pápeža o usmernenie. Dá sa predpokladať, že išlo 

o účelovo vymyslené dôvody, ktoré mali zrejmý politický cieľ: získať 

priazeň pápeža. O Svätoplukovi vieme, že vo svojom svetskom živote sa 

úzkostlivo nepridržiaval kresťanskej morálky a je nepravdepodobné, že 

sa vyznal v otázkach konkrétnych odlišností (vtedy ešte spoločnej viery) 

rímskej a byzantskej interpretácie cirkevného učenia, čo potvrdili neskôr 

aj Metodovi žiaci, vyhnaní z Veľkej Moravy, predovšetkým autor 

 Bulharskej legendy o velickom biskupovi Klimentovi.  

    Arcibiskup Metod, vedomý si pravdy, neustále odrážal útoky 

franského a bavorského kléru na Veľkej Morave posmeľované 

Wichingom. Spomínaná Bulharská legenda uvádza, že „Veľký Metod 

neprestal dávať vládcom všetky napomínania, jednak ich vedúc cestou 

k zbožnému životu...“ (Ratkoš, 1964, s.372). Ako je uvedené 

v dokumente Život Metoda: „takto všetky obvinenia odvrátil na všetkých 

stranách a ústa mnohovravným zavrel, beh zavŕšil, vieru zachoval 
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a očakával koniec spravodlivosti“. (Dokumenty I, 1998, s.78).  

Z hľadiska našej témy je možné postrehnúť v kapitole XVII., Život 

Metoda, ktorý bol napísaný jeho žiakmi (Kliment, Gorazd (?) 

pravdepodobne už v roku 885, po smrti Metoda  dve dôležité okolnosti, 

ktoré mali pre vnútornú situáciu vo Svätoplukovej ríši značný význam:  

   1. Metodovo rozhodnutie vybrať Gorazda za svojho nástupcu. 

Text Života Metoda uvádza, že keď Metod cítil koniec svojho 

pozemského života a mal „prijať pokoj od strastí a mzdu za mnohé 

roboty“, na otázku: „Koho čuješ, otče a učiteľu ctihodný, z učeníkov 

svojich, aby v učiteľstve tebe nástupcom bol?“  (Dokumenty I, 1998, 

s.78), ukázal na jedného zo svojich známych  učeníkov, nazývaného 

menom Gorazd, ktorý predtým získal vzdelanie aj v latinskej 

arcipresbyteriálnej škole, ovládal kanonické právo i liturgiu v latinskom 

i gréckom jazyku. Dôležitou okolnosťou výberu Gorazda bolo, že 

pochádzal z územia Slovenov (narodil sa v Močenku na území dnešného 

Slovenska) a bol domáceho pôvodu. Metod pravdepodobne 

predpokladal, že Gorazd by mohol zárukou, aby aj ďalší biskupi 

veľkomoravskej cirkvi boli domáceho pôvodu a pochádzali zo Slovenov. 

Svoje stanovisko zdôvodnil slovami: „Tento je vašej zeme slobodný 

muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný. To buď Božia vôľa, 

i vaša láska, ako i moja.“ (Dokumenty I, 1998, s.78). V Bulharskej 

legende o velickom biskupovi Klimentovi  sa zachoval text, ktorý 

spomína, že Metod, „...dvadsiaty štvrtý rok zastávajúc hodnosť 

veľkňaza...“, nedbal na to, čo prospievalo jemu, ale „...mnohým, aby boli 

spasení, a nocou i dňom žijúc len tomu, čo aj iným bolo na prospech...“, 

zanechal vo veľkomoravskej cirkvi 200 kňazov, diakonov 

i poddiakonov. Podľa legendy prvenstvo medzi nimi však získal Gorazd 

ako jeho vynikajúci žiak,  „...ktorého sám svätec, dožívajúc poslednú 

(hodinu), vyhlásil aj za moravského arcibiskupa“. (Ratkoš, 1964, s.374-

375). V Bulharskej legende o velickom biskupovi Klimentovi (ďalej len 

Bulharská legenda), ktorá vznikla po roku 916 v kláštore pri 

Ochridskom jazere a bola napísaná žiakmi Metoda, je v tejto súvislosti 

uvedené, že medzi kňazmi a svetskými ľuďmi, vychovanými na Veľkej 
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Morave, prvenstvo získal Gorazd, „...ktorého sám svätec, dožívajúc sa 

poslednú  (hodinu), vyhlásil aj za moravského arcibiskupa“. (Ratkoš, 

1964, s.375). Výberom Gorazda sledoval Metod nielen zabezpečenie 

kontinuity svojho pôsobenia, pokračovanie v započatom misijnom diele 

oboch solúnskych bratov, ale aj zastavenie rastúceho vplyvu nemeckého 

kléru podporovaného Wichingom. V konečnom dôsledku jeho 

rozhodnutie malo viesť k podpore politickej nezávislosti Veľkej Moravy 

od Východofranskej ríše. Toto rozhodnutie bolo pre exkomunikovaného 

Wichinga a ostatných franských kňazov pôsobiacich v prostredí 

Svätopluka  neprijateľné, pretože ohrozovalo ich ďalšie pôsobenie vo 

veľkomoravskom priestore. Keďže arcibiskup Metod poznal rímske 

kanonické právo, vedel, že môže Gorazda len  vybrať, prípadne dočasne 

poveriť správou veľkomoravskej cirkvi. Vedel tiež, že podľa rímskeho 

kanonického práva je treba Gorazda ordinovať za biskupa či arcibiskupa. 

Preto zásadným problémom uznania Gorazdovho nástupníctva po 

Metodovi bolo,  že do hodnosti biskupa ho nemohol ordinovať len sám 

arcibiskup Metod, ale bol potrebný súhlas a účasť ďalších dvoch 

biskupov veľkomoravskej cirkvi. S účasťou Wichinga na ordinovaní 

Gorazda nemohol počítať. Do hodnosti arcibiskupa a na čelo 

veľkomoravskej cirkvi musel byť ustanovený v Ríme pápežom, čo sa 

doposiaľ nestalo. Práve teraz Wiching a ostatní nemeckí klerici, 

pôsobiaci v prostredí Svätopluka, videli svoju príležitosť, ktorá sa 

umocnila o to viac, že po smrti Jána VIII., ktorý podporoval pôsobenie 

arcibiskupa Metoda, novým pápežom sa stal už spomínaný menej 

rozhľadený Štefan V. Preto Wiching a jeho stúpenci, používajúc im 

vlastné tradičné metódy intríg a ohováraní, hľadali podporu u pápeža 

Štefana V.  

   2.  Dôkaz, že Metod mal medzi ľudom veľkú podporu. Keď „Na 

rukách kňazských spočinul šiesteho dňa mesiaca apríla, v tretej indikcii 

roku 6939 od stvorenia sveta (6. apríla 885)“ (Dokumenty I, 1998, s.78) 

a keď „ho učeníci jeho opatrili, vzdali mu dôstojné pocty, službu 

cirkevnú vykonali po latinsky i grécky a po sloviensky a uložili ho do 

hlavného chrámu“. (Dokumenty I, 1998, s.78-79). Bol „...priradený 
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k otcom svojim i patriarchom i prorokom apoštolom, učiteľom, 

mučeníkom“. (Dokumenty I, 1998, s.79). Autori Života Metoda  

zanechali dôležité svedectvo: „Ľudia však, nesčíselný, zídený národ, 

odprevádzali ho so sviecami, oplakávali dobrého učiteľa a pastiera, 

mužské pohlavie i ženské, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i rabi 

(sluhovia), vdovice i siroty, cudzinci i tuzemci, neduživí i zdraví, všetci, 

lebo všetkým bol všetko, aby získal všetkých.“ (Dokumenty I, 1998, 

s.79). Text dokumentu zreteľne ukazuje, že veľkomoravský ľud bol 

v spore s Wichingom a latinikmi jednoznačne naklonený Metodovi, na 

rozdiel od Svätopluka a zrejme aj ďalších veľmožov. Morálna autorita  

arcibiskupa Metoda bola taká veľká, že Svätopluk sa počas Metodovho 

života neodvážil otvorene proti nemu vystúpiť, ale v ostatnom období 

mu ani nepreukazoval významnú podporu. 

   Dlhodobé, možno povedať 12-ročné pôsobenie Metoda na Veľkej 

Morave bolo pre neskoršie dejiny Slovanov, aj pre národné dejiny 

Slovákov skutočne historicky významné. Metod svoju činnosť vyvíjal 

v súlade a s podporou Apoštolskej stolice v Ríme. Dokázal získať súhlas 

pápeža Jána VIII., aby na Veľkej Morave vznikla samostatná cirkevná 

provincia, podriadená len Apoštolskej stolici, a tak vymanil Veľkú 

Moravu spod vplyvu franských episkopov v Pasove a Salzburgu. Táto 

Metodom riadená cirkevná provincia – Veľkomoravské arcibiskupstvo 

hierarchicky stála na tej istej úrovni, ako ostatné cirkevné provincie vo 

vtedajšej Európe. Samostatné a nezávislé postavenie veľkomoravskej 

cirkevnej provincie malo podľa Richarda Marinu aj politické následky: 

Ján VIII. Bulou Industriae tuae prijal Svätopluka a jeho kráľovstvo 

pod svoju ochranu, čím sa Svätopluk z dovtedy akoby barbarského 

panovníka stal rovnocenným ostatným európskym kresťanským 

panovníkom. 68              
 
 
 

                                                 
68  Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Príspevok na podujatí k 85-
ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, prednesený v Bratislave dňa 19. marca 
2009. 
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Historický a politický význam pápežskej listiny  Štefana V.  
 Quia te zelo fidei (apríl 885) 

 

    Pápež Štefan V. koncom apríla 885, keď v Ríme ešte nevedeli 

o Metodovej smrti, bez podrobnejšieho preskúmania a preverenia stavu 

veci, teda v podstate len na základe informácií od Wichinga poslal 

Svätoplukovi listinu, v ktorej ho oslovil: „Štefan biskup, sluha sluhov 

božích, Svätoplukovi, kráľovi Slovanov“. Na adresu Svätopluka použil 

slová „regi Sclavorum“, čiže „kráľ Slovanov“. V latinskom texte: 

„Stephanus episcopus, servus servorum dei, Zuentopolco, regi 

Sclavorum.“ (Marsina, 1971, s.27).  Listina sa začína slovami „Quia te 

zelo fidei...“ (Pretože si sa v horlení za vieru...)  Z oslovenia i formulácie 

viet je zrejmé, že chcel si získať priazeň Svätopluka, pretože – ako 

uvádza Vladimír Vavřinek – „...v úvodnej časti listu takmer doslova 

prevzal úvodné riadky buly Industriae tuae...“  (Vavřinek, 2013, s.306). 

Tak ako Ján VIII., aj Štefan V. ocenil Svätopluka za to, že sa dal pod 

ochranu Apoštolskej stolice a uprednostnil ju pred všetkými vládcami 

sveta. Aj napriek týmto ústretovým vetám pápež Štefan V. svoj postoj 

formuloval opatrnejšie, keď napísal, že ho prijíma do svojho 

duchovného náručia ako duchovného syna. Z obsahu ďalších jeho viet 

vyplýva, že nie celkom veril Wichingovi, pretože sa počudoval nad 

obvineniami proti Metodovi: „Keď sme sa však dozvedeli, že Metod sa 

oddáva bludu, nie budovaniu (viery), – sváru, nie pokoju, veľmi sme sa 

zadivili, ak je tomu tak, ako sme počuli, jeho blud celkom zavrhujeme.“ 

(Ratkoš, 1964, s.199). V latinskom jazyku: 69  Podľa textu listu pápež 

pripustil, že Metod mohol prekročiť svoje kompetencie a možno 

potrestal Wichinga nespravodlivo, ale vyjadril svoje pochybnosti (čo 

dokazujú slová „et si ita est“, čiže „ak je tomu tak“). Historik Richard 

Marsina tieto slová vysvetlil tak, že  Štefan V. zamýšľal urobiť opatrenia 

na nápravu až vtedy, ak sa zistí, že je pravdou („ak je pravda to“) to, čo 

tvrdí Wiching. (Marsina, 2005, s.100). Wichingova taktika bola zrejme 
                                                 
69 „Methodium namque supersticioni, non edificacioni, contencioni, non paci insistentem 
audientes, plurimum mirati sumus; et si ita est, ut audivimus, supersticionem eius penitus 
abdicamus“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.29) 



 171

dobre premyslená: Svätopluk si robí starosti s pochopením pravej viery, 

preto požiadal o jej výklad pápeža. Obrátil sa na najvyššiu cirkevnú 

autoritu, pretože len pápež je povolaný správne vysvetliť pravú vieru. 

Štefan V. v tejto súvislosti  Svätoplukovi napísal: „Pretože si sa 

v horlení za vieru so všetkou oddanosťou zasvätil kniežaťu svätých 

apoštolov, čiže Petrovi, kľúčnikovi nebeského kráľovstva, a jeho 

námestníka si si pred všetkými kniežatami tohto pominuteľného sveta 

vyvolil za hlavného patróna a s veľmožmi a ostatným ľudom krajiny si sa 

zároveň odovzdal do jeho ochrany...“ (Ratkoš, 1964, s.196). 

V latinskom jazyku: 70. Pápež mu prejavil svoju podporu: 

„...neprestajnými modlitbami vyprosujeme od Boha, darcu všetkého 

dobra, aby ťa posilňoval svojou priazňou, v ruke ktorého spočívajú 

všetky práva kráľovstiev, aby si chránený jeho pomocou a na prímluvy 

apoštolských kniežat Petra a Pavla bol uchránený aj od úkladov 

diabolských a tešil sa telesnému zdraviu, aby si bez úhony na duši i tele, 

za dobré skutky  večným sudcom oslávený, bol obdarený večnou 

blaženosťou.“ (Ratkoš, 1964, s.196). V latinskom jazyku: 71 Prejavil 

náležitú starostlivosť o Svätopluka a ubezpečil ho, že v ktorejkoľvek 

veci nájde vždy spolu so svojimi vernými v ňom ochrancu (quem ob 

fidei dignitatem cum omnibus tuis fidelibus), ak to bude potrebovať, lebo 

„...nijaká hranica krajín nemôže byť prekážkou, duchovnou náručou sťa 

prítomného s láskou objímame ako duchovného syna.“ (Ratkoš, 1964, 

s.196). V latinskom jazyku: 72  Vyzdvihol, že sa Svätopluk v otázke 

výkladu viery obrátil práve na neho a svätú rímsku cirkev. Preto napísal: 

„Tvoju oddanosť, ktorá sa chce poúčať, si vážime (a) aby sme 

                                                 
70 „Quia te zelo fidei sanctorum apostolorum principi, Petro  videlicet regni celestis clavigero, 
omni vedocione devovisti eiusque vicarium pre cunctis huius fluctivagi seculi principibus 
principalem patronum elegisti eiusque te cum primatibus ac reliquo terre populo tuicioni pariter 
commisisti...“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.27) 
71 „...continuis precibus  deum bonorum omnium largitorem exoramus, ut ipsius muniaris  
suffragio, in cuius manu sunt omnia iura regnorum, quatenus eius vallatus auxilio et  
intervencionibus apostolorum principum Petri et Pauli et a diabolicis muniaris insidiis et 
corporali sospitate laeteris, ut anima et corpore tutus, ab eterno iudice bonis operibus decoratus 
perpetua felicitate doneris“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.27) 
72 „...nulla terrarum obsistente intercapidine spiritualibus ulnis quasi presentem amplectimur 
amore ut spiritualem filium“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.27)   
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zaslúženou chválou vyzdvihli tvoju múdrosť, ktorá sa nesnažila zabiehať 

inam, lež pýtať si radu u tej, z ktorej aj všetky cirkvi vznikli.“ (Ratkoš, 

1964, s.196).  V latinskom jazyku: 73 V nasledujúcom podrobnom 

výklade pápež podal Svätoplukovi správny výklad rímskeho učenia 

o božej Trojici, o odlišnostiach pôstov medzi východnými kresťanmi 

a obyčajami rímskej katolíckej cirkvi, odvolávajúc sa na slová z Biblie. 

Text listu ukazuje, že pápež bez problémov rehabilitoval Wichinga: 

zrušil Metodov trest, vrátil mu hodnosť biskupa i biskupský úrad v Nitre. 

Nepoveril Wichinga vedením veľkomoravskej cirkevnej organizácie 

a nevysvätil ho za arcibiskupa, čím Wiching nedosiahol svoj cieľ. Na 

adresu Metoda napísal: „Kliatba však, ktorú on vyriekol na potupenie 

katolíckej viery, uvalí sa na jeho hlavu.“ (Ratkoš, 1964, s.199). 

V latinskom jazyku: 74 Bez zaváhania nespravodlivo obvinil Metoda 

z krivoprísažníctva, pretože sa „pobožnosti a sväté sviatosti opovážil 

slúžiť slovienskym jazykom“, hoci v čase pobytu v Ríme sa podľa neho 

Metod prísahou sa zaručil, „...že to viac neurobí“. (Ratkoš, 1964, s.199). 

Na základe krivého ústneho svedectva Wichinga, ako napísal Peter 

Ratkoš, odsúdil Metodovo „kultúrno-politické účinkovanie“. (Ratkoš, 

1990, s.112). Pod „trestom uvrhnutia do kliatby“ zakázal, „aby sa toho 

odteraz nikto v nijakom prípade nedopustil“ s výnimkou, „že ide 

o vyučovanie prostého a nevzdelaného ľudu“. (Ratkoš, 1964, s.199). 

Výklad evanjelia v jazyku ľudu mali odteraz zabezpečovať „len v tomže 

jazyku vzdelaní“, čo by sa malo robiť najčastejšie, „aby každý jazyk 

velebil Boha a vyznával ho (porov. Filip. 2,11)“. (Ratkoš, 1964, s.199). 

To znamená, že zakázal používal jazyk Slovenov v liturgii a povolil ho 

len v kázňach. V závere listu nariadil, aby „vzdorovitých však 

a neposlušných, vyvolávajúcich zvadu a pohoršenie, ak by sa po prvom 

a ani po druhom napomenutí vôbec nepolepšili, prikazujeme z lona 

cirkvi vyobcovať ako rozsievačov kúkoľa a aby ani jedna prašivá ovca 

                                                 
73„Tuam devocionem amplectimur volentem discere, ut prudentiam tuam digna attolamus laude, 
quae non alibi vagari, sed ipsam, quae caput est, studuit consulere, a qua eciam omnes ecclesiae  
sumpserunt exordium“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.28)   
74 „Anathema vero pro contemneda catholica fide qui indixit, in caput redundabit eius“. 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.29) 
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nenakazila celé stádo, z našej moci rozkazujeme ich zadržať a ďaleko 

vyhnať od vašich hraníc“. (Ratkoš, 1964, s.199-200). V latinskom 

jazyku: 75 Je treba poznamenať, že nariadenia pápeža Štefana V., 

realizované od roku 886, mali pre ďalšiu existenciu veľkomoravskej 

cirkevnej organizácie zničujúci dôsledok, podobne aj pre kultúru a jazyk 

Slovenov na Veľkej Morave. Hoci pápež opäť vzal Svätopluka a jeho 

ríšu pod ochranu Apoštolskej stolice, jeho nariadenia boli v skutočnosti 

začiatkom úpadku jazyka a kultúry Slovenov. Historik Peter Ratkoš 

vyslovil myšlienku, že po nečakanej Metodovej smrti uplatňovaním 

rozhodnutí pápeža Štefana V. spor Metodových žiakov so stúpencami 

Wichinga nadobúdal „hrozivý charakter“. (1990, s.112). Svätopluk 

diplomatickou misiou Wichinga v Ríme dosiahol potvrdením vazalstva 

Apoštolskej stolici svoj politický zámer: nový pápež Štefan V. ho vzal 

pod svoju ochranu a oslovil ho „kráľ Slovanov“. Je treba konštatovať, že 

Svätopluk dokázal zabezpečiť politickú podporu Apoštolskej stolice 

v napätých vzťahoch s Východofranskou ríšou, najmä s korutánskym 

panovníkom Arnulfom, otvoril si cestu na nové výboje smerom do Čiech 

a na územie Lužických Srbov. Politická cena za potvrdenie vazalstva 

v postavení kráľa Slovanov (regi Sclavorum) a za udržanie si priazne 

nového pápeža nebola malá: pretože Apoštolská stolica práve v tomto 

období začala v celej rímskej kresťanskej cirkvi zjednocovať cirkevné 

obrady na základe latinského jazyka, Svätopluk musel rešpektovať tieto 

požiadavky rímskej kúrie, vyjadrené v liste. Aj keď argumenty Wichinga 

prednesené pápežovi boli nepravdivé, Svätopluk nedokázal (alebo 

nechcel) ochraňovať dvorskú školu (kde až do svojej smrti pôsobil 

Metod), ktorá existovala ešte necelý rok. Nezastal sa ani žiakov Metoda, 

ktorí urobili množstvo práce vo vzdelávacej, kultúrnej i kristianizačnej 

činnosti na Veľkej Morave. 

                                                 
75 „Contumaces autem et inobedientes contencioni et scandalo insistentes, post primam et 
secundam admonicionem, si se minime correxerit, quasi zizaniorum seminatores ab aecclesie 
gremio abici sancimus, et ne una ovis morvida totum gregem contaminet,  nostro vigore 
refrenari et a vestris finibus procul excludi precipimus“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et 
epistolaris, 1971, s.29) 
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   Jedným zo základných problémov, ktoré bolo vtedy nevyhnutné 

vyriešiť, bolo nástupníctvo po arcibiskupovi Metodovi. Tento problém 

nemal len cirkevnosprávnu dimenziu, ale aj politickú, pretože viac či 

menej priamo súvisel s politickou stabilitou Svätoplukovej ríše. Historik 

Richard Marsina sa domnieva, že po smrti Metoda odišlo z Veľkej 

Moravy do Ríma posolstvo, ktoré nielenže informovalo pápeža 

o Metodovej smrti, ale „...malo získať súhlas s návrhom riešenia 

nástupníctva po Metodovi“. (Marsina, 2005, s.102). Posolstvo poskytlo 

pápežovi iné informácie než Wiching. Preto je zrejmé, že pápež sa 

mohol už skôr dozvedieť správu o smrti arcibiskupa Metoda, ale na 

základe informácií, ktoré vyhodnotil ako protichodné, sa neodvážil hneď 

vyriešiť vzniknutý problém. Ako bolo pri doručovaní takýchto 

dôležitých pápežských listín zvykom, pápež sa rozhodol zabezpečiť ich 

vykonanie. Preto poslal na Veľkú Moravu svojich poslov. Podľa 

historického dokumentu už začiatkom mája 885 poveril pápežského 

legáta biskupa Dominika, kňazov Jána a Štefana, aby odišli k Slovanom, 

a dal im podrobné inštrukcie, ktoré boli obsahom pápežovho 

komonitoria: „Úprava biskupovi Dominikovi, kňazom Jánovi a Štefanovi 

idúcim k Slovienom“. (Ratkoš, 1964, s.200). V latinskom jazyku: 76  

Usmernil ich, že keď „s božou milosťou“ vkročia na územie Slovanov, 

aby sa ozdobili „...takou skromnosťou, aby skutky vaše a vašich ľudí 

slúžili za vzor nábožnosti nevzdelanému ľudu...“ V latinskom jazyku: 77 

Text komonitoria je formulovaný miernejšie než predošlý list 

Svätoplukovi a poučenia na adresu Metodovho učenia sú zmierlivejšie. 

V komonitoriu nie je zmienka o „krivoprísažníctve Metoda“ či o možnej 

„kliatbe“ proti nemu. Vo vzťahu k Svätoplukovi použil slová: „Keď 

prídete ku kniežaťu krajiny, povedzte mu: navštevujú vás kniežatá 

apoštolov, blahoslavený Peter, kľúčník kráľovstva nebeského a Pavel, 

                                                 
76 „Commonitorium Dominico episcopo, Iohanni et Stehpano (presbyteri)s euntibus ad Sclavos“. 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.30) 
77 „Cum deo propitio ingressi Sclavorum fines fueritis, tanta vos ornate modestia, ut vestri 
vestrorumque omnium actus exemplum religionis prebeant rudi populo, habentes prae oculis 
monentem dominum, ut videant vestra opera bona et glorificent patrem vestrum, qui in celis est.“ 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris,1971, s.30). 
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učiteľ  národov.  Aj pán Štefan, najsvätejší veľkňaz svätej katolíckej 

a apoštolskej cirkvi rímskej a všeobecný pápež, čiže váš duchovný otec, 

navštevuje vás a posiela vám (prejav) otcovskej lásky.“ (Ratkoš, 1964, 

s.200). V latinskom jazyku: 78 Medzi významovo zdvorilostnými 

slovami pápež k Svätoplukovi použil dôležitú vetu, ktorou oslovoval len 

suverénnych vládcov (v postavení kráľov či cisárov): „V duchu vás totiž 

objíma a miluje ako jediného a najmilšieho syna.“ (Ratkoš, 1964, s.200). 

V latinskom jazyku: 79  Pravdepodobne na jar 886 legáti prišli ku kráľovi 

Svätoplukovi. Odovzdali mu pápežovo poverenie: potvrdili Svätoplukov 

vazalský stav k Apoštolskej stolici. Historik Milan Ďurica, odvolávajúc 

sa na chorvátske pramene, sa domnieva, že biskup Dominik ako 

pápežský legát pre krajiny Slovanov, z poverenia pápeža mohol vtedy 

korunovať Svätopluka za kráľa. V Reginonovej nemeckej kronike, ktorej 

autor neprejavoval sympatie k vládcovi Veľkej Moravy, je v tejto 

súvislosti zachovaný zápis, viažuci sa k roku 894: „Zuendibolch rex 

Marahensium Sclavorum“, čo znamená Svätopluk kráľ Moravských 

Slovanov. (Reginonis...,  1980, s.143). Po krátkom poučení, ako majú 

odpovedať na sporné otázky viery, vyslovili sa aj k problému používania 

liturgie Slovenov. Pápež to riešil jednoznačne, a to v kapitole XII. 

sprievodného listu: „Omše a najsvätejšie bohoslužby, ktoré sa tenže 

Metod opovážil slúžiť slovienskym jazykom, hoci za čias jeho 

(pápežovho) predchodcu, t.j. pána Jána, najsvätejšieho pápeža, 

prisahal, že to viac neurobí, z apoštolskej moci celkom zakazuje, aby sa 

to v nijakom prípade nekonalo.“ (Ratkoš, 1964, s.201). V latinskom 

jazyku: 80 Omše sa mali slúžiť po latinsky, len evanjelium a Skutky 

                                                 
78 „Cum veneritis ad ducem patriae, dicite ei: Visitant vos apostolorum principes, beatus Petrus 
regni celestis claviger et Paulus, doctor gentium. Domnus autem Stephanus, sanctissimus 
pontifex sancte catholice et apostolice Romanae aecclesiae et universalis papa, spiritalis 
videlicet pater vester, visitat vo set mandat vobis amabilem paternitatem.“ (Marsina, R.:Codex 
diplmaticus et epistolaris, 1971, s.30). 
79 „Amplec, titur enim vos spiritualiter et diligit sicut unicum et carissimum filium“. (Marsina, 
R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.30) 
80 „Missas et sacratissima illa ministeria, que Sclavorum lingua idem Methodius celebrare 
presumpsit, quamvis decessoris nostri temporibus domini videlicet Iohannis, sanctissimi pape, 
iuraverit, se ea ulterius non presumere, apostolica auctoritate, ne  aliquo modo presumatur, 
penitus interdicit.“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.30). 
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apoštolské mohli byť prednesené v jazyku Slovanov, aj to len vtedy, ak 

sa nájde kňaz, ktorý by dokázal pretlmočiť latinský text do domáceho 

jazyka alebo ho hodnoverne vysvetliť pre poučenie tých, ktorí 

latinskému slovu nerozumejú. Z toho vyplývalo, že kňazi - latinici, ktorí 

nedostatočne poznali jazyk Slovanov, nemuseli toto čítanie predniesť 

v domácom jazyku. Inštrukcie pápeža boli jednoznačne zamerané proti 

kňazom domáceho pôvodu, ktorí v potrebnej miere nepoznali (a 

doposiaľ menej  nepoužívali) latinský jazyk, to znamená, že dávali 

okamžitú výhodu kňazom - latinikom. Pravdepodobne v prítomnosti 

pápežských legátov bola v roku 866 (zrejme na podnet Wichinga) 

zatvorená aj staroslovenská dvorská škola (učilište), čo bolo podľa Petra 

Ratkoša signálom na  prenasledovanie Metodových stúpencov vrátane 

Gorazda. (1990, s.113). Táto škola bola vo svojej dobe nielen jednou 

z najvýznamnejších výchovno vzdelávacích inštitúcií vo vtedajšom  

kresťanskom (aj západnom) svete, ale  – podľa slov Petra Ratkoša – 

i napriek krátkemu trvaniu predstihla „...takmer všetky súveké 

pedagogicko-literárne európske strediská“. (1990, s.114). O Gorazdovi 

pápež rozhodol už skôr bez toho, aby sa oboznámil so stavom vecí. 

Nerešpektoval poslednú vôľu arcibiskupa Metoda. Aj keď vo vzťahu ku 

Gorazdovi boli v texte použité slová: „...zakážte vykonávať úrad...“, 

nepredpokladá sa, že by bol Gorazd vysvätený za biskupa už počas 

Metodovho života, pretože v texte komonitoria to pápež jasne povedal 

v slovách: „...napriek ustanoveniam svätých otcov...“ Usmernenia, 

týkajúce sa pôsobenia Gorazda ako Metodom určeného veľko-

moravského nástupcu arcibiskupa, boli v kapitole XIV.: „Nástupcovi, 

ktorého sa Metod opovážil určiť po sebe napriek ustanoveniam svätých 

otcov, z našej apoštolskej moci zakážte vykonávať úrad, kým nepríde 

k nám osobne a svoju vec živým slovom nevysvetlí.“ (Ratkoš, 1964, 

s.201). V latinskom jazyku: 81  Od Metodovej smrti až do príchodu 

                                                 
81 „Successorem, quem Methodius sibimet contra omnium sanctorum patruum statua constituere 
presumpsit, ne ministret, nostra apostolica autoritate interdicite, donec suam nobis presentiam 
exhibeat et causam suam viva voce exponat.“ (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 
1971, s.36) 



 177

pápežského legáta bolo vedenie veľkomoravskej cirkvi v rukách 

Gorazda. Wiching sa ani po návšteve v Ríme nestal veľkomoravským 

arcibiskupom. Túto časť textu komonitoria  Lubomír  Havlík vysvetlil 

tak, že Gorazd ako Metodov nástupca mal len prestať vykonávať svoju 

funkciu dovtedy, kým sa nedostaví pred kúriu, aby osobne vysvetlil svoju 

nekanonickú voľbu za arcibiskupa. (Havlík, 1965, s.129). Je 

pochopiteľné, že v tejto nepriateľskej situácii Gorazd do Ríma neodišiel, 

a preto v zmysle kanonického práva sa nemohol stať právoplatným 

nástupcom Metoda v postavení arcibiskupa vo veľkomoravskej cirkevnej 

organizácii, ktorá ostala bez arcibiskupa.  Situáciu využil Wiching, ktorý 

ako (rehabilitovaný) nitriansky biskup si uzurpoval právomoci v celej 

cirkvi a staval sa do pozície, ktorá predtým patrila Metodovi. Odvolával 

sa na rozhodnutie synody, konanej vraj za prítomnosti Svätopluka 

a kuriálnych legátov (886), na  ktorej mu Svätopluk zveril správu 

veľkomoravskej cirkvi až do vyriešenia Gorazdovej voľby. (Havlík, 1965, 

s.129). Odvolávajúc sa na pápežské nariadenie začal prenasledovať 

(zrejme za pomoci štátnej moci) stúpencov Metoda a všetkých kňazov 

Slovenov, ktorí odmietli pridať sa na jeho stranu a uznať primát 

latinčiny. Mnohí kňazi domáceho  slovanského pôvodu sa Wichingovi 

podvolili. Tí, čo sa nepodrobili, boli uväznení alebo pred uväznením 

museli ujsť. Významní členovia byzantskej misie (Kliment, Naum, Sáva, 

Angelár, Konštantín, Laurentius), ba aj Gorazd boli najprv uväznení 

a následne vyhostení mimo hraníc ríše. Začal sa exodus stúpencov Cyrila 

a Metoda (bolo ich viac ako 200) do iných slovanských krajín (napríklad 

Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, južné Poľsko), ale aj do Byzancie. 

V týchto krajinách sa zakrátko naplno rozvinulo na veľkomoravské 

kultúrne dedičstvo. 

    Pápež touto listinou významne zasiahol do vnútorných pomerov vo 

Svätoplukovej ríši. Význam vplyvu pápežskej listiny Štefana V. na 

vnútropolitické pomery vo Svätoplukovej ríši sa ukázal už v roku 886. 

S odstupom stáročí vplyv tejto listiny je možné hodnotiť v konkrétnych 

historických i politických súvislostiach. Nie je prekvapením, že 

rozdielne hodnotenia zaznievajú dokonca i dnes. Protichodnosť 
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a rôznosť nevychádza ani tak z prostredia členov historickej a kultúrnej 

obce, ale skôr zo strany laikov, ktorí sa svojimi interpretáciami stavajú 

do postavenia odborníkov, oprávnených sa verejne vyjadrovať o tejto 

problematike, pritom často bez snahy o sebareflexiu. Preto je potrebné 

pokúsiť sa aspoň v zásadných súvislostiach zhodnotiť historický 

i politický význam tohto dokumentu pre vývoj našich dejín i dejín tých 

slovanských kmeňov, ktoré vtedy boli súčasťou Svätoplukovej ríše.   
 
 

 
   Dobový politický význam listiny Štefana V.  
     
   Závery pápežskej listiny zhodné s bulou Industriae tuae: 

   a) Pápež Štefan V. touto listinou vzal pod ochranu Apoštolskej stolice 

kráľa Svätopluka, čím v skutočnosti znovu potvrdil postoj pápeža Jána 

VIII. k Veľkej Morave, vyjadrený bulou Industriae tuae o 

medzinárodno-politickom postavení Veľkej Moravy ako suverénneho 

štátu v západnom kresťanskom priestore. Dal tým na vedomie ostatným 

svojím vazalom (najmä Východofranskej ríši), že Veľká Morava je 

politicky rovnocenným štátnym útvarom s ostatnými štátmi v Európe, 

pretože – tak ako ostatné vazalské štáty Ríma – i ona je chránená 

Apoštolskou stolicou. Svoj postoj zvýraznil oslovením Svätopluka 

slovami Zuentopolco regi Sclavorum, čiže „rex“ vo význame „kráľ“. 

Ako sme spomínali, tento cieľ sa podarilo Svätoplukovi dosiahnuť 

tentoraz za pomoci Wichinga. Bolo len na Svätoplukovi, ako tento 

morálny a politický kapitál Ríma dokáže využiť v ďalšom svojom 

vládnutí.   

   b) Listina je dôkazom, že Apoštolská stolica považovala Svätoplukovu 

ríšu za pevnú súčasť západného kresťanského univerza, cirkevnosprávne 

podriadeného Rímu a akceptovala ju ako súčasť západných civilizačných 

hodnôt, čo bolo opäť nielen  v súlade s pápežskou bulou Industriae tuae, 

ale aj na ňu nadväzovalo. Štefan V. použil v listine Quia te zelo fidei 

podobné alebo len mierne upravené formulácie z buly Industriae tuae 

Jána VIII.     
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   c) Kráľ Svätopluk na základe  morálnej i politickej podpory Ríma 

mohol christianizovať ďalšie územia kmeňov Slovanov, čo znamenalo 

nielen rozširovanie územia Svätoplukovej ríše na základe ďalšej 

mocenskej expanzie až do smrti v roku 904, ale aj vplyvu Apoštolskej 

stolice na týchto územiach.     

   Najvýznamnejšie rozdiely pápežskej listiny Štefana V. v porovnaní 

s bulou Industriae tuae  Jána VIII.: 

   a) V dôsledku listiny Štefana V. prišlo vo vnútropolitických pomeroch 

Svätoplukovej ríše i v cirkevnej organizácii k dôležitej zmene: doterajší 

vplyv východofranských klerikov (z Pasova a Salzburgu), proti ktorým 

Metod viedol úspešný boj, bol nahradený vplyvom domáceho 

duchovenstva fransko-nemeckého pôvodu, zoskupeným okolo 

nitrianskeho biskupa Wichinga. Proti domácim nepriateľom bolo 

náročnejšie sa brániť, pretože sa opierali aj o benevolenciu či podporu 

kráľa Svätopluka a jeho veľmožov.   

   b) Listina Štefana V. znamenala zásadný obrat v prospech používania 

latinskej liturgie a latinského bohoslužobného jazyka. Umožňovala 

používanie liturgického jazyka Slovanov, ale len za vymedzených 

okolností: v prípadoch, keď ľud nerozumel latinskému slovu, pričom 

latinský jazyk bol zásadne uprednostňovaný pred jazykom Slovenov. 

Používať jazyk ľudu ako bohoslužobný mohli len tí kňazi, ktorí boli 

dostatočne vzdelaní v latinskom jazyku a boli zárukou, že liturgické 

texty budú vysvetľovať správne, teda v duchu listiny Štefana V. Táto 

preferencia latinčiny okamžite uprednostňovala kňazov latinikov, 

majúcich cirkevné i politické vzťahy s východofranskými (nemeckými) 

episkopmi, a naopak, znevýhodňovala kňazov, ktorí boli stúpencami 

arcibiskupa Metoda a slovanskej liturgie.  

   c) Zákazom používania hlaholského písma, zničením mnohých 

prekladov Biblie v jazyku Slovenov, nariadenie o používaní latinčiny 

znamenalo začiatok zániku vzdelanosti a kultúry vytvorenej 

Konštantínom, Metodom, ostatnými členmi byzantskej misie 

a domácimi vzdelancami (napr. Gorazd). Táto skutočnosť mala 

predovšetkým pre Slovenov žijúcich na území Svätoplukovej ríše 
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politické dôsledky,  prejavujúce sa v postupnej strate mocenskej 

suverenity štátu, najmä po smrti Svätopluka I.   

   d) Vyhnanie stúpencov Metoda z územia Veľkej Moravy viedlo 

k preneseniu centra ich vzdelanosti k iným slovanským kmeňom 

(napríklad na územie Macedónska, ktoré bolo súčasťou Bulharskej ríše), 

kde pokračovali vo vzdelávacej činnosti. Ako súčasť kultúrneho 

i politického vymedzenia sa voči Byzancii (používal sa grécky jazyk 

a grécke písmo), vytvorili nové písmo, pomenované po sv. Cyrilovi 

(cyrilika), ktoré neskôr prevzali aj iné slovanské kmene. Vzhľadom na 

skúsenosti z pôsobenia na Veľkej Morave, Metodovi žiaci odmietli 

latinský jazyk a písmo. Používaním cyrilského písma sa početné kmene 

Slovanov civilizačne zásadne oddeľovali od západného latinského 

univerza orientovaného na Rím a kultúrne (v konečnom dôsledku aj 

nábožensky) sa vymedzili aj vo vzťahu ku Konštantínopolu.         

   e) Cirkevnosprávna orientácia Svätoplukovej ríše na Rím sa i naďalej 

zachovala, ale bol posilnený náboženský a tým aj politický vplyv 

východofranského (nemeckého) duchovenstva.  

   f) V dôsledku politiky kompromisov nedokázal Svätopluk po 

Metodovej smrti ochrániť Gorazda a zachovať samostatnú, stabilnú a od 

východofranského duchovenstva nezávislú veľkomoravskú cirkevnú 

organizáciu. Tým sa vytvorili  podmienky mocenskej nestability 

a zániku štátneho celku podunajských Slovanov.    

   g) Listina Štefana V. sa v skutočnosti stala medzníkom  v historickom 

vývoji nielen stredoeurópskych Slovanov a ovplyvnila aj historický 

vývoj iných slovanských kmeňov, patriacich vtedy do Svätoplukovej 

ríše.  

    Aj dnes je táto listina predmetom rôznych dezinterpretácií či 

skresleného výkladu, predovšetkým medzi početnými laikmi, ktorí ju 

interpretujú ako rozhodujúci historický krok (aj Svätopluka) 

k definitívnemu politickému smerovaniu našich predkov k západnej 

civilizácii, poukazujúc na osudy južných Slovanov, ktorí prijali cyriliku, 

čím bol vytvorený dôležitý kultúrny predpoklad k ich smerovaniu 

k východným cirkvám a mocenským celkom (Kyjev, Moskva).       
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   Tieto laické názory neberú podná nášho názoru do úvahy niektoré 

dôležité súvislosti: 

   1. Kultúrno-civilizačné smerovanie Slovenov žijúcich na našom území 

(teda aj starých Slovákov) k západnej civilizácii sa započalo v období 

vlády kniežaťa Pribinu a pokračovalo i počas vlády Mojmírovcov, o čom 

svedčia pápežské buly Hadriána II. a Jána VIII. Misia solúnskych bratov 

nemala cieľ zmeniť politické smerovanie mojmírovského štátu na 

Byzanciu. Obaja bratia chápali a rešpektovali cirkevnosprávnu 

i politickú spätosť Veľkej Moravy s Apoštolskou stolicou v Ríme, čo 

ocenil i pápež Hadrián II. a Ján VIII. Cieľom misie bolo priniesť 

vzdelanosť, správne (nepolitické) chápanie kresťanstva, čo následne 

viedlo k začiatkom vytvárania politickej nezávislosti štátu Mojmírovcov 

od Východofranskej ríše, teda k štátnej nezávislosti uznanej Apoštolskou 

stolicou. Tento cieľ bol vydaním pápežskej buly Industriae tuae 

dosiahnutý a potvrdený listinou Štefana V.  

   2. Je historicky nesprávne spájať pôsobenie Konštantína a Metoda 

a jeho žiakov so  zámermi Konštantínopolu o zmenu politickej orientácie 

štátu Mojmírovcov na Byzanciu (a prostredníctvom nej následne 

nebodaj na štáty, ktoré prijali cyriliku a kultúrne dedičstvo ich žiakov 

v podobe cyrilského písma) a na východnú cirkev. Cyrilika, na základe 

ktorej neskôr bola vytvorená azbuka, vznikla mimo územia Veľkej 

Moravy a v iných historických a politických súvislostiach. Metodovi 

žiaci,  členovia byzantskej misie (Kliment, Sáva, Anglár, Naum a i.), po 

vyhnaní z Veľkej Moravy sa usadili na bulharskom území, 

predovšetkým v kláštore v Ochride, kde vytvorili podobnú školu na 

výchovu kňazov. Cieľom vzniku hlaholského písma bolo dať 

vzdelancom na Veľkej Morave dôležitý, od latinského písma odlišný 

nástroj rozvoja písomnej kultúry. To znamená, že novo vynájdené 

hlaholské písmo pôsobilo do značnej miery ako opozitum voči latinčine 

ako písmu používaného  kňazmi - latinikmi, pôsobiacimi na území 

Slovenov. Hlaholské písmo malo nielen kultúrne a vzdelávacie poslanie, 

ale v prenesenom slova zmysle zohrávalo aj určitú politickú úlohu. 

Cyrilika pravdepodobne mala spĺňať podobný cieľ voči byzantskému 
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mocenskému vplyvu v Bulharsku. Preto spájať vznik cyriliky, ktorá by 

následne z prostredia južných a východných Slovanov mohla ovplyv 

ňovať naše dejiny, sú len konštrukcie bez reálneho historického základu.   
         
 
 
 
 
 

VI. kapitola 
 

Víťazstvo latinikov  
 

    Aj po vydaní pápežskej listiny Štefana V. Quia te zelo fidei vedenie 

veľkomoravskej cirkvi ostalo približne ešte jeden rok v rukách 

nekánonicky zvoleného arcibiskupa Gorazda, ako to ustanovil arcibiskup 

Metod. Aj z pápežskej listiny vyplývalo, že Gorazd mal prestať 

vykonávať svoju funkciu dovtedy, kým sa nedostaví pred Apoštolskú 

stolicu, aby vysvetlil svoju nekánonickú voľbu za arcibiskupa. To, že mu 

pápež Štefan V. zakázal vykonávať funkciu arcibiskupa a žiadal ho, aby 

sa dostavil pred Apoštolskú stolicu, podľa Lubomíra Havlíka môže 

nepriamo svedčiť, že Gorazd mohol byť už predtým ordinovaný za 

biskupa. (Havlík, 1965, s.129). Vo svojej činnosti pokračovala aj 

kniežacia škola (učilište). Zásadný obrat nastal až po príchode 

pápežských legátov na Veľkú Moravu – biskupa Dominika a kňazov 

Jána a Štefana. Legáti kúrie z rozhodnutia pápeža zakázali Gorazdovi 

vykonávať správu veľkomoravskej cirkevnej provincie, kým sa 

nedostaví pred Apoštolskú stolicu a nepresvedčí ju o svojej 

pravovernosti. Ďalšie pôsobenie Gorazda ako arcibiskupa 

veľkomoravskej cirkvi bolo podmienené jeho ordináciou Apoštolskou 

stolicou v zmysle platného kánonického práva.   
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   Politický boj o nástupníctvo po  arcibiskupovi Metodovi 
 

   Postoj pápeža v otázke nástupníctva po arcibiskupovi Metodovi 

vyvolal  vo veľkomoravskej cirkevnej organizácii vážnu krízu. Pretože 

Metod svojím nástupníctvom už poveril Gorazda, bol to zároveň aj boj 

o Gorazda. Snahy latinikov, zoskupených okolo  nitrianskeho biskupa 

Wichinga, ktorému pápež vrátil biskupskú hodnosť i biskupstvo v Nitre, 

ale nepoveril ho správou veľkomoravskej cirkevnej provincie, smerovali 

k získaniu Metodovho veľkomoravského stolca. Prvou prekážkou bol 

Metodom určený arcibiskup Gorazd. Stúpenci Metoda považovali snahy 

latinikov o získanie Metodovho stolca za nezákonné a nemorálne, ktoré 

uskutočňovali len „násilím ramena koristníka“, čo podľa autora 

Bulharskej legendy o velickom biskupovi Klimentovi viedlo k tomu, že 

„bludárstvo dvíha hlavu a vypína sa nad pravoverný zástup Metodových 

žiakov“. (Ratkoš, 1964, s.375). Údaje z tejto legendy, ktorej text zostavil 

niekto z Klimentových žiakov a zachoval sa vo viacerých rukopisoch,  

hovoria, že „...na všetko schopný dav bludárov nestrpel, aby Metod mal 

aj po smrti živého bojovníka, vraviac: Hor´ sa teda, Gorazda premôžeme 

a strojme mu úklady, veď je život jeho nepodobný nášmu a odlišné sú 

chodníky jeho, i vyčíta nám hriechy (Múdr. 2, 6, 10, 15, 12), lebo ak by 

sa nechal nažive, znova by nám ožil Metod“. (Ratkoš, 1964, s.375). 

Vieroučné rozdiely medzi „davom bludárov“ (ako ich v legende nazval 

Klimentov životopisec) a stúpencami Metoda nadobúdali najprv formu 

diskusií. Wichingovci „sa povyšovali nad pravovernými“ žiakmi 

Metoda a snažili sa ich získať na svoju stranu, hovoriac: „Prečo sa ešte 

veľmi oddane pridržiavate Metodových slov, páchnucich a mŕtvych 

a nepridáte sa k žijúcemu arcibiskupovi a nevyznáte, že Syn je splodený 

z Otca, Duch vychádza zo Syna?“ (Ratkoš, 1964, s.374). Metodovi žiaci, 

najmä Gorazd a Kliment objasňovali túto problematiku pravdepodobne 

podľa východného výkladu  doposiaľ používaného aj na Veľkej Morave. 

Pretože sa latinikom nedarilo v diskusiách ich presvedčiť, Bulharská 

legenda uvádza, že prívrženci Wichinga nechceli ďalej diskutovať 

o týchto vieroučných otázkach, „...nezdržiac sa, zapchali si uši (Sk. 
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ap.7, 57), ako tí, čo kedysi kameňovali Štefana.., ...usilovali sa robiť krik 

a všetko privádzať do zmätku...“ (Ratkoš, 1964, s.378). Opierajúc sa  

o listinu pápeža Štefana V. obvinili Gorazda, Klimenta a ostaných 

slovanských kňazov z nesprávneho výkladu Písma, teda z herézy, argu-

mentujúc, že ich učenie o pôvode Ducha Svätého je v rozpore 

s výkladom Apoštolskej stolice, to znamená s učením rímskej cirkvi. 

Životopisec Klimenta na ich adresu napísal, že stúpenci Wichinga boli 

ochotní použiť rôzne úskoky, ba aj násilie, aby posilnili postavenie 

latinčiny. Napokon „obrátili sa na svoje posledné útočište, na podlého 

Svätopluka“. (Ratkoš, 1964, s.378). 82  Aby získali jeho priazeň, použili 

nepravdivý argument: stúpenci Metoda vraj týmito „novotami“ „mohli 

by povstať proti jeho vláde, ak sa s vládcom nezhodujú s učením (viery), 

lebo opačné zmýšľanie je odbojom“. (Ratkoš, 1964, s. 378). Takémuto 

obvineniu už Svätopluk venoval pozornosť. Predvolal si Metodových 

nasledovníkov a povedal: „K akémuže to rozkolu dochádza medzi vami  

a každodenne sa medzi sebou nepriateľsky škriepite? Či nie ste všetci 

bratia? Nepatríte medzi kresťanov? Prečo sa teda nesporadujete medzi 

sebou, nepousilujete o jednotu?“ (Ratkoš, 1964, s.378). Rozhovor so 

Svätoplukom viedli Gorazd a Kliment. Vysvetľujúc mu zrejme grécky 

(byzantský) výklad učenia o Svätej Trojici, poznamenali: „Vládca, 

o tomto by sme museli viesť dlhé reči.“ Upozornili, že tento rozdielny 

výklad znamená hrozbu aj „u nás“ a je vážnym nebezpečenstvom 

rozkolu v cirkevnej vierouke. Svätoplukovi, ktorý iste podrobne 

nepoznal cirkevnú vierouku, povedali: „Keďže však tvoja neznalosť 

                                                 
82 Ak v období pôsobenia Metoda a jeho žiakov na Veľkej Morave obraz Svätopluka, zanechaný 
najmä v Živote Metoda,  bol pozitívny, bez snahy o jeho kritiku (možno s výnimkou Poučenia 
vladárovi), po vyhnaní Metodových stúpencov z Veľkej Moravy, podrobili Svätopluka ostrej 
kritike. V Bulharskej legende, ktorá vznikla neskôr (zrejme až po roku 916) v kláštore pri 
Ochridskom jazere, spomínajúc na túto udalosť, vyjadrili sa o Svätoplukovi bez akéhokoľvek 
rešpektu: „Knieža však sotva porozumel nejakú trošku z povedaného, veď bol celkom tupý, než 
by pochopil nejaké božské (veci), jednak preto, že bol vychovaný veľmi drsne, ba priamo 
povedané ako zviera a jednak, ako sa už povedalo, bol nerestnou rozkošou zbavený rozumu.“ Na 
svoju argumentáciu použili slová z Písma: „Veď akože mohol vniknúť do výkladu o Trojici 
človek, tak veľmi vzdialený od posvätenia mravnej čistoty, bez ktorej nikto neuzrie Pána? 
(Žid.12, 15)“.  (Ratkoš, P. :Pramene, 1964, s. 379).      
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Písma ti nedovoľuje počúvať najobšírnejšie a najobsiahlejšie výklady, 

(dávame) na tvoju otázku jednoduchú odpoveď: rozdvojujeme sa  

veru...“ (Ratkoš, 1964, s.378). Táto informácia, nachádzajúca sa v 

Bulharskej legende, potvrdzuje, že vo veľkomoravskej cirkvi skutočne 

existovali rozdielne náhľady na otázku chápania učenia o Svätej Trojici 

a že tieto rozdielnosti boli vyjadrením odlišností medzi rímskou 

a gréckou (byzantskou) ortodoxiou, ktorá sa prejavovala aj na Veľkej 

Morave. Vysvetľovali Svätoplukovi vieroučnú podstatu týchto 

odlišností. Ak máme slová autora Bulharskej legendy považovať za 

pravdivé, Svätopluk (so značnou mierou úprimnosti) namietal, že v tejto 

veci nie je dostatočne učený: „Som si vedomý svojej veľkej nevzdelanosti 

a nevyznám sa vo vierouke. Veď či nie som negramotný? Jednako sa 

kresťanstva pridržiavam a budem sa pridržiavať.“ (Ratkoš, 1964, s.379). 

Svoju logiku, vzhľadom na existujúce poučenia a nariadenia pápeža 

Štefana V., majú jeho ďalšie slová: „Však takéto spory, ktoré u nás 

rozdúchavate, nie som schopný riešiť slovami ani rozlišovať pravého 

učiteľa od falošného. Teda rozsúdim vás ako kresťan. Dozaista aj o tejto 

dogme vynesiem také riešenie, aké zvyknem vynášať o iných (veciach): 

kto prvý predstúpiac odprisahá, že správne a pravoverne verí, ten sa 

podľa môjho rozhodnutia v ničom neprehrešuje proti správnosti vo 

viere, tomu aj cirkev odovzdám a pridelím, ako sa patrí, kňazský úrad 

v cirkvi.“ (Ratkoš, 1964, s.379). Vzhľadom na novú situáciu  Svätopluk 

už nemohol prejaviť náklonnosť a väčšiu podporu Metodovým 

stúpencom, ako tomu bolo predtým.  

   Rozhodovanie prostredníctvom prísahy bolo v tomto období bežné 

a bolo v súlade s vtedajšími feudálnymi zvyklosťami. Preto Svätopluk 

vyzval obe strany, aby tak urobili. Vladimír Vavřínek sa domnieva, že 

k teoretickým diskusiám medzi Wichingom a stúpencami latinikov na 

jednej strane a slovanskými duchovnými – Gorazdom, Klimentom a 

žiakmi Metoda na strane druhej mohlo dôjsť pravdepodobne vo 

Veligrade, odkiaľ Gorazd vtedy riadil veľkomoravskú cirkev. Keďže 

Gorazd, Kliment a ostatní duchovní Slovenov v diskusiách údajne 

rozmetali argumenty franských kňazov a ostatných latinikov, Wiching a 
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jeho stúpenci sa rozhodli preniesť spor ku Svätoplukovi. A tak 

veľkomoravský vládca spor riešil pravdepodobne vo svojom hradisku 

neďaleko dnešných Mikulčíc. (Vavřínek, 2013, s.310). Odohralo sa to 

zrejme v zimných mesiacoch alebo na jar v roku 886. Podľa životopisca 

sv. Klimenta (autora Bulharskej legendy), Frankovia, nečakajúc ani na 

posledné slová Svätopluka, opreli sa o obsah listu Štefana V. S veľkou 

ochotou a bez obáv hneď zložili prísahu pravovernosti svojho učenia, 

ktoré sa podľa nich zhodovalo s učením rímskej cirkvi. Niet pochybnosti 

o tom, že latinici využili na svoju podporu aj vplyv Apoštolskej stolice, 

vyjadrenej pápežským listom Štefana V. Gorazd a Kliment takúto prí-

sahu nemohli urobiť. Svätopluk, ako uvádza Lubomír Havlík, 

odvolávajúc sa na životopisca biskupa Klimenta, „na akejsi synode“  a 

„za asistencie kuriálnych legátov“ (Havlík, 1965, s.129), zveril dočasnú 

správu veľkomoravskej cirkvi do rúk nitrianskeho biskupa Wichinga, 

prinajmenšom dovtedy, kým Apoštolská stolica nevyrieši nekánonické 

menovanie Gorazda. O tom, či bol Gorazd vysvätený do hodnosti 

biskupa podľa kánonického práva alebo nebol, sa viedli odborné 

polemiky. Prijíma sa názor, že Gorazd mohol byť neprávoplatne 

ordinovaný za biskupa. K právoplatnému ordinovaniu chýbali Metodovi 

dvaja sufragéni, čiže celkovo zbor troch biskupov, do úplnosti ktorého 

chýbali ďalší dvaja biskupi. Ako hovoria dokumenty, Metod ešte pred 

svojou smrťou určil Gorazda za svojho nástupcu, čiže za nástupcu 

arcibiskupa. Gorazd túto funkciu pravdepodobne aj začal vykonávať, 

ako o tom svedčí pápežská listina Štefana V. Metod ho však mohol len 

designovať, t. j. určiť. Podľa kánonického práva mohol s konečnou 

platnosťou o tom rozhodnúť len rímsky pápež. Preto, ako je uvedené 

v pápežskej listine Štefana V., Gorazd sa mal dostaviť do Ríma, aj keď 

ako kandidát navrhnutý Metodom mohol až do konečného rozhodnutia 

v tejto veci, ako uvádza Vladimír Vavřínek, po dobu tzv. 

„sedisvakancie“ dočasne vykonávať správu arcidiecézy, ale nemohol 

uplatňovať práva, ktoré prináležali  výlučne biskupom či arcibiskupovi, 

napr. vysvätiť kňazov a pod. (Vavřínek, 2013, s.313). Wiching i ostatní 

franskí duchovní na Veľkej Morave odstránením Gorazda z jeho funkcie 
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dosiahli svoj politicky cieľ. Životopisec v tejto súvislosti napísal, že 

„zloba bludárov odstránením tohto muža zbavila prestol ozdoby“. 

(Ratkoš, 1965, s.380). Poverenie Wichinga správou veľkomoravskej 

cirkvi hodnotil Klimentov životopisec v Bulharskej legende ako zníženie 

vážnosti arcibiskupského stolca, ktorý „...bol Metodom preslávený a nad 

mnohé sa zaskvel, natoľko skrz Wichinga upadol do priepasti 

nevážnosti“. (Ratkoš, 1964, s.375). O ďalšom osude Gorazda či jeho 

možnej ceste do Ríma v zmysle inštrukcií pápeža už nemáme žiadne 

správy a nič neuvádza ani Apoštolská stolica. Wiching nepripustil, aby 

sa Gorazd mohol brániť pred pápežskými legátmi a zabránil, aby odišiel 

do Ríma a obhajoval sa pred pápežom. Písomné správy o ďalšom osude 

Gorazda sa nezachovali. Mohol byť spolu s ostatnými stúpencami 

Metoda uvrhnutý ozbrojencami Wichinga do väzenia v Nitre, možno aj 

zavraždený, alebo (čo môže byť najpravdepodobnejšie) odišiel na 

územie dnešného južného Poľska, k Bielym Chorvátom. Mohlo by tomu 

nasvedčovať aj uctievanie jeho osoby vo východnej cirkvi. Aj keď autor 

dal životopisu Klimenta charakter legendy, niet pochybnosti, že text 

Bulharskej legendy svojím spôsobom hovorí o skutočných udalostiach.  
 
     

    Wiching administrátorom veľkomoravskej cirkvi   
 

    Nitriansky biskup Wiching aj napriek svojím snahám nedosiahol, aby 

ho pápež vysvätil za arcibiskupa a dosadil na Metodov stolec. Bol 

poverený len dočasnou správou veľkomoravskej cirkvi, teda dovtedy, 

kým Apoštolská stolica nevyrieši záležitosť s Gorazdom. Stal sa len 

administrátorom veľkomoravskej cirkvi. Jeho kompetencie boli 

zachované len v nitrianskom biskupstve, ale za jeho hranicami, napríklad 

na Morave, už ich uplatňovať nemohol. Ako dočasný správca 

Metodovho stolca približne koncom roku 885 alebo začiatkom roku 886 

využil situáciu vo svoj prospech a uchvátil moc v celej cirkevnej 

provincii. Vedel, že pápež Štefan V. chcel vziať do úvahy správu svojich 

legátov a sám rozhodnúť o konečnom  usporiadaní cirkevných pomerov 

na Veľkej Morave. Aby to znemožnil, prisvojil si právo rozhodnúť o tom 
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sám a skôr než pápež. Opierajúc sa o poverenie Svätopluka svojvoľne si 

vyložil záverečné slová pápeža Štefana V. v listine Quia te zelo fidei 

adresované Svätoplukovi, v ktorých pápež nariadil, aby tí, ktorí sa ne-

podrobia pápežovým príkazom a budú i naďalej vykonávať bohoslužby 

v slovanskom jazyku, boli po napomenutiach vylúčení z cirkvi a vyhnaní 

z krajiny. Mnohí slovanskí duchovní vtedy sklonili hlavy a pridali sa 

k stúpencom latinčiny. Ostatných, v zmysle pápežskej listiny, nechal 

Wiching zajať a následne vyhnať. A tak približne 200 duchovných 

a diakonov, väčšinou gréckeho, ale aj domáceho pôvodu, pôsobiacich na 

územiach Svätoplukovej ríše, opustili pred nebezpečenstvom Veľkú 

Moravu a odišli do susedných krajín, predovšetkým Bulharska, (vrátane 

Macedónie, ktorá bola vtedy jeho súčasťou), Srbska, Chorvátska, 

Vislianska, Čiech i Byzancie. Niektorých kňazov a diakonov doslova 

predal židovským obchodníkom, ktorí ich mali ako otrokov ďalej predať 

na trhu v Benátkach. V tejto súvislosti Vladimír Vavřínek napísal: „Bolo 

však neslýchaným a kresťanským kánonom odporujúcim činom, keď 

teraz biskup predal Židom do otroctva kresťanských kňazov 

a diakonov.“ (Vavřínek, 2012, s.312). V Benátkach mnohých vykúpil 

veľvyslanec byzantského cisára Bazilea, vzal do Carihradu, kde 

pričinením patriarchu Fotia boli im vrátené kňazské hodnosti, aby mohli 

pôsobiť v byzantskom prostredí. Najvýznamnejší žiaci Metoda – 

Gorazd, Kliment, Sáva, Angelár, Konštantín, Laurentius, Vavrinec a i. 

(legenda hovorí aj o Gorazdovi) boli uväznení. Klimentov životopisec 

v tejto súvislosti napísal: „Ktoré slovo by vedelo vyjadriť, čo potom 

napáchala zloba, keď získala moc, súc ako požiar v lese rozdúchavaný 

vetrom.“ (Ratkoš, 1965, s.380). Wiching začal prenasledovať 

Metodových stúpencov, predovšetkým tých, „ktorí dosiahli učiteľský 

úrad, ako onoho Gorazda, ktorého sme často spomínali, ktorého ako 

pochádzajúceho z Moravy a veľmi dobre ovládajúceho oba jazyky – 

i sloviensky i grécky, Metodova cnosť obdarila prestolom..., ...a veru aj 

kňaza Klimenta, najvynikajúcejšieho muža, i Vavrinca, Nauma 

a Angelára – týchto, ba ešte mnohých iných znamenitých, okovami 

spútaných uväznili v temniciach...“  (Ratkoš, 1965, s.380). Z textu 
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legendy vyplýva, že Wichingovi vojaci boli Nemci  (Nemitzoi). 

Uväznených Metodových žiakov odvliekli do Nitry, kde mal Wiching 

svoje sídlo. Podľa Klimentovho životopisca boli vo väzení „spútaní 

železnou reťazou“, držali ich o hlade a všemožne ponižovali. Legendista 

poznamenal, že Svätopluk, „otrocky naklonený oným bludárom“, prav-

depodobne nevedel o prenasledovaní žiakov Metoda. „Bol totiž práve 

neprítomný. Keby bol prítomný, oni by neboli toto vyznávačom pravdy 

vykonali, lebo čo aj tisíc ráz nadŕžal (knieža) Frankom, jednako, hoci 

bol napoly zviera a ukrutný, bál sa cností týchto svätých mužov...“ 

(Ratkoš, 1964, s.381-382).  Vo väzení boli neľudsky týraní, „nedajúc 

svätcom ani pokrmom sa nasýtiť, nedovoliac totiž nikomu ani len kúsok 

chleba podať služobníkom Kristovým...“ (Ratkoš, 1964, s.382).  V čase 

ich väznenia nastalo podľa legendy opakované zemetrasenie, ktoré 

spôsobilo, že uväznení „boli pút zbavení.“ Väznitelia, vidiac v tom 

určité znamenie, rozhodli sa väznených prepustiť, vyrieknuc nad nimi 

ortieľ večného vyhnanstva: „Svätcov sa teda chopia vojaci, ľudia drsní, 

totiž Nemci, majúci od  prírody surovosť, stupňujúc ju ešte podľa 

rozkazu, odvádzajú ich z mesta a zoblečúc ich odvliekli nahých.“  

(Ratkoš, 1964, s.382). Vojaci dostali príkaz vyhnať z Nitry každého 

z Metodových stúpencov, odprevadiť ich pozdĺž Dunaja do iných krajov. 

Krutým a surovým zaobchádzaním „im spôsobili dvojaké zlo: potupu 

a útrapy z mrazivého vetra, neustále dujúceho v podunajských krajoch“. 

(Ratkoš, 1964, s.382). Počas úteku trpeli nedostatkom odevu i obživy, 

preto boli nútení sa rozísť a každý išiel v „inú stranu“.  Ich cieľom bolo 

Bulharsko. Kliment, Naum a Angelár, cez deň sa schovávajúc, utekali 

k Dunaju, aby sa dostali na územie Bulharov. Za pomoci miestneho 

obyvateľa sa im to podarilo, „zviazali tri brvná lipovou kôrou“ a 

„preplavili sa cez rieku.“ Po príchode do Belehradu vtedajší vojenský 

veliteľ mesta Boritakan ich poslal k bulharskému kniežaťu Borisovi. Ten 

ich prijal s úctou, „aká patrí plne vzácnym a váženým ľuďom, vypytoval 

sa ich na to, čo sa s nimi stalo, a povedali mu všetko od začiatku až do 

konca, nič nevynechajúc“. (Ratkoš, 1964, s.383). Knieža Boris ihneď 

pochopil, že títo žiaci Metoda môžu byť učiteľmi Bulharov, že im môžu 
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dať písmo i zákony a prejavoval im náležitú úctu. Dal im odev, aký 

patril duchovným, prikázal poskytnúť im najlepšie obydlie i dostatok  

jedla, aby sa mohli venovať duchovným veciam. Každodenne sa s nimi 

rozprával o kresťanskej viere. Po krátkom pobyte prikázal poslať ich do 

Kutmičinice, čo bola oblasť Macedónie, kde žilo miešané slovansko-

albánsko-románske obyvateľstvo, a podľa vtedajších zvykov daroval im 

majetky. Tam, v Ochride Kliment založil kláštornú školu, v ktorej 

pripravoval žiakov na duchovnú prácu. Po Borisovej smrti jeho nástupca 

cár Simeon, druhý syn Borisa, ustanovil Klimenta  biskupom v Drevnici 

alebo Velici. Autor legendy uviedol, že biskupovi  Klimentovi bol 

vzorom života jeho učiteľ Metod,  ktorého „neprestal nasledovať,“ jeho 

život i skutky si vzal ako príklad vlastného správania  a „podľa neho 

starostlivo utváral seba“. V kláštore a škole v Ochride utvorili Naum, 

mních Chrabr a ďalší žiaci Konštantína a Metoda nové písmo, pome-

nované na počesť sv. Cyrila – cyrilika. Novým písmom i novou 

vzdelanosťou položili základy „zlatému veku“ bulharskej kultúry. 

Biskup Kliment sa neskôr vzdal funkcie velického arcibiskupa. Utiahol 

sa do Ochridského kláštora a venoval sa predovšetkým literárnemu 

dielu. Keď dňa 27. júla 916 zomrel, duchovné dielo žiakov Konštantína 

a Metoda, známych ako „siedmopočiatočníci“, predovšetkým cyrilské 

písmo a vzdelanosť sa z Bulharska rozšírili na územia ďalších 

slovanských kmeňov: Srbov, Macedóncov, dostali sa do Byzancie, 

Rumunska a odtiaľ do Kyjevskej Rusi.  

    To, že po smrti arcibiskupa Metoda používanie slovanskej liturgie 

a jazyka Slovenov už trvalo nepokračovalo, nebolo - povedané slovami 

Richarda Marsinu - ani „veľmi prekvapujúce“. Ďalšiou príčinou zániku 

tejto liturgie, ako napísal, „nebol len nitriansky biskup Wiching a jeho 

prívrženci, ale hlavne naši vtedajší najvyšší svetskí predstavitelia, ktorí 

uprednostňovali odbavovanie liturgie v latinskom jazyku“. 83         
 

                                                 
83 Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Príspevok na podujatí k 85-
ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, prednesený v Bratislave dňa 19. marca 
2009 
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   Veľká Morava bez morálnej autority Metoda a jeho žiakov 
 

   Podrobením Čiech na jar 883 a pripojením ich územia k svojej ríši  

Svätopluk hospodársky posilnil svoju moc. České kniežatá však 

odmietali podrobiť sa jeho nadvláde. Keď bol Svätopluk na vojenských 

výpravách v Panónii, povstali proti nemu. Knieža Bořivoj musel ujsť na 

Moravu. Po návrate z vojenskej výpravy Svätopluk potlačil odbojné 

kniežatá a opäť dosadil k moci Bořivoja. Z jeho kniežatstva v stredných 

Čechách mohol najlepšie ovládať celé české územie. Po Bořivojovej 

smrti v roku 888 (niektoré pramene uvádzajú rok 889) v mene jeho 

maloletých synov Spytihneva a Vratislava sa sám ujal vlády, bez pomoci 

Přemyslovcov, pričom  východofranský kráľ Arnulf musel v roku 890 

uznať nároky Svätopluka na vládu v Čechách. Svoj vplyv rozšíril i na 

slovanské kmene severne od Čiech a podrobil si územie polabských 

Srbov. Ešte počas svojho života Metod kritizoval despotický spôsob 

vlády Svätopluka. Jedno z významných poučení pre vladára bolo, že ríšu 

nie je možné udržiavať len násilím, ale že pre súdržnosť moci je 

nevyhnutné vytvoriť duchovné puto. Po Metodovej smrti a vyhnaní jeho 

žiakov Wiching nebol tou zjednocujúcou osobnosťou, ako predtým 

Metod a jeho žiaci. Spolunáležitosť jednotlivých kmeňov ríše bola 

oslabená. Aj napriek svojej snahe nestal sa veľkomoravským 

arcibiskupom, ale ostal len nitrianskym biskupom. Vyhnanstvom sa 

zbavil Gorazda a ostatných slovanských konkurentov, čím pápežských 

legátov už pred ich príchodom na Veľkú Moravu postavil pred hotovú 

vec. Nakoniec sa uspokojil s tým, že sa o administratívnu moc v 

cirkevnej provincii nemusel s nikým deliť. V skutočnosti nepodliehal už 

žiadnemu veľkomoravskému arcibiskupovi. Podľa Vladimíra Vavřínka 

spokojný bol pravdepodobne aj Svätopluk, pretože nikto sa ho už 

nepovážil kritizovať za morálku a spôsob vlády, ba navyše, vyhnaním 

Metodových žiakov prestali spory o vieroučných otázkach. (Vavřínek, 

2013, s.315). Je pravdepodobné, že Wiching využíval svoje predošlé 

vzťahy s bavorským dvorom a pomáhal Svätoplukovi udržiavať dobré 

vzťahy s Arnufom, zvlášť potom, keď Arnulf získal politickú  
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nezávislosť od franského cisára Karola III. a stal sa východofranským 

kráľom. 

   Priateľské vzťahy boli potvrdené na stretnutí oboch panovníkov v roku 

890 na mieste nazvanom Omuntesberg (Omuntesperch). Svätopluk  síce 

formálne akceptoval svoje vazalstvo k Arnulfovi a sľúbil odvádzať mu 

poplatok, ale na druhej strane dosiahol, že Arnulf uznal jeho nadvládu 

v Čechách. Údaj je zaznamenaný v Reginonovej kronike a určitým 

spôsobom charakterizuje vtedajšie dobré vzťahy medzi Svätoplukom 

a Arnulfom: potvrdzuje, že kráľ Arnulf udelil Svätoplukovi, „kráľovi 

moravských Slovienov“,  kniežatstvo Čechov, ktorým doposiaľ vládol 

knieža z vlastných radov. Opát Reginon uvádza, že české kniežatá  vždy 

„bez porušenia zmluvy zachovávali sľúbenú vernosť.“ Správa hovorí aj 

o tom, že Svätopluk  bol už dávnejšie, v rokoch 870 alebo 871, teda skôr 

než sa dostal na vrchol moci, spojený s Arnulfom dôverným 

priateľstvom: „ba aj jeho (Arnulfovho) syna, ktorého on splodil  

z milenky, niesol k svätému krstu a dal ho nazvať podľa svojho mena 

Svätoplukom“. (Ratkoš, 1964, s.149). Išlo o skutočnú osobu, známu pod 

menom Zventibald, ktorú spomínajú aj historické záznamy. Po urovnaní 

vzťahov k Arnulfovi mohol byť Svätopluk na vrchole svojej moci. Keď 

po smrti Bořivoja české kniežatá hľadali pomoc u Arnulfa, Svätopluk ich 

potrestal a do Čiech poslal svojho miestodržiteľa. Podriadenie Čechov 

pod jeho vládu považuje Reginon za podnet k „nesvárom a vzbure“, 

pretože Česi „upustili od vernosti oddávna zachovávanej“ a Svätopluk, 

posmelený mocou a rozšírením ríše, „nadul sa spupnou pýchou...“ 

(Ratkoš, 1964, s.149). Odmietol uznať vazalský stav voči Arnulfovi 

a obnovil v Čechách svoju vládu, čo Arnulf nemohol akceptovať. Tým 

sa skončili dobré vzťahy medzi oboma panovníkmi. Následné vpády 

početného Arnulfovho vojska na Veľkú Moravu Wiching vyhodnotil ako 

pravdepodobne neodvratnú porážku Svätopluka. Opustil nitriansku 

diecézu aj Svätopluka  a ponúkol svoje služby Arnulfovi. Ten ho zobral 

pod svoju ochranu a menoval ho za kancelára. Teraz sa jasne ukázalo,  

že Wiching presadzoval záujmy nielen juhonemeckej cirkevnej 

provincie, ale bol  exponentom najvyšších kruhov Východofranského 
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kráľovstva. Tým veľkomoravská cirkevná organizácia bola nielen bez 

biskupa, ale zásluhou Wichinga aj cirkevnosprávne rozvrátená. Keď 

v roku 891 zomrel  pápež Štefan V., ktorý ochraňoval Svätopluka, na-

stala mocenská kríza aj v Apoštolskej stolici. Nasledujúci pápež 

Formosus bol odporcom slovanskej liturgie a nemal pochopenie pre 

pokračovanie diela solúnskych bratov. Po jeho zavraždení v roku 896 

boli na Petrovom stolci krátky čas niekoľkí pontifikovia, takže pre 

obnovenie veľkomoravskej cirkevnej arcidiecézy boli nepriaznivé 

podmienky.  

    Je známe, že Svätopluk mal dvoch synov: Ján Steinhübel uvádza, že 

starší syn Mojmír (Mojmír II.) pochádzal z manželstva uzavretého 

v októbri 871 s českou kniežacou dcérou Svätožízňou. Mladší Svätopluk 

(Svätopluk II.) podľa neskorších údajov bavorského kronikára Aventina 

(ktorý žil až v 16. storočí a jeho údaje nemusia byť správne) sa narodil z 

manželstva Svätopluka s Arnulfovou sestrou Gizelou, s ktorou sa podľa 

kronikára oženil v roku 885. Mladý Svätopluk je Aventinom spomínaný 

ako chlapec, lat. „puer“, ale ak by informácia kronikára bola  pravdivá, 

Svätopluk II. by mohol byť Arnulfovym synovcom. (Steinhübel, 2004, 

s.147). To môže napovedať, prečo Svätopluk II. mal blízko 

k bavorskému dvoru, odkiaľ sa mu dostávalo v boji o moc podpory proti 

jeho nevlastnému bratovi Mojmírovi II. Predpokladáme, že táto 

skutočnosť mohla negatívne vplývať i na vzťahy medzi oboma 

nevlastnými bratmi a viesť k politickému i mocenskému rozkolu.      

     Pravdepodobne ešte v roku 889 Svätopluk rozdelil ríšu na dve časti: 

staršiemu  synovi Mojmírovi (Mojmír II.) dal správu moravskej časti ríše 

a mladšiemu Svätoplukovi (Svätopluk II), vtedy ešte nedospelému, 

správu nitrianskej časti. Hoci ustanovil medzi nimi mocenskú hierarchiu 

na čele s Mojmírom II. a Svätopluk II. mal mu byť vo všetkom 

podriadený, v skutočnosti vytvoril podmienky pre obnovu mocenského 

dualizmu  a zápasu o moc medzi oboma bratmi.  

    K roku 894 sa viaže tento zápis v Reginonovej kronike: „...asi v tomto 

čase Svätopluk, kráľ moravských Slovienov, Moravanov, muž medzi 

svojimi najmúdrejší a veľmi ľstivého ducha, dožil sa posledného dňa“. 
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(Ratkoš, 1964, s.150). V latinskom jazyku: 84 Kronikár týmto zápisom 

zanechal údaj o roku smrti Svätopluka. Zanechal aj správu o tom, že 

jeho ríšu, nazvanú kronikárom „cuius regnum“, voľne preložené „jeho 

kráľovstvo“, krátky čas „nešťastne spravovali jeho synovia“ (cuius 

regnum enis pauco tempore infeliciter tenuerunt). Starší syn Mojmír II. 

sa snažil zabezpečiť mier: v tom istom roku uzatvoril s Bavormi mierovú 

dohodu a vzdal sa Panónskeho kniežatstva v Zadunajsku. Svätoplukovu 

smrť využili české kniežatá a približne o rok neskôr sa odtrhli od Veľkej 

Moravy, hľadajúc spojenectvo s Bavormi. Aby sa ubránili útokom 

Moravanov (Mojmíra II.), v júli 905 knieža Spytihněv, jeho mladší brat 

Vratislav a ďalšie menšie podriadené kniežatá prišli (nie prvý raz) do 

Regensburgu hľadať pomoc u Bavorov. V skutočnosti začali vytvárať 

bavorsko-české spojenectvo proti Mojmírovi II. Pretrvávajúce nezhody 

medzi oboma bratmi vyústili do vzájomného boja. Štyri roky po smrti 

Svätopluka (asi v roku 898) jeho mladší syn Svätopluk II., podnecovaný 

Bavormi, povstal „aj so svojím ľudom“ proti Mojmírovi II. Cisár Arnulf 

bol na strane Svätopluka II. a spustošil Moravu. Mojmír však 

neposlušného brata porazil, zajal a uväznil na niektorom z hradov, 

odkiaľ ho vyslobodila nová bavorská výprava. Obaja bratia sa snažili 

hľadať spojencov: predovšetkým s Bavormi, ale aj kmeňom Maďarov, 

ktorý sa objavil na juhu ríše, v Zadunajsku a v bavorskej Panónii. Vojna 

medzi oboma synmi Svätopluka, ktorá bola v rokoch 898 – 899, mala 

pre Veľkú Moravu zničujúce následky. Vnútorné rozpory a následné 

mocenské boje medzi nimi boli veľké, pretože ich zaznamenal aj 

kronikár Reginonis. O udalostiach z roku 894, zanechal písomný 

záznam: „až kým Maďari celú zem nespustošili“ (Ungaris omnia usque 

ad solum depopulantibus), ako je zaznamenané v po ňom pomenovanej  

kronike. (Reginonis, 1890, s.143). Tento bratovražedný boj bol 

zaznamenaný aj v Byzantskej ríši. S odstupom skoro šesťdesiatich  

rokov o poučení z neho sa zmienil byzantský cisár Konštantín VII. 

                                                 
84 „Circa haec etiam tempora Zuendibolch rex Marahensium Sclavorum, vir inter suos 
prudentissimus et ingenio callidissimus, diem clausit extremum;“ (Reginonis Abbatis Prumiensis 
Chronicon cum Continuatione Treverensi, Hannoverae, 1890, s.143)  
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Porfyrogenet vo svojom spise O spravovaní ríše. Navyše, po Metodovej 

smrti, vyhnaní „siedmopočiatníkov“, Gorazda a ostatných stúpencov 

Metoda, nejestvovala na Veľkej Morave duchovná a morálna autorita 

rovnocenná Metodovi, ktorá by mohla týmto rozbrojom zabrániť. 

Nitriansky biskup Wiching, ako sme uviedli, opustil Veľkú Moravu 

a pridal sa k svojmu dávnemu ochrancovi Arnulfovi, ktorému už dlho 

verne slúžil. V roku 899 ho Arnulf odmenil za verné služby, pretože 

okrem funkcie svojho kancelára ho po smrti pasovského biskupa poveril 

správou biskupstva. Ostatní bavorskí biskupi považovali Wichinga za 

„votrelca“. Odmietli ho uznať aj preto, lebo predtým slúžil Svätoplukovi. 

Po niekoľkých mesiacoch bol Wiching nútený diecézu opustiť. 

(Vavřínek, 2013, s.319). V týchto ťažkých časoch musel Mojmír II. ako 

následník Svätopluka čeliť útokom z viacerých strán: zo strany českých 

kniežat, ktoré sa spájali s Bavormi; zo strany Bavorov, ktorí sa spájali 

s Maďarmi; zo strany maďarských kmeňov, ktoré sa spájali s Bavormi 

i Svätoplukom II. a tiež aj zo strany Svätopluka II., spájajúceho sa 

s Bavormi a s maďarskými kmeňmi. Aby uchránil svoju ríšu, musel 

uskutočňovať prezieravú politiku hľadania spojencov. Jeho ďalšou 

úlohou bolo túto ríšu vnútorne stabilizovať. To znamená na prvom 

mieste obnoviť samostatnú cirkevnú arcidiecézu a biskupstvá, aby 

zjednotil ľud a upevnil trón. 
  
 

    Snahy o obnovenie  veľkomoravskej cirkevnej provincie 
   

    Knieža Mojmír II., po zrade biskupa Wichinga, tak ako predtým 

Rastislav a Svätopluk, sa snažil, aby Apoštolská stolica vymenovala 

nového arcibiskupa a biskupov, ktorí by obsadili už existujúce biskupské 

sídla. Je pravdepodobné, že medzi Mojmírom II. a Apoštolskou stolicou 

musela v byť vtedy živá korešpondencia, keďže pápež Ján IX. usúdil, že 

je potrebné zaoberať sa pomermi v cirkevnej organizácii na Veľkej 

Morave. O tejto korešpondencii sa nezachovali priame správy. V situácii 

vnútorných nepokojov i zahraničného nebezpečenstva Apoštolská 

stolica, na čele ktorej bol Ján IX., pravdepodobne v roku 899 alebo 900 
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sa rozhodla vyslať na Veľkú Moravu  pápežského legáta arcibiskupa 

Jána a biskupov Benedika a Daniela. Mali vysvätiť troch biskupov, 

jedného arcibiskupa a uviesť ich na Metodov stolec. Tým chcela 

usporiadať pomery vo veľkomoravskej cirkvi. Proti zámerom pápeža sa 

postavil bavorský episkopát na čele so salzburským arcibiskupom 

Teotmarom, ktorý považoval Veľkú Moravy za územie svojho vplyvu 

(Theotmarus, archiepiscopus Saliburgensis, et episcopi Bavariae 

suffraganei eius). Sťažnosť adresovaná rímskej kúrii, napísaná 

v Salzburgu v roku 900, sa začínala slovami pokory a vernosti: 

„Najvyššiemu veľkňazovi a všeobecnému pápežovi, pánovi nie jedného 

mesta, lež celého sveta, Jánovi, vznešenému kormidelníkovi rímskej 

stolice.“ (Ratkoš, 1964, s.207). V latinskom jazyku: 85 Vysoký bavorský 

klérus vyjadril v liste nespokojnosť, že Apoštolská stolica poslala „do 

krajiny Slovienov, nazývaných Moravanmi“ („in terram Sclauorum, qui 

Maraui dicuntur“), troch biskupov – arcibiskupa Jána a biskupov 

Dominika a Daniela. Zdôrazňovali pápežovi, že táto krajina „...bola vždy 

so svojimi obyvateľmi podrobená našim vladárom  a nášmu ľudu, ako aj 

nám tak v pestovaní kresťanskej viery, ako aj v poplatku za pozemský 

majetok, pretože až potom boli vyučení (vo viere) a z pohanov sa stali 

kresťanmi“. (Ratkoš, 1964, s.207). V latinskom jazyku: 86 Bavorský 

episkopát v tomto dokumente otvorene priznal, že jedným z cieľov jeho 

pôsobenia na území Veľkej Moravy, ktoré až do vzniku samostatnej 

veľkomoravskej cirkevnej organizácie spadalo pod diecézu v Pasove, 

bola nielen politická povaha bavorskej christianizácie (actio politicus), 

ale aj zištné materiálne ciele – poplatky za pozemský majetok.  

Bavorský episkopát zdôvodňoval Apoštolskej stolici svoje nároky na 

správu  územia Veľkej Moravy zásluhami na christianizácii tohto územia  

argumentujúc, že patrilo vždy pod cirkevnú správu biskupstva v Pasove: 
                                                 
85 „Summo pontifici et universali papa, non unius urbis, sed tocius orbis domino, Iohanni, 
Romane sedis magnifico gubernatori“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971,  
s.32)   
86  „...quae regibus nostris et populo nostro, nobis quoque cum habitatoribus suis subacta fuerat 
tam in cultu christianae religionis, quam in tributo substantiae secularis, quia exinde primum 
imbuti et ex paganis christiani sunt facti“. (Marsina, R.:Codex dipomaticus et epistolaris, 1971, 
s.33) 
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„A preto biskup mesta Pasova, v diecéze ktorého žijú ľudia onej krajiny, 

od začiatku ich pokresťančenia prišiel tam bez akejkoľvek prekážky, 

kedykoľvek sa mu zažiadalo a povinnosť viedla a zúčastnil sa so svojimi 

a aj s tamojšími synodálneho zhromaždenia, a všetko, čo bolo potrebné 

urobiť, vykonal podľa svojich síl, a nikto sa mu nepostavil na odpor.“ 

(Ratkoš, 1964, s.207). V latinskom jazyku: 87 Bavorskí episkopi, ktorých 

podporoval aj mohúčsky arcibiskup Hatho, na svoju podporu tvrdili, že  

územie Moravanov bolo podriadené nielen cirkevnej, ale i svetskej, čiže 

politickej správe Východofranskej ríše: „Ešte aj naši grófi susediaci 

s našou krajinou vykonávali tam svetskú správu, a čo bolo treba 

napraviť, napravili, vyberali poplatky a nikto im v tom neodporoval 

dovtedy, kým diabol nezatvrdil ich srdcia, kým sa nezačali odvracať od 

kresťanstva a odopierať každú spravodlivosť i vojnou vyhrážať a veľmi 

zúrivo sa stavať na odpor, natoľko, že biskup a kazatelia nemohli tam 

ísť, ale robili podľa svojej vôle, čo chceli.“ (Ratkoš, 1964, s.207-208). 

V latinskom jazyku: 88 Dokument potvrdzuje, že Sloveni na Veľkej 

Morave sa vzopreli svetskej správe a vyberaniu poplatkov zo strany 

východofranskej moci. Episkopát nielenže obviňoval Slovenov zo „spá-

jania sa s diablom“, ale –  podľa episkopov – čo sa zdá „ťažkým 

a neuveriteľným“ (quod nobis grave videtur et incredibile), je 

vystatovanie sa Moravanov (Slovenov), že „za množstvo peňazí si 

vymohli, že Vy ste k nim vyslali týchže spomenutých biskupov a že 

v tomto pasovskom biskupstve ste zaviedli také (poriadky), o ktorých sme 

nikdy nepočuli, žeby pochádzali od onej apoštolskej stolice, ani že by ich 

boli ustanovili kanonické dekréty, aby sa v jednej cirkvi objavil taký 

veľký rozkol,“ adresujúc tieto slová pápežovi Jánovi IX. (Ratkoš, 1964, 

                                                 
87 „Et idcirco Patauiensis episcopus civitais, in cuius diocesi sunt illius terre populi, ab exordio 
christianitatis eorum, quando voluit et debuit, illuc nullo obstante intravit et synodalem cum suis 
et etiam ibi inventis conventum  frequentavit et omnia, que agenda sunt, potenter egit, et nullus ei    
in faciem restitit“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.33)   
88 „Etiam et nostri comites illi terae confines plcita secularia illic continuaverunt et, quae 
corrigenda sunt, corexerunt, tributa tulerunt et nulli eis restiterunt, usque dum incrassante corda 
eorum diabolo, christianitatem abhorrere et omnem  iustitiam  detractare  belloque lacessere et 
obsistere sevissime ceperunt, adeo ut via episcopo et predicatoribus illo non esset, sed libitu suo 
egerunt que voluerunt.“. (Marsina, R.:Cdec diplomaticus et epistolaris, 1971, s.33)  
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s.207). V latinskom jazyku: 89 Vyčítali pápežovi, že týmto rozdelil jedno 

biskupstvo (majúc na myslí biskupstvo v Pasove) na päť (est enim unus 

episcopatus in quinque divisus), pretože spomenutí  biskupi po príchode 

na Veľkú Moravu, „ako sami vyhlásili“ (ut ipsi dixerunt), v pápežovom 

mene „ustanovili v jednom a tom biskupstve jedného arcibiskupa“ 

(ordinaverunt in uno eodemque episcopatu unum archiepiscopum) 

a troch biskupov jemu podriadených, akoby v cudzom biskupstve mohol 

jestvovať arcibiskup a traja biskupi „bez vedomia arcibiskupa a súhlasu 

biskupa, v diecéze ktorého boli...“ (Ratkoš, 1964, s.208). V latinskom 

jazyku: 90 Bavorskí biskupi na čele so salzburským arcibiskupom 

Teotmarom (Theotmarus) pripomenuli pápežovi ustanovenia koncilu 

i dekrét pápeža Leva, ktoré nepripúšťali, aby pastiersky úrad a správa 

cirkvi boli zverené klerikom, ktorí neboli vysvätení provinciálnymi 

biskupmi a odsúhlasení metropolitom. Argumentovali tiež dekrétom 

pápeža Celestína, aby žiadnemu kňazovi nebol poskytnutý úrad na ujmu 

druhého kňaza (ne alicui locus concedatur sacerdoti inalterius 

iniuriam). Vo veci predchádzajúceho rozhodnutia Apoštolskej stolice o 

vzniku nového (nitrianskeho – pozn. autora) biskupstva napísali: „Váš 

predchodca na žiadosť Svätopluka vysvätil Vichinga za biskupa, avšak 

vôbec ho nevyslal do onoho starého pasovského biskupstva, ale k istému 

na vieru obrátenému kmeňu, ktorý si samo knieža vojnou podrobilo 

a dosiahlo, že z pohanov sú kresťania.“ (Ratkoš, 1964, s.208).  

V latinskom jazyku: 91 Na rozdiel od kresťanských Bavorov, údajne vždy 

verných Rímu, tento tendenčný spis charakterizuje Mojmírových 

Slovanov (Moimarii vero Sclaui) ako nespoľahlivých, pretože 

                                                 
89 „...in augmentum iniuriae iactitant se magnitudine pecuniae egisse, vos eosdem prefatos 
episcopos ad se direxisse et in eodem Patauiensi episcopatu talia egisse, qualia de illa apostolica 
sede numquam audivumus exisse, neque canonum decreta sanxisse, ut tantum scisma una 
pateretur aecclesia“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s. 33)  
90 „...si tamen in alterius episcopatu archiepiscopus esse potest, et tres episcopos suffraganeos 
absque scientia archiepiscopi et consensu episcopi, in cuius fuerunt diocesi...“ (Marsina, 
R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.33)                       
91 „Antecessor vester, Zuentibaldo duce impetrante, Vvichinqum consecravit episcopum et 
nequaquam in illum antiquum Patauiensem episcopatum eum transmisit, sed in quandam 
neophitam gentem, quam ipse dux bello domuit et ex paganis christianos esse patravit“. 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.33)   
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pochádzajú z pohanov a nekresťanov. Vraj sa búrili  proti franskej moci 

a vyvolávali nepokoje, odmietali platiť povinný poplatok „našim pánom 

kráľom a ich kniežatám“ (insuper debitum tributum senioribus nostris 

regibus) a znevažovali kresťanstvo. Keď sa im naskytla príležitosť 

stykov s vyslancami Apoštolskej stolice, obviňovali Bavorov, že „sme 

s Maďarmi kresťanskú vieru zneuctili a že sme na psa či vlka a iné 

najbezbožnejšie a pohanské predmety prisahali a uzavreli mier...“ 

(Ratkoš, 1964, s.209). V latinskom jazyku: 92 Politickým cieľom 

sťažností salzburského arcibiskupa Teotmara a bavorského episkopátu 

bolo dosiahnuť, aby pápež Ján IX. uznal historické právo arcidiecézy 

v Salzburgu a diecézy v Pasove na cirkevnú správu územia Mojmíra II. 

Zdôrazňovali, že bavorská a východofranská cirkev má historické 

zásluhy na pokresťančení tohto územia, ktoré podľa nich vždy patrilo do 

bavorskej a východofranskej mocenskej sféry. Argumentovali aj tým, že 

keď sa Moravania (Sloveni) vzbúrili, ich vzbura bola vždy potlačená, 

boli privedení „späť do poddanstva“ (in servitium redegerunt), a preto 

východofranskí vládcovia „...podľa vlastného práva boli povinní a sú 

povinní ich považovať za poplatníkov, či už chcú a či nechcú, budú 

podrobení našej ríši“ (Ratkoš, 1964, s.209). V latinskom jazyku: 93  

Naznačili pápežovi, že je žiaduce, aby sa na ich nároky pozeral ako na 

záležitosť „vyššieho stanoviska“ (ab alto speculari), lebo je potrebné, 

„aby sa horšia časť neupevňovala a lepšia oslabovala (ne peior pars 

confortetur et melior infirmetur). Za tzv. lepšiu časť autori spisu 

považovali predkov „nášho najjasnejšieho pána Ľudovíta, čiže cisári 

a králi, vzišlí z najkresťanskejšieho rodu Frankov“, ktorí „ríšu rímsku 

cisárskou mocou povzniesli“ a „kresťanstvo upevnili“, horšou časťou 

boli „Mojmírovi Slovieni“, ktorí „pochádzali z pohanov a nekresťanov“ 

a ktorí ríšu oslabili a priviedli do skazy. Ak prví „sa celému svetu 

ukázali na obdiv“, druhí „sa skrývali v skrýšach a hradoch“. (Ratkoš, 

                                                 
92 „Quod nos prefati Sclaui criminabantur cum Ungaris fidem catholicam violasse et per canem 
seu lupum aliasque  nefandissimas et aethnicas res sacrameta et pacem egisse atque...“ 
(Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.34) 
93 „...idcirco iure proprio tributarios habere debuerunt et debent, et sive velint, sive nolint, regno 
nostro subacti fuerunt“. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.34) 
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1964, s.209). V latinskom jazyku: 94 Vyústením tejto už vtedy 

prejavovanej nadradenosti Germánov nad Slovanmi mal byť nasledujúci 

politický cieľ, ktorý autori ani neskrývali: „náš mladučký kráľ“ 

(iuvenculus rex noster), ktorý „nezaostáva za žiadnym svojím 

predchodcom“ (nulli predecessorum suorum) a od nikoho z nich nie je 

slabší (nulli est inferior), podľa „zdatnosti danej mu Bohom, želá si byť 

so všetkými kniežatami svojej ríše najmocnejším pomocníkom svätej 

cirkvi rímskej a Vám, najvyššiemu otcovi“. (Ratkoš, 1964, s.209).  

V latinskom jazyku: 95 Vo svetle týchto zámerov, ktorých výsledkom 

malo byť spojenie svetskej moci nemeckých panovníkov s duchovnou 

mocou Ríma, myšlienky Konštantína a Metoda o potrebe vzdelanosti, 

vlastnej cirkevnej organizácie a používania vlastného liturgického jazyka 

sa javili ako snahy o všeobecnú slobodu, politickú nezávislosť a 

skutočné kresťanské hodnoty.      

   Je zrejmé, že pápežskí legáti vysvätili na Veľkej Morave jedného 

arcibiskupa a troch biskupov, ale nič bližšie o tom nevieme. Sídlom arci-

biskupa bol pravdepodobne opäť Velehrad, jeden z biskupov pôsobil iste 

v Nitre, ďalší možno v Krakove alebo na inom mieste v južnom Poľsku, 

vtedy súčasti ríše Mojmíra II. Predpokladá sa, že veľkomoravská 

cirkevná provincia bola formálne obnovená, ale škodlivé dôsledky intríg 

nitrianskeho biskupa Wichinga a fransko-nemeckého duchovenstva sa 

prejavovali aj po rokoch. Vnútorné rozpory, najmä však vpád 

nomádskych kmeňov z východu, ktorých do Panónie pozval v roku 884 

byzantský cisár Leon VI., aby mu pomáhali v boji proti Bulharom,  

spôsobil, že Mojmír II. po niektorých vojenských úspechoch začiatkom 

90-tych rokov nakoniec bol v prudkých bojoch s kmeňmi Maďarov 

porazený a v roku 906 pravdepodobne aj zahynul. O rok neskôr, po 

                                                 
94 „Progenitores namque serenissimi senioris nostri Hludouuici videicet imperatores et reges ex 
chrisianissima Francorum gente prodierunt, Moimarii vero Sclaui a paganis et ethnicis verunt. 
Illi  potentia imperiali Romanam rem publicam sublimaverunt, isti damnaverunt.Illi christianum 
regnum confortaverunt, isti infirmaverunt.Illi toto mundo spectabiles apparuerunt, isti latibulis et 
urbibus occultati fuerunt. (Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris, 1971, s.34)  
95 „...sed secundum virtutem a Deo sibi datam  sanctae Romanae aecclesiae et vobis summo 
patri cum omnibus regni sui principibus adiutor optat esse fortissimus“. (Marsina, R.:Codex 
diplomaticus et epistolaris, 1971, s.34) 
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veľkej bitke pri Bratislave medzi bavorským vojskom a maďarskými 

kmeňmi zanikla aj Veľká Morava. S ňou postupne aj cirkevná provincia, 

vybudovaná arcibiskupom Metodom. Avšak kresťanská viera 

a myslenie, ktoré na území Slovenska vytváral, nezaniklo, a to aj napriek 

útokom maďarských kmeňov. Ako dokazuje história, nezaniklo ani dielo 

vytvorené oboma solúnskymi bratmi a ostatnými členmi byzantskej 

misie, ale aj vzdelancami domáceho pôvodu.                         

 
 
 

 VII. kapitola  
 

Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia ako súčasť dejín 
Slovenska 

 
 

    Misia solúnskych bratov mala pre dejiny Slovákov i všetky slovanské 

národy nesmierny kultúrny a politický význam, ktorý sa začal pre- 

javovať až v neskoršom období. Rozsiahle dielo Konštantína, Metoda 

a ich žiakov nebolo po zániku Veľkej Moravy zničené aj z toho dôvodu, 

že kresťanská vierouka, ktorú hlásali, zapustila na území Slovanov už 

hlboké korene. Ovocie činnosti Cyrila a Metoda dozrievalo aj v iných 

slovanských krajinách, predovšetkým v tých, v ktorých sa uchýlili 

Metodovi žiaci: Sava, Kliment, Naum a i., teda v krajinách, kde sa 

prejavoval vplyv byzantského kultúrneho prostredia. Nájdenie nového 

priestoru pre šírenie duchového odkazu ich žiakmi významne prispelo 

k zachovaniu duchovného dedičstva Konštantína a Metoda.  

 

 

   Vznik veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície  
 

  V tradíciách zaniknutej školy na Veľkej Morave pokračovali v rozvoji 

slovanského duchovného dedičstva v byzantskom kultúrnom prostredí. 
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Iná časť žiakov veľkomoravskej školy sa uchýlila do Čiech, kde bola 

priaznivá situácia pre pokračovanie diela Cyrila a Metoda. Dôkazom 

toho sú Pražské zlomky, napísané hlaholským jazykom. Podľa historika 

Jána Tibenského cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia sa stala 

súčasťou formujúceho sa českého štátu. Nachádzame ju v Kozmovej 

Kronike českej v správe, ktorá sa viaže k smrti kráľa Svätopluka v roku 

894. (1997, s.221). Niektorí Metodovi žiaci odišli na územie dnešného 

južného Poľska (pravdepodobne aj Gorazd). Význam pôsobenia 

Konštantína a Metoda na území Veľkej Moravy zanedlho presiahol 

najstaršie dejiny Slovákov i Moravanov. Kultúrne dedičstvo, ktoré 

zanechali, sa stalo majetkom celého Slovanstva. Ako napísal historik Ján 

Tibenský, cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia spolu so 

štúrovskou tradíciou patrili v období národného obrodenia k našim 

najvýznamnejším tradíciám. (Tibenský, 1997,  s.221). Cyrilo-metodská 

tradícia je súčasťou dejín aj ostatných slovanských národov, zvlášť 

Srbov, Bulharov a Macedóncov, pre ktoré bola politickou oporou v boji 

proti stáročnému útlaku Osmanskej ríše.  

    Cyrilo-metodská tradícia zohrala významnú úlohu pri tvorbe 

národného povedomia Slovákov. Podľa kardinála Jozefa Tomka jej 

význam v dejinách slovenského národa, ale aj v dejinách katolíckej 

cirkvi na Slovensku je neobyčajne veľký, pretože ide o jednu z hlavných 

nosných ideí a duchovných síl slovenskej histórie, z ktorej Slováci 

čerpali silu najmä v ťažkých časoch svojich národných dejín. Práve 

vtedy akoby sa z diela Cyrila a Metoda posilňovali nielen nábožensky, 

ale aj kultúrne a národne. (Tomko, 1984). To, že zo základov, ktoré boli 

na území Veľkej Moravy položené Konštantínom, Metodom a ich 

žiakmi, vzišla naša národná duchovná tradícia i idea štátnej kontinuity, 

kultúrna i kresťanská tradícia, zachovávajúca si svoju kontinuitu až do 

súčasnosti, teda viac ako 1150 rokov, oprávňuje nás to hovoriť o našom 

cyrilo-metodskom dedičstve a tradíciách veľkomoravskej štátnosti ako 

dedičstve otcov, ako o súčasti našich národných dejín, pretože obe 

tradície sa stali ich obsahom. Iste, aj iné národy majú vo svojich dejinách 

veľkú ideu. V dejinách slovenského národa sa ňou stala veľkomoravská 
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a cyrilo-metodská tradícia, ktorá sa aj po stáročiach poroby a utlmenia 

národného života stala nielen dôležitou duchovnou, ale aj uznávanou 

národnou hodnotou, duchovným základom pre zápas mnohých generácií 

slovenského národa za národnú slobodu a vlastnú štátnosť.  
 
 

   Cyrilo-metodská tradícia ako kresťanská kolektívna identita.     
  

   Po smrti Metoda v roku 885 jeho žiaci ešte pred vyhnaním z územia 

Veľkej Moravy sa pokúsili o zachovanie kontinuity cyrilo-metodskej 

tradície, hoci často už v nepriaznivom politickom prostredí, a začali 

duchovne pracovať na rozšírení jeho pamiatky. Jeden z nich, 

pravdepodobne mních Kliment Ochridský zostavil Pochvalné slovo 

Cyrilovi a Metodovi, aby vzdal úctu pamiatke oboch solúnskych bratov. 

Dokument sa zachoval v trinástich rukopisných odpisoch postupne z 13. 

až 17. storočia. Vyzdvihnúc úlohu oboch solúnskych bratov, autor 

napísal, že obaja „...prešli odtiaľ na západné krajiny zvestujúc slovo 

Božie v jazyku novom. A celý cirkevný zákon preložili z gréckeho im na 

ich jazyk oddali.“ (Pochvalné slovo Cyrilovi a Metodovi, In: Ratkoš, 

1968, s.261). Poukazujúc na ich evanjelizačnú činnosť, prinášajúcu 

Slovanom liturgiu v zrozumiteľnom jazyku, vyzdvihol  ich úspešný 

zápas proti latinikom a franskému kléru: „Trojjazyčníkov zlobu ponížiac 

zničili ako plevel zo pšenice odvrátiac, tí cirkvi čisté a svetlotvorivé žito 

oddali.“ (Ratkoš, 1968, s.261). Autor nezabudol zdôrazniť význam 

vytvorenia prvého slovanského písma a zákonom, čo bolo veľmi dôležité 

nielen z cirkevného, ale neskôr aj z kultúrneho hľadiska: „V západných 

panónskych a moravských krajinách, ako slnce zasvietiac, mraky 

hriechov odoženúc, osvetlili písmenami a naučili učeníkov cirkevnému 

poriadku úplne“. Autor legendy pokračoval: „A tak beh dokončievajúc, 

dali sa na cesti rímsku, apoštolskému prestolu pokloniť sa, vedúc so 

sebou na svätenie duchovné ovocie.“ (Ratkoš, 1968, s.261). V závere 

vyjadril úctu k Cyrilovi, ktorá mu bola preukazovaná už po jeho smrti. 

„Priblížil sa čas pokoj prijať presvätému a preblaženému otcovi nášmu 

a učiteľovi Konštantínovi Filozofovi. Vidiac zjavenie od Boha o pokoji 
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svojom, obliekol sa do čiernych šiat, i deň predpovedal pokoja svojho, 

prebýval do toho dňa, veseliac sa  a sláviac Boha, a tak spočinul 

v Pánovi r. 6377 (867)...“ (Ratkoš, 1968, s.261). V inom dokumente 

z tohto obdobia, napísanom  ich žiakmi (autor nie je známy) – v diele 

Život Nauma, po zrušení učilišťa v lete 885 Metodovi vyhnaní žiaci 

hľadali pred drábmi Wichinga záchranu mimo hraníc Svätoplukovej ríše. 

„A Moravská zem, ako bol predpovedal svätý Metod, arcibiskup, za 

bezzákonia pre diela ich i herézy a za vyhnanie pravoverných otcov a za 

strasti, ktoré prijali od heretikov, ktorým oni verili, čoskoro prijala 

potupu od Boha.“ (Život Nauma, In: Ratkoš, 1968, s.270). Neznámy 

autor napísal, že „nie po mnohých rokoch“ krajinu spustošili Uhri, 

„peónsky národ“ a tak „..ostala zem ich pustá Uhrom v moci“.   

    Dnes už vieme, že pri pôsobení Konštantína a Metoda išlo o ďaleko 

viac než len o kresťanskú vieru, preto – ako sa domnieva Richard 

Marsina – celkový kultúrny a spoločenský prínos byzantskej misie 

nemohol vyjsť historicky nanivoč vyhnaním jeho najbližších žiakov 

a prívržencov, čiže ani po rozpade Veľkej Moravy sa tento prínos 

nemohol len tak stratiť aj preto, lebo kultúrne tradície nezanikajú naraz. 

(Marsina, 1985). Cyrilo-metodská tradícia začala byť živá hneď po 

Konštantínovej a Metodovej smrti. Jej obsah vyplýva a odpovedá aj 

názvu tradície. Konštantín Filozof po príchode do Ríma, po vstupe do 

kláštora a prijatí rehoľného mena Cyril žil len krátko. Už dva mesiace po 

jeho smrti bol pápežom vyhlásený za svätého, čím začal vznikať kult sv. 

Cyrila. Pod jeho rehoľným menom a neskôr aj pod menom jeho brata 

Metoda vznikala cyrilo-metodská tradícia. Je len prirodzené, že od 

svojho začiatku táto tradícia nadobúdala predovšetkým cirkevný – 

kresťanský  charakter. Jej prvými šíriteľmi boli, prirodzene, nasledovníci 

Konštantína a Metoda, teda ich žiaci, ktorí spolu s nimi prišli 

z Byzancie, ale aj tí, ktorí vzišli z domáceho prostredia. Oni sa pričinili 

o to, že duchovné dielo solúnskych bratov padlo na úrodnú pôdu. 

Zachované liturgické texty boli využívané na oslavovanie ich pamiatky 

a tak napomohli vzniku a rozšíreniu cyrilo-metodskej tradície, čomu 

nemohlo zabrániť ani vyhnanie ich žiakov z Veľkej Moravy. V novom 
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prostredí balkánskych Slovanov (Bulharsko, Macedónska, Srbsko) 

i v Čechách a v južnom Poľsku sa stali zanietenými šíriteľmi ich 

pamiatky, ktorá sa neskôr preniesla až na Kyjevskú Rus. Vďaka tomu sa 

v slovanských národoch zachovalo rozsiahle dielo, založené apoštolmi 

Slovanov. V dejinách Slovákov sa cyrilo-metodská tradícia stala podľa 

slov Štefana Vragaša „dedičstvom otcov“ a významnou duchovnou silou 

slovenských dejín. (Vragaš,1994).  

    Cyrilo-metodská tradícia sa najprv udržiavala v  naratívnej tradícii, 

neskôr aj v písomnej podobe. Za súčasť tradície naratívnej podoby 

môžeme považovať jej stáročné oživovanie v piesňach, povestiach 

a legendách. Písomnú tradíciu zakladali žiaci Metoda, vyhnaní zo 

Svätoplukovej ríše, ktorí odišli na Balkán, napríklad do Srbska, 

Chorvátska (prvá zmienka o Cyrilovi a Metodovi je z roku 925), 

Macedónska (kláštor pri Ochridskom jazere), Bulharska (prijatie 

cyriliky). Ich duchovné aktivity nadobúdali nový rozmer predovšetkým 

v staro bulharskom prostredí, kde v Preslavi na prelome 9. a 10. storočia 

vytvorili namiesto komplikovaného hlaholského písma nové písmo – 

cyriliku. Richard Marsina v tejto súvislosti napísal, že žiaci Konštantína 

a Metoda, pôsobiaci v byzantskej  politickej a náboženskej sfére, „si 

postupne zo všetkých stránok osvojili byzantskú kultúru, stali sa jej 

súčasťou a položili základy novej slovanskej (kresťanskej) liturgie 

a kultúry“. (Marsina, 2011, s.81). Významnú literárnu činnosť 

vykonávali Metodovi žiaci v kláštore v Ochride pri Ochridskom jazere, 

ktoré vtedy patrilo pod správu Bulharskej ríše. Niektorí žiaci dedičstvo 

Konštantína a Metoda priniesli do Dalmácie. Z balkánskeho priestoru sa 

táto vzdelanosť neskôr rozširovala do Ruska, Srbska, Rumunska. Časť 

žiakov sa uchýlila aj do južného Poľska a je pravdepodobné, že Gorazd 

bol jedným z nich. Rozšírením na územia južných i východných 

Slovanov sa stala základom kultúrnej tradície, ktorá postupne nadobudla 

celoslovanský charakter.  

    V českom prostredí, kde na pražskom kniežacom dvore sa uchýlila 

časť veľkomoravskej školy, bola cyrilo-metodská tradícia súčasťou 

pokračovania diela Cyrila a Metoda. Stúpenci arcibiskupa Metoda 
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využili tragickú smrť kniežaťa Václava (okolo roku 935) v smere 

posilnenia kresťanstva. Cyrilo-metodská tradícia sa tak stala súčasťou 

formujúceho sa českého štátu. Nachádzame o nej zmienku napríklad vo 

významnom dokumente českých národných dejín, datovanom do 10. 

storočia - v Živote Václava z 10. storočia, oslavujúcej Přemyslovca 

Václava ako spravodlivého a vzdelaného panovníka: „Naučil sa dobre 

slovienskym i latinským knihám.“ (Ratkoš, 1964, s.291) Keď v 11. 

storočí centrom slovanskej kultúry v Čechách sa stal Sázavský kláštor 

(založený v roku 1032), uchovávala sa v ňom tradícia Cyrila a Metoda. 

Časť stúpencov Metoda sa usadila aj na kniežacom dvore v Prahe. Ako 

dokazuje zmienka v spomínanej legende, začala sa tam okrem latinského 

jazyka rozvíjať aj náboženská liturgia a písomnosť v jazyku Slovanov.  

Hovoria o tom aj fragmenty staroslovanských liturgických textov z 11. 

storočia - Pražské zlomky, napísané hlaholským písmom, dokazujúce, že 

cyrilo-metodská tradícia bola vtedy spojená aj s pokračovaním 

kultúrneho života našich predkov v českom prostredí. Stúpenci 

slovanskej liturgie po tragickej smrti kniežaťa Václava začali touto 

liturgiou posilňovať kresťanstvo, ktoré podľa Petra Ratkoša vtedy aj 

v českom priestore zápasilo so zvyškami pohanstva. (Ratkoš, 1968). 

V dokumente Život Václava sa píše: „Kňažica Václava ako chlapca 

požehnal biskup v kostole P. Márie, takže bol božou milosťou 

chránený....96 (Zo slovanskej legendy o sv. Václavovi, In: Ratkoš, 1968, 

s. 272). Iný významný dokument českých národných dejín Kozmova  

Kronika česká pri správe o smrti Svätopluka spomína aj misijnú činnosť 

Metoda, keď kronikár napísal: „Hostivít potom splodil Bořivoja, ktorý 

bol prvým kniežaťom, pokrsteným ctihodným Metodom, biskupom na 

Morave, za čias cisára Arnulfa a Svätopluka, kráľa tejže Moravy...“  

                                                 
96 V práci je uvedená reštituovaná verzia textu, originál zo staroruských rukopisov má 
nasledovné znenie: „A jeho baba Ľudmila dala ho učiť slovienskym knihám; (on) nasledoval 
dobre svojho učiteľa a zakrátko naučil sa všetkému umu. Knieža Vratislav ho presadil do Budče 
a chlapec sa začal učiť latinským knihám i dobre sa učil“ (Zo slovanskej legendy o sv. 
Václavovi, In: Ratkoš, 1968, s.272). 
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(Kozmova kronika Česká, In: Ratkoš, 1968, s.337) V latinskom texte 97. 

Ako súčasť ústne tradovaného historizmu na Slovensku existovali 

povesti o Svätoplukovi. Matúš Kučera uvádza, že v ranostredovekom 

období dve z týchto povesti o Svätoplukovi zapísal i český kronikár 

Kozmas pri návšteve západného Slovenska. (Kučera, 2008, s.184). 

   Aj keď Veľkomoravská ríša zanikla a naši predkovia Sloveni boli 

postupne v postavení podrobeného ľudu začleňovaní do multietnického 

Uhorska, v nepriaznivom politickom prostredí bola cyrilo-metodská 

cirkevná tradícia predmetom útokov zo strany oficiálnej cirkevnej 

hierarchie a vládnej moci. Hoci sa vytvárali podmienky pre jej zánik, 

zachovala sa a prežívala v náboženskom povedomí a v kresťanských 

tradíciách našich predkov. Postavenie Nitry ako významného cirkevného 

centra ukazuje, že aj zánik centrálnej moci, obsadenie mesta a celej 

oblasti maďarskými kočovnými kmeňmi pravdepodobne v roku 906 až 

908 alebo najneskôr do prvej polovice 10. storočia, nezničil doterajšiu 

úspešnú cyrilo-metodskú kresťanskú tradíciu. Za nezanedbateľné dôkazy 

kontinuity cyrilo-metodského a pred uhorského obdobia v nových pod-

mienkach vidí Richard Marsina v niektorých patrocíniách, t. j. zasvä-

teniach kostolov alebo oltárov na našom území. 98 Ako prvé spomenul 

patrocínium sv. Emeráma v Nitre, ktoré sa udržalo až dodnes. Dôkazom 

zachovania a prežívania činnosti byzantskej misie na našom území je 

podľa neho aj zachované patrocínium sv. Klimenta, historicky doložené 

v Močenku a vo Veľkom Kýre v okrese Nové Zámky. Obe sa spomínajú 

v interpolácii Zoborskej listiny z roku 1111.   

     Po vzniku Uhorska (približne začiatkom 10. storočia) a upevnení mo-

censkej hegemónie staro maďarských kmeňov neboli vhodné podmienky 

na pokračovanie v tradíciách Cyrila a Metoda, ktorá sa vtedy mohla 

chápať ako byzantská tradícia, neprijateľná s tradíciami Ríma. Prorímska 
                                                 
97 „Gostivit autem genuit Borivoy, qui primus dux baptizatus est a venerabili Metudio episcopo in 
Moravia sub temporibus Arnolfi imperatoris et Zuatopluk eiusedem Moravie regis..“. (Cosmae 
Pragenis Chronica Boemorum, In: Ratkoš, 1968, s.445). 
98 Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Príspevok na podujatí k 85-
ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, prednesený v Bratislave dňa 19. marca 
2009 
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politická orientácia Štefana I., ktorý z rozhodnutia pápeža Silvestra II. sa 

stal apoštolským kráľom, bol Uhorský štát nábožensky priamo 

podriadený Apoštolskej stolici v Ríme a vzatý pod jej ochranu. Táto 

skutočnosť sťažovala oficiálne pokračovanie cyrilo-metodskej tradície, 

ktorá na území Uhorska sa stala zo štátnopolitického i náboženského 

hľadiska neželateľnou, preto bola vtedajšou mocou vedome oslabovaná. 

Postupne sa vytvárajúce uhorské kráľovstvo pod hegemóniou Maďarov 

bolo doslova neprajným prostredím pre uchovanie či aj rozširovanie 

cyrilo-metodskej tradície. Preto sa uhorská cirkev v nových 

podmienkach snažila rýchlo, účinne a čo najdôkladnejšie odstrániť 

cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, v ktorom uhorskí klerici zrejme 

videli nebezpečnú byzantskú tradíciu. Veľkomoravská tradícia mala 

rýchlo upadnúť do zabudnutia. Cyrilo-metodská tradícia bola zo štátno-

politického hľadiska neželateľnou a mala byť z cirkevného života 

úmyselne odstránená. Benediktíni v Nitre sa postarali o svätorečenie 

kňazov či mníchov domáceho pôvodu a kult Cyrila a Metoda rýchlo 

nahradili domácimi svätými: svätým Svoradom a svätým Benediktom, 

ktorí sa stali patrónmi nitrianskej cirkvi. Ich súčasník, mních, neskôr 

biskup Maurus, ktorý žil s nimi v kláštore na Zobore, vytvoril o nich 

legendu. Túto legendu o nových svätcoch podporil aj správca 

nitrianskeho údelného kniežatstva Gejza. A tak náboženský obsah 

cyrilo-metodskej tradície sa zachovával najmä v ústnych podaniach – v 

legendách a povestiach, ktoré ako živé rozprávanie ostávalo účinnou 

formou udržiavania tejto tradície. Aj keď sa od 10. storočia nezachovali 

konkrétne písomné pamiatky (mohli byť pravdepodobne aj úmyselné 

zničené), nájdeme ich ako nesystematické dokumentárne stopy, teda 

nepriame svedectvá na veľkomoravskú dobu, zachytené v rôznych 

spisoch cirkevného charakteru: táto tradícia bola oživovaná v breviároch 

a v omšových knihách z 13. aj 14. storočia. Napríklad v bratislavskej 

kapitule sa zachovali rukopisy misálov zo 14. storočia, v ktorých sa 

spomínajú Cyril a Metod. Táto forma tradície neskôr sa menila. 

Rozširovala sa o svetský obsah a tým postupne nadobúdala širší kultúrny 

rozmer a význam. To znamená, že zmienky o Cyrilovi a Metodovi 
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najprv existovali spolu s informáciami o domácich svätých, napríklad 

Svoradovi a Benediktovi, ktorí boli domáceho, slovenského pôvodu. Pre 

vtedajšie cirkevné kruhy boli prijateľní aj preto, lebo na rozdiel od 

Konštantína a Metoda, pochádzajúcich z Byzancie, svätý Svorad a svätý 

Benedikt boli už produktom západnej (katolíckej) cirkvi. Boli cirkvou 

uctievaní spolu s príslušníkmi uhorského kráľovského rodu, napríklad so 

svätým Štefanom a svätým Imrichom. Týmto spôsobom sa cirkevná 

a svetská vrchnosť snažila oslabiť cirkevnú tradíciu Cyrila a Metoda. 

Hegemónia Maďarov v Uhorsku bola jedným z hlavných dôvodov, 

prečo na určitý čas sa oslabuje, ba s pádom Veľkomoravskej ríše 

postupne zaniká aj slovanská liturgia a spolu s tým citeľne upadá aj 

cyrilo-metodská tradícia. Nezachoval sa ani jeden misál, používaný na 

našom území cirkevnými inštitúciami pred 13. storočím. V pôvodných 

stredovekých kódexoch zo 14. a 15. storočia, ktoré sa vznikli na 

Slovensku, najmä na Spiši a v Bratislave (v prostredí, kde časť 

obyvateľstva hovorila nemecky) boli v ich kalendárovej časti zmienky 

o sv. Cyrilovi a Metodovi. V Spišskom misáli z konca 14. storočia sa 

v kalendárnej časti pripomína 9. marec ako sviatok Cyrila a Metoda. 

Podobne aj v Bratislavskom misáli z prvej polovice 15. storočia je 9. 

marec uvedený ako sviatok biskupov Cyrila a Metoda.   
 
 
     

Počiatočný cirkevno-historický obsah cyrilo-metodskej 
a veľkomoravskej tradície 

 

   Po dočasnom zabudnutí na pamiatku Cyrila a Metoda od konca 15. 

storočia sa začínajú objavovať cirkevné dokumenty, spojené so stále 

väčším vplyvom používania predspisovnej formy slovenčiny, teda 

pôvodného, domáceho liturgického jazyka, aký bol používaný v časoch 

Cyrila a Metoda. Dôkaz nachádzame v jednej z najstarších zachovaných 

písomných (jazykových) pamiatok, v Spišských kňazových modlitbách 

z konca 15. storočia (1479 – 1480), napísaných spišským kňazom, 

pochádzajúcim pravdepodobne zo stredného Slovenska a pôsobiacim 
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v tomto období (1480) v chráme svätého Martina v Spišskej kapitule. 

Zachované modlitby dokazujú, že na Slovensku bola v cirkevných 

kruhoch dlhodobo živá myšlienka na Cyrila a Metoda. Dokument 

obsahuje krátke základné kázne a modlitebné texty po kázni, spojovacie 

modlitebné texty používané pred evanjeliom, výzvy k modlitbám za 

mŕtvych, rodičov, vrchnosť, počasie, pokoj ako základné modlitby.  

Z jazykového hľadiska je zaujímavé, že sú napísané v dobovej kultúrnej 

forme predspisovnej slovenčiny, popri českých slovách obohatenej 

o stredoslovenské i nárečové slová používajúce na východnom 

Slovensku: „Otec Syn Duch swaty wse geden Hospodyn racz s namy biti 

a raczy nam dati swe swate pozehnane, mne ku wimolveny a wam ku 

posluchany. Bratrzy mily nebo sesztry, kterzi ste sie wtekly k teyto swatey 

msy, slusno wam zwedeti dnessnye cztene, kterez popsal g(es)t“ swaty J. 

w patym polozeny swich knech, a tak sie wiklada slowenskym yazykem 

wedle textu: w ten czassz etc.“ (Dokumenty I, 1998, s.176). V tomto 

spišskom breviári z druhej polovice 15. storočia sa v kalendáriu spomína 

sviatok Cyrila a Metoda na deň 9. marca a pri sviatkoch svätých je k ním 

uvedená aj modlitba. Podobne v kremnickom breviári slovensko-

moravského pôvodu z prvej polovice 15. storočia sa nachádza text 

legendy o sv. Cyrilovi a Metodovi. Ako uvádza Anton Bagin, pre 

kontinuitu vnímania cyrilo-metodskej tradície na Slovensku mal vtedy 

značný význam aj Ferrarsko-florentský koncil, ktorý umožnil gréckej 

cirkvi rozvíjať sa v rámci všeobecnej cirkvi. Vyzval veriacich, ktorí 

vyznávali iné obrady, napríklad latinský obrad, aby takýto obrad 

podporovali a preukazovali mu náležitú vážnosť. (Bagin, 1993). 

Významné informácie o činnosti Cyrila a Metoda sa na územie 

Slovenska dostali z Čiech, pretože v Čechách boli oveľa priaznivejšie 

podmienky pre zachovanie cyrilo-metodskej tradície než na Slovensku. 

Jeden z najstarších písomných dokladov z polovice 14. storočia hovorí, 

že Česká provincionálna synoda za panovania Karola IV. a pražského 

arcibiskupa Arnošta z Pardubíc stanovila oficiálny cirkevný sviatok sv. 

Cyrila a Metoda na 9. marca kalendárneho roku. To dokazuje, že 

pamiatka na sv. Cyrila a Metoda bola v Čechách súčasťou cirkevného 
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života. Študenti pražskej univerzity, prichádzajúci zo Slovenska, sa 

mohli počas štúdia oboznámiť s cyrilo-metodskou tradíciou v Prahe, v 

kláštore na Emauzoch, založenom českým kráľom Karolom IV. s cieľom 

oživiť cyrilo-metodskú tradíciu a zrejme aj slovanskú liturgiu.   

    Po husitských vojnách a českom stavovskom povstaní v rokoch 1618 

– 1620 početní českí exulanti, ktorí poznali cyrilo-metodskú pamiatku, 

šírili ju aj po vyhnaní z vlasti. Preto po príchode na Slovensko si ju 

nielen zachovali, ale aj šírili aj v slovenskom cirkevnom i svetskom 

prostredí. Bol to predovšetkým český kňaz - exulant a humanistický 

básnik Jakub Jakobeus (okolo 1591 – 1645), narodený v Kutnej Hore 

okolo roku 1591, ktorý pôsobil na Slovensku od roku 1625. V rokoch 

1630 až 1639 bol v Prešove učiteľom a rektorom evanjelického lýcea, 

neskôr evanjelickým kňazom. Vo svojom latinsky písanom reflexívnom 

básnickom dielku Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota 99, 

vydanom v Levoči v roku 1642, načrtával dejiny Slovákov, vyzdvihoval 

ich slávnu minulosť i trpký osud národa predovšetkým v období 

náboženských vojen. Bol prvým, ktorý sa vo svojej latinsky písanej 

knihe Viva gentis slavicae delineatio 100, vydanej v Levoči v roku 1642, 

vedome prihlásil k cyrilo-metodskému dedičstvu a vyzdvihol význam 

cyrilo-metodskej doby v slovenských dejinách. Hoci sa táto kniha ne-

zachovala, spomína ju ďalší významný slovenský vzdelanec tohto 

obdobia – Daniel Sinapsius Horčička (1640 – 1688) vo svojej latinsky 

napísanej práci Neo-forum Latino-Slavonicum (Nowy trh latinsko-

slowensky), vydanej v poľskom Lešne v roku 1678. V úvode tejto 

zbierky prísloví sa Horčička  odvolával na „starobylosť slovenského 

jazyka“, na „početné a významné zásluhy predkov“, ktorých pôvod 

vysvetlil „v malom pojednaní magister Jakub Jakobeus“. (Dokumenty I, 

1998, s.226-227). Cyrilo-metodské dedičstvo označil za jednu zo 

„základní slovenskej vzdelanosti“. Aj keď svoje latinsko-slovenské 

príslovia písal v latinskom jazyku, prihováral sa za používanie vo väčšej 

miere slovenského jazyka a napomínal Slovákov za nedostatok vlaste-

                                                 
99 Preklad: Slzy národa slovenského, stony a volania 
100 Preklad: Živý opis slovenského národa 
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nectva: „A aby som ďaleko neodbočoval, mám nesmierne veľa dôvodov, 

keď uvažujem aj o vašom kvitnúcom veku vhodnom na naučenie 

akýchkoľvek dobrých náuk, aj o takmer prerušenom zušľachťovaní 

nášho slovenského národa, ba i jazyka. (Dokumenty I, 1998, s.226). Na 

obranu a chválu slovenčiny napísal: „Lebo, aj keď tento náš jazyk vyniká 

starobylosťou, čistotou, rozľahlosťou, stručnosťou a tento rod inými 

cnosťami, predsa pre zlé časy, hlúposť ľudí, dospelo sa tam, že jeho 

pestovanie už len málokomu leží na starosti a na srdci.“ (Dokumenty I, 

1998, s.226). Horčička hovorí o početných a významných zásluhách 

predkov, ktoré sú doposiaľ mlčky zabudnuté, sú neznáme potomkom, 

lebo čítame len málo kníh napísaných týmto (:slovenským:) jazykom. Za 

príklad dáva iné národy, ktoré veľmi pestujú svoj jazyk a učia premnohé 

príklady horlivosti, odvolávajúc sa na literárnu kultúru Rimanov (Doku-

menty I, 1998, s.226).  

   Ako poznamenal Richard Marsina, vzhľadom na nepriaznivé 

podmienky v Uhorsku, trvalo stáročia, kým sa cyrilo-metodská tradícia 

oživila. K tomu oživeniu podstatnou mierou prispelo české i moravské 

cirkevné prostredie, v ktorom táto tradícia aspoň v náznakoch mala 

staršie korene než v prostredí horného Uhorska. (Marsina 1985). Práve 

z českého (Praha) a moravského (Olomouc) cirkevného prostredia sa na 

Slovensko dostávajú dôležité cirkevné práce (breviár pražskej 

a olomouckej diecézy), ktoré priaznivo a doslova inšpirujúco pôsobili na 

oživovanie cyrilo-metodskej tradície. V slovenskom náboženskom 

prostredí sa tak od prvej polovice 17. storočia začali objavovať dôležité 

informácie cyrilo-metodského charakteru. Ich zdrojom boli aj 

pretrvávajúce domáce tradície a povedomie cyrilo-metodského 

dedičstva. Spolu s poznatkami o pôsobení Cyrila a Metoda, ktoré 

prichádzali na Slovensko z českého a moravského náboženského 

prostredia, nadobúdali historický význam. O Cyrilovi a Metodovi sa 

zmienil v roku 1655 Benedikt Sölöši (Szöllösy) – Rybnický (1609 – 1656) 

v známej prvej zbierke slovenských katolíckych piesní Cantus catholici. 

Spevník vyšiel v roku 1655 v Levoči alebo v Trnave. Bol zostavený 

z poverenia synody, ktorá sa konala v roku 1629 v Trnave pod 
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predsedníctvom kardinála Petra Pázmaňa. Jeho význam neznižuje ani 

skutočnosť, že bol vydaný so značným časovým oneskorením. 

Obsahoval 290 piesní, z ktorých bolo 227 pôvodom slovenských. Autor 

spevníka v latinsky písanom úvode ako jeden z prvých dobových 

autorov vyzdvihol nielen slovenskú minulosť, ale aj cyrilo-metodskú 

tradíciu, zdôrazňujúc, že spevník “nezavádza nijakú  novotu“, len 

pokračuje „v pápežmi schválenej tradícii, ktorú zaviedli svätí Cyril 

a Metod“.101 Dá sa povedať, že pravdepodobne ide o najstaršiu zmienku 

o veľkomoravskom období v slovenskom písomníctve. Nielen samotná 

existencia, ale aj obsah spevníka je dôkazom, že sa v tomto čase 

používala dobová forma slovenského jazyka ako bohoslužobného jazyka 

v kostoloch katolíckej cirkvi. (Dokumenty I, 1998, s.224). A tak okrem 

kresťanskej tematiky začína do popredia vystupovať aj používanie 

vtedajšej formy slovenského jazyka, obohateného o české a nárečové 

slová. Podľa Laukovej sa Benedikt Sölöši pri jeho zostavovaní mohol 

ako o záštitu opierať o univerzálnosť a autoritu a tradíciu katolíckej 

cirkvi. Svoju úlohu mohol vnímať nie ako obranu proti niekomu, ale ako 

očistenie od zlých interpretácii a pomýlenosti. (Lauková, 2008, In: 

Cithara sanctorum 1636-2006). Tieto tvrdenia vyplývajú z predhovoru, 

v ktorom Sölöši pripomenul, že „náš panónsky národ“ (rozumej 

panónski Slovania – poznámka autora) sa v minulosti preslávil 

„mnohými chválorečami a pamätihodnosťami dávnych pokolení“ 

(Dokumenty I, 1998, s.224). Výrazom „národ náš panónsky“ Sölöši 

myslel panónskych Slovanov, keďže niektorí slovenskí študenti na 

pomenovanie svojej národnosti používali názov Panónius. (Lauková, 

2007). V jeho slovách  „našom národe panónskom“ je treba hľadať 

odvolávanie sa na dobu veľkomoravskú a účinkovanie Cyrila a Metoda, 

keď napísal: „Keď za kráľa Svätopluka, sídliaceho na Belehrade, 

hlásením Kristovej viery apoštolskými mužmi Cyrilom a Metodom 

                                                 
101  Pozri Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Príspevok na podujatí 
k 85-ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, prednesený v Bratislave dňa 19. marca 
2009 
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primkol sa ku Kristovi,“ čo podľa  neho „vysvitá to z rozličných 

podivuhodne prispôsobených piesní na cirkevné slávnosti, alebo na iné 

časy.“ (Dokumenty I, 1998, s.224). Autor spevníka pod slovami „na 

Belehrade“ zrejme myslel Velehrad na Morave. Pravdepodobne mal 

ucelenejšie informácie o činnosti Cyrila a Metoda a o Svätoplukovej ríši, 

keď napísal: „Spomenutí svätí mužovia, keď krstom ku Kristovi pripojili 

Panónov, spolu s kráľom Svätoplukom, taktiež s Bulharmi, Moravanmi 

aj kniežaťom Čiech Bořivojom vymohli si od rímskeho pápeža Mikuláša 

I., aby nimi pokrsteným kmeňom dovolilo sa konať službu v ľudovom 

jazyku. Čo bolo i potvrdené vraj božskou odpoveďou: „Aby každý duch 

chválil Pána.“ (Dokumenty I, 1998, s.224-225). V tejto súvislosti Sölöši 

spomenul používanie liturgického jazyka panónskych Slovanov: „Preto 

je vierohodné, že i národ (gens) panónsky používal zadávna túto výsadu, 

ako to vysvitá zo zvyku, trvajúceho v niektorých kostoloch ešte i za 

našich čias, keď každá čiastka kánonu pri oltári odbavúva sa ľudovou 

rečou.“ (Dokumenty I, 1998, s.225). Benedikt Sölöši zdôraznil vážnosť 

náboženských spevov u „našich predkov Panónov“, ktorí „pri 

bohoslužobných kostoloch zhromaždení tak správne spievajú žalmy 

a piesne“, že „čo sa naučili v kostole, to na hostinách a na besedách, vo 

viniciach a na poliach sladkozvučným hlaholom predspevujú“. 

(Dokumenty I, 1998, s.225). Poukazujúc na slávne historické tradície 

našich dejín dosvedčil zakorenenosť cyrilo-metodskej tradície 

v prostredí cirkevných piesní. Keďže spomínal Svätopluka, Metoda, 

pápeža  Mikuláša I. i pokrstenie Bořivoja, musel poznať dôležité fakty 

o pôsobení cyrilo-metodskej misie, čo bolo vtedy možné len na základe 

dôležitých historických prameňov, pochádzajúcich pravdepodobne 

z českého náboženského prostredia.       

    V dejinách slovenskej duchovnej piesne sa spevník katolíckych piesní 

Cantus Catholici často porovnáva so spevníkom evanjelických piesní 

Cithara Sanctorum. 102 Aj keď v obidvoch sú niektoré piesne totožné, 

rozdielny je jazyk. Oba spevníky sú napísané v češtine (už značne 

                                                 
102 Preklad: Citara svätých 
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slovakizovanej), ale katolícke piesne majú zreteľne slovenskejší 

charakter predovšetkým z toho dôvodu, že u katolíkov čeština nebola 

bohoslužobným jazykom a preto piesní slovenského pôvodu je 

v katolíckom spevníku mnohonásobne viac. Obidve cirkvi prejavovali 

vtedy záujem o pôvodnú slovenskú náboženskú kultúru a jazyk 

používaný ľudom, charakterizujúci slovenskú identitu. Preto cyrilo-

metodský motív významne posilňoval obrodenecké úsilie Slovákov. Na 

cyrilo-metodské dielo nepriamym spôsobom poukazuje aj náboženská 

poézia evanjelického kňaza a neskôr aj superintendanta evanjelickej 

cirkvi na Slovensku Daniela Krmana (1663-1740), ktorý vyslovil názor, 

že slovenčina je matkou slovanských jazykov. Túto myšlienku v rámci 

cyrilo-metodského kultu v post osvietenskom období vyslovovala aj časť 

bernolákovskej i štúrovskej generácie. Ako poznamenal Štefan Vragaš, 

doboví autori, ktorí oživovali cyrilo-metodskú tradíciu, určite vnímali 

fakt, že svojím myslením a dielom priamo nadväzujú na historickú 

kontinuitu odkazu Cyrila a Metoda v slovenskom prostredí, čo je možné 

chápať aj tak, že deklarujú svoje právo priamych potomkov a dedičov 

cyrilo-metodského odkazu a tradície, teda propagovali túto historickú 

kontinuitu k vtedajšej prítomnosti. (Vragaš, 1994). Zároveň je treba 

pripomenúť, že zanedlho po oživení cyrilo-metodskej tradície, zhruba od 

konca sedemnásteho storočia, začali sa Uhorsku objavovať oficiálne 

snahy vytvoriť z cyrilo-metodskej tradície celouhorskú tradíciu, ktorá by 

bola aj súčasťou cirkevných dejín Maďarov. S tým, ako sa postupne 

rozširovalo historické poznanie tejto problematiky, sa jasne ukázalo, že 

v žiadnom prípade sa nemôže jednať o duchovné dedičstvo Maďarov, 

oficiálne cirkevné kruhy upustili od tohto kroku. Príčinou bol akiste fakt, 

že v pôsobení Cyrila a Metoda bolo jasne vidieť slovanskú (a 

v uhorských pomeroch slovenskú) tradíciu. Významnú oporu pre takéto 

chápanie cyrilo-metodskej tradície poskytovala okolnosť, že účinkovanie 

Cyrila a Metoda bolo podľa slov Richarda Marsinu úzko prepojené so 

zavádzaním slovanského jazyka v liturgii. (Marsina, 2005). Z tohto 

hľadiska táto skutočnosť nebola vhodná pre spomínaný zámer vtedajších 

uhorských  cirkevných kruhov. 



 216

 

    Význam Annales ecclesiatici regni Hungariae 
     

   Od polovice 17. storočia, v rokoch náboženských vojen a stavovských 

povstaní v Uhorsku, nadobudla cyrilo-metodská tradícia nový obsah: 

stáva sa predmetom záujmu historikov a tým aj významnou historickou 

témou. Do značnej miery sa o to zaslúžil uhorský jezuita a priekopník 

uhorskej historiografie Melchior Inchofer (1584 alebo 1585 v Köszehgu 

v Uhorsku – 1648 v Miláne), ktorý v začiatkoch reformácie ako uhorský 

exulant odišiel do Ríma a v roku 1607 vstúpil do jezuitského radu. Ako 

vzdelaný jezuita skúmal dejiny Uhorského kráľovstva a mal 

pravdepodobne možnosť oboznámiť sa s dôležitými listinami v archíve 

Svätej stolice, dotýkajúcich sa uhorských dejín. Na základe ich štúdia 

vydal v Ríme v roku 1644 dôležitú publikáciu Annales ecclesiatici regni 

Hungariae (Uhorské cirkevné anály). Sprístupnil dovtedy neznáme 

dokumenty  archívov vo Vatikáne, týkajúce sa veľkomoravskej doby 

a christianizačnej misie solúnskych bratov. Cyrila pokladal za apoštola 

Moravanov, Metoda za apoštola Panónov. Zrejme nepoznal podrobnejšie 

historické súvislosti, pretože podľa neho sa jednalo o starých Maďarov. 

Hoci neuviedol správne časové a miestne údaje ich pôsobenia, už 

samotná zmienka a ich pôsobení mohla byť natoľko dôležitá, že 

významne posilnila záujem slovenských vzdelancov o štúdium sloven-

ských dejín a o pôsobenie oboch byzantských bratov. Melchior Inchofer 

tak významne prispel k posilneniu dobového vedomia a poznania cyrilo-

metodskej tradície, pretože - ako napísal Richard Marsina - prví 

slovenskí historici sa na túto tradíciu odvolávali (Marsina, 2005), 

vyzdvihovali jej evanjelizačný prínos a kultúrne poslanie. Na 

objaviteľskú činnosť Inchofera nadviazal Martin Čeleš (pozri Univerzita 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1997 - 2012, Trnava 2012, s.13). Koncom 

17. storočia, počas svojho pôsobenia v Ríme, zbieral dokumenty 

k najstarším dejinám Slovákov. Po návrate na Slovensko bol profesorom 

na Trnavskej univerzite. Vtedy tam  pôsobil aj ďalší významný 

slovenský vzdelanec – Martin Szentiváni (1633-1705), ktorý si osvojil 
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historické poznatky Martina Čeleša. V prvom zväzku trojdielnej 

encyklopédie Uhorska Curiosiora et selectiora variarum Scientiarum 

Miscellanea, ktorá vyšla v Trnave v roku 1689, viackrát spomenul 

význam kresťanskej misie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov.      

    Jedným z najvýznamnejších autorov tohto obdobia, zaoberajúcim sa aj 

skúmaním pôvodu Slovákov, bol Matej Bel (1684-1749). Touto 

problematikou sa zaoberal vo svojom slávnom diele Notitia Hungariae 

novae historico geobraphica...Tlačou v Levoči a Viedni v rokoch 1718 

až 1742 boli vydané len niektoré časti, zväčša týkajúce sa opisu stolíc na 

území Slovenska. Hoci vychádzal z dobového chápania postavenia 

uhorskej šľachty ako reprezentanta tzv. Natio hungarica, v skúmaní 

pôvodu Slovákov vyslovil myšlienku ich autochtónnosti, keď v časti 

O pôvode Slovákov napísal: „...O Slovákoch mám zistené a preskúmané, 

že prišli sem z Ilýrie pred obsadením Panónie Hunmi...“ a aj „Táto časť 

Slovákov mala však v moci v tie časy, keď Huni v Panónii široko vládli, 

severné časti krajiny“, čo „dokazujú jednak historické pamiatky, jednak 

čisto slovenské názvy najstarších hradov, ktoré oni na vhodných 

miestach založili.“ 103  (Dokumenty I, 1998, s.235). Slovenská reč je 

podľa neho po celom Uhorsku „široko rozprestrená“, pretože sa ňou 

hovorí v 13. stoliciach. O Slovákoch v Bratislave vo svojich Notitiách 

napísal, že  Slováci vedľa Nemcov tvoria „...v týchto končinách veľmi 

silný národ, ktorý buď pohltil, alebo určite zahnal Kvádov, ako aj 

Markomanov, Rugiov, Herulov a iné obávané germánske kmene“.104 

(Dokumenty I, 1998, s.234) Opisujúc postavenie Slovákov v Bratislave, 

poznamenal, že v časoch bojov so spomínanými germánskymi kmeňmi 

„Je viac ako pravdepodobné, že vtedy, ako sme uviedli vyššie, Slováci, 

známejší pod menom Moravania, zmocnili sa nášho mesta“, aj keď 

„Tieto dávne skutočnosti sa dnes už vytratili z pamäti“. Tvrdil, že „Po 

založení  uhorského štátu sa Slováci nikdy nevzdialili z nášho mesta“, 

hoci „Nemohli sa síce vyrovnať Nemcom, ale predsa vystupovali tak, že 

si udržali niečo z bývalej slávy.“ (Dokumenty I, 1998, s.235). Je 

                                                 
103 Bel, M.: Institutiones linguae germanicae... Leutschovaise 1718 
104 Bel, M.: Notitia  Hungariae  novae historico geographica... I., Viennae 1735 
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nesporné, že v názve „Moravania“ Matej Bel hovoril o dobe 

veľkomoravskej. V opise postavenia Slovákov označoval ich za 

autochtónnych obyvateľov Uhorska.  
 
 

Cyrilo-metodská tradícia ako idea obrany autochtónnosti Slovákov 
v predosvietenskom období 

   Ak od polovice 17. storočia došlo medzi slovenským vzdelancami 

k preukázateľnému oživovania cyrilo-metodskej tradície, jej obsah bol 

v tomto období prevažne cirkevný. Silnejúca prítomnosť tejto tradície 

vyplývala z toho, že myšlienky na pôsobenie Cyrila a Metoda boli 

v povedomí našich vzdelancov stále prítomnejšie a vyplývali 

v historického povedomia. Podľa slov Š. Vragaša existovali v istej miere 

v pamäti národa a je preto logické, že Slováci sa už vtedy považovali za 

priamych dedičov cyrilo-metodskej tradície, preto slovenskí vzdelanci 

písali o veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradícii ako o súčasti 

národných tradícií Slovákov. (Vragaš, 1994). Podobne aj Imrich 

Kružliak vyslovil myšlienku, že pôsobenie Cyrila a Metoda Slováci aj 

v minulosti chápali ako duchovný doplnok veľkomoravského štátu, ktorý 

vnímali  ako svoj národný štát, a preto ich politické či kultúrne ciele 

vždy mali v cyrilo-metodskej tradícii oporu a boli označované za 

„dedičstvo otcov“ a „súčasť ideológie“ slovenského národa. (Kružliak, 

2003). 
     
 

   Renesančný  a národnobuditeľský charakter cyrilo-metodskej tradície   
      

   Národopisné a historické práce Mateja Bela boli vhodným prameňom 

pre štúdium ďalších slovenských vzdelancov, čo sa ukázalo už na 

začiatku 18. storočia, keď sa začal rodiť ranomaďarský nacionalizmus. 

Na obranu Slovákov proti útokom zo strany ranomaďarských 

nacionalistických historikov (A. Bonifini, K. Istvánfi, J. Turóci) 

vystúpili slovenskí vzdelanci, napríklad Ján Baltazár Magin, Samuel 
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Timon, Martin Sentiváni, ako o tom podrobnejšie píše slovenský historik 

J. Tibenský vo svojej práci Chvály a obrany slovenského národa, 

vydanej v Bratislave v roku 1965. Na hanlivý spis odrodilého Slováka, 

profesora Trnavskej univerzity Michala Benčika (Bencsika) Novissima 

diaeta...,vydaného v roku 1722, v ktorom sa znevažujúco vyjadroval 

o slovenskej šľachte a slovenských mešťanoch Trenčína, reagoval dub-

nický katolícky kňaz Ján Baltazár Magin (1681 – 1734) obranou 

Slovákov v latinsky písanom spise Murices.... sive Apologia 105 Na 

zostavovaní spisu, známeho pod názvom Apológia, sa spolu s Maginom 

podieľali aj predstavitelia starých slovenských rodín Trenčianskej stolice 

(napr. Juraj Príleský, Krištof Ugrinovič, Peter Rajman, Gašpar 

Hrabovský), preto spis považujeme „za kolektívnu odpoveď slovensky 

cítiacej šľachty, zemianstva a meštianstva“. (Dokumenty I, 1998, s.240). 

Magin  sa zamýšľal nad osudom Slovákov v Uhorsku, kde sa stali 

„trvalými podmanencami Maďarov“. Na adresu Michala Benčika, tohto 

„mudrlanta“, poznamenal: „Pripusťme, že mesto Trenčín a obyvatelia 

Trenčianskej stolice sú pozostalí po Svätoplukovi. Čo z toho vyplýva? 

Protivník musí nevyhnutne pripustiť, že pozostalými po Svätoplukovi sú 

nielen obyvatelia Trenčína, ale aj Trnavy, Modry, Pezinka, Skalice, ba 

obyvatelia celých Karpát...“, pretože „Slovenskou rečou všade sa ozýva 

Bratislavská i Nitrianska stolica na jednej i druhej strane týchto vrchov, 

rozložených zhruba až po Nové Mesto popri Váhu; a tak isto 

i Trenčianska, Oravská (nehovoriac teraz o iných), Liptovská, Spišská 

i iné stolice, oddelené od Poľska Karpatmi...“ (Dokumenty I, 1998, 

s.241). Všade tam podľa Magina zaznieva slovenčina. Na tvrdenia  

Michala Benčika, „mudrlanta“ a „privandrovalca“ na univerzitu do 

Trnavy, ktorý „blúzni a vymýšľa“, že „Trnavčania napospol rozprávajú 

po česky, Skaličania po moravsky, Modrania, Pezinčania 

a Svätojurčania čiastočne po slovensky, Bardejovčania a Prešovčania 

po rusínsky, Levočania a obyvatelia banských miest opäť po slovensky“, 

                                                 
105 Magin, J. B.: Murices nobilissimae et novissimae diaetae Posoniensis scriptori, sive Apologia 
pro inclyto comitatu Trenchiniensi ejusdemque nominis civitate concripta adversus calumnias, 
quibus Cervus et Agnus per summam injuriam ab eodem scriptore sunt onerati. Púchov 1728 
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poznamenal: „Je to, hovorím, veľmi smiešne a je to dôkaz nevedomosti, 

za ktorú by mal hanbiť.“ (Dokumenty I, 1998, s.241). Odmietol 

ranomaďarskú legendu, šírenú medzi maďarskou šľachtou, že Svätopluk 

predal svoju ríšu „za bieleho koňa“. Túto legendu považoval za 

nepravdivú. Zdôraznil autochtónnosť Slovákov v Karpatskej kotline, 

nazývajúc ich „pozostalí po Svätoplukovi“ a dožadoval sa rovných 

národných práv s Maďarmi. Metoda nazval moravským biskupom 

a prihlásil sa tak nielen k veľkomoravskej tradícii, ale aj k cyrilo-

metodskému odkazu. Dôležitým aspektom Maginovej Apológie bolo, že 

nastolil základné prvky národnej ideológie, založenej na myšlienke 

jednoty a kmeňovej samostatnosti. (Dokumenty I, 1998, s.240). 

Teritoriálne vymedzil územie, na ktorom Slováci žili a hovorili 

slovenským jazykom, a pokladal ich za samostatný kmeňový celok.     

    Z hľadiska skúmania vývoja a vplyvu veľkomoravskej a cyrilo-

metodskej tradície výnimočné postavenie v tomto období a vplyv na 

ďalšie poznanie tejto problematiky mal spis slovenského vzdelanca 

Samuela Timona (1675 – 1736) Obrazy starého Uhorska 106, vydaný 

v Košiciach v roku 1733 tlačou Univerzity Spoločnosti Ježišovej. Timon 

bol rodákom z Trenčianskej Turnej a hlásil sa k slovenskému pôvodu. 

Už počas pôsobenia na univerzite v Trnave vydal v latinskom jazyku 

napísané svoje prvé historické diela z uhorských dejín: Dies 

peripatheticus (Peripatetický deň, 1708), oslavnú knihu Corona regni 

Hungariae admirabilis (Obdivuhodná koruna uhorského kráľovstva, 

1712), Synopsis novae chronologiae regnorum Hungariae (Nový 

chronologický prehľad, 1714). Jeho spis o uhorských kardináloch 

Purpura Pannonica (O uhorských kardináloch, 1715) je vrcholným 

dielom jeho pôsobenia na Trnavskej univerzite. Počas pôsobenia v Ko-

šiciach vzniklo jeho najlepšie dielo – Obrazy starého Uhorska, ktoré  - 

ako v predhovore k vydaniu prekladu tejto Timonovej práce napísal 

Jozef Šimončič (Timon, 1991, s.6)  - sa stalo učebnicou dejepisu 

                                                 
106 Timon, S.: Imago antiquae Hungariae representans terras, adventus, et res gestas gentis 
Hunnicae. Historico  genere  strictim perscripta à Samuele Timon, de Soc. Jesu Sacerdote. 
Cassoviae, typis Academicis Soc. Jesu, per Joan.  Henricum Frauenheim, A. 1733 
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a zemepisu v Uhorsku. Hovoril nielen o dejinách a význame Veľkej 

Moravy, o pôsobení Cyrila a Metoda, Rastislava a Svätopluka, ale tiež 

o možnostiach vzájomného spolunažívania Slovákov a Maďarov v 

Uhorsku. Ako Slovák hlásil sa k slovenskému národu, o ktorom už 

v úvode napísal: „Pretože moje pero nemalo doposiaľ žiadneho 

mecenáša, ale skôr mnohých prenasledovateľov, toto dielo ponížene 

dávam, darujem, zasväcujem, venujem tebe, slávny národ slovanský. 

Spomeň si, že každému ľudskému pokoleniu je od prirodzenosti vlastný 

sklon k tomu, aby ustavične podporovalo, chránilo svoj národ...“ 

(Timon, 1991). 107 Skúmal pôvodné historické pramene, zisťoval 

historické fakty založené na vedeckom poznaní a stal sa jedným zo 

zakladateľov modernej uhorskej a slovenskej historiografie. Martin 

Sentiváni a Gabriel Hevenesi ho nasmerovali k nedôvere voči vtedajším 

uhorským vedeckým autoritám a ku kritike existujúcich diplomatických 

prameňov. Poznal listinné dokumenty Aimonia o Franskej ríši, 

Fredegarovu kroniku, letopisy Eginharda, Fuldské anály. Na základe 

týchto prameňov písal o Samovi ako o „kráľovi Slovákov“. (Timon, 

1991, s.33), jeho boji s Frankami v roku 640 a s Bulharmi v roku 642. 

Poznatky k začiatkom slovenských dejín čerpal zo známeho dokumentu 

„Historia conversionis Carantanorum“, ako to spomína v 15. kapitole 

Obrazov.... Hovoriac o salzburskom veľkňazovi Adalrámovi, ktorý podľa 

Timona sa staral viac „o cirkevné než o svetské záležitosti“ (Timon, 

1991, s.41), napísal, že „Tento prešiel cez Dunaj a v Nitrave, panstve 

kniežaťa Slovákov Privinu posvätil kostol. No knieža Privina krátko 

potom bol vyhnaný z vlasti a našiel útulok u kráľa Ľudovíta“. (Timon, 

1991, s.41). Začiatky slovenských dejín spájal s Pribinom, ktorý bol 

vyhnaný z Nitry Moravanmi pod vedením Moymira, ktorí si podrobili 

susedných Slovákov. Ako poznamenal, Pribina zachoval vernosť kráľovi 

a „zahynul v akomsi boji“ s Moravanmi v roku 858. O Moravanoch 

                                                 
107 V latinčine: „Quoniqm meus calamus nullum hactenus habuit Mecaenatem, fed potius multos 
perfecutores, ideo tibi Inclyta Slavica Natio it fud opus humillime do dono dico dedico. 
Memineris, omni hominum generi naturalem effe illum inftin etum ut femper fuam gentem foveat 
protegat, wuem inftinctum etiam tu in te nunc fentis a externe manifeftas dum tuum proprium 
modernum honorum“ (Timon, 1733, Imago antique Hungariae: Dedicatio) 
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napísal, že aj oni „sa stali poplatnými Bojom a márne sa snažili 

oslobodiť bojom spod ich nadvlády  (Timon, 1991, s.41), pretože 

nadvláda Bojov sa im zdala krutá a oni sami sa považovali za slobodný 

národ. Timon prináša informáciu o kniežati Rastislavovi, ktorého „v 

nasledujúcom roku kráľ Ľudovít Nemec“ (podľa Timona to bolo v roku 

846) po potlačení vzbury Moravanov dosadil k moci. Ľudovít Nemec tak 

„za vladára krajiny (Moravanov) ustanovil Rastica, ktorého Moravania 

volajú Radislavom“. (Timon, 1991, s.44). Zmienil sa aj o viacerých 

víťazných bojoch Rastislava proti Ľudovítovi Nemcovi, ba aj 

o Rastislavovom vpáde do Norika a spustošení tejto krajiny, pretože 

„Rastislavovi sa nepáčilo dlho byť podriadeným cudzej vláde“ a „nebol 

zvyknutý na neprávosti“. (Timon, 1991, s.44). Timon uviedol, že 

Rastislava nebolo „možné premôcť vo vojne“, ale až keď „v dôsledku 

roztržky a zrady zo strany synovca Svatopluga ho Nemci v boji zajali“. 

(Timon,  1991, s.44). Na hodnotenie jeho deportovania do Nemecka, 

následné kruté mučenie a uväznenie v kláštore nábožných pri sv. 

Emerámovi v roku 870, použil Timon slová: Nuž, taký osud často čaká 

udatných vodcov! Timon sa stal jedným z priekopníkov oživovania 

slovenských dejín obdobia Veľkej Moravy a veľkomoravskej tradície. 

Aj keď v mnohých tvrdeniach nepodal presný popis historických 

udalostí, z jeho výkladu je zrejme, že poznal významné dobové listiny, 

predovšetkým franské kroniky a letopisy. Ako sám viackrát uvádza, 

opieral sa aj o spis Melchiora Inchoffera, najmä keď písal o pôsobení 

Hunov v Panónii. Odvolávajúc sa na zápis v Salzburskej kronike z roku 

861, pripúšťal ich miestne pokresťančenie: „Huni Christiani fiunt“ – 

Húni sa stávajú kresťanmi.  (Timon, 1991, s.44). Ako prvý slovenský 

vzdelanec upozornil na historický význam Nitry. Rozlišoval Slovákov 

od Moravanov, Moravanov od  Bojov (Čechov). Snažil sa vytvoriť 

pozitívny obraz kniežaťa Pribinu. V 16. kapitole obšírne hovoril 

O slovanských apoštoloch svätom Cyrilovi a Metodovi. Ako ukazuje 

názov, Samuel Timon po prvýkrát nazval solúnskych bratov Slavorum 

apostoli – Apoštoli Slovanov. A zároveň to bolo prvý raz, čo v písomnej 

literatúre v Uhorsku bolo použité takéto pomenovanie. Timon sa tým 
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verejne prihlásil k veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradícii. Údaje 

o činnosti Cyrila a Metoda čerpal z dôležitých dobových dokumentov, 

predovšetkým dokumentov Apoštolskej stolice, franských kroník 

a análov, ale odvolával sa aj na niektorých vtedajších historikov 

(napríklad Cézara Baronia, Melchiora Inchoffera, Juraja Stredoviusa). 

Časovo správne zoradil panovníkov Veľkej Moravy, počnúc Pribinom. 

Venoval podrobnú pozornosť misii Cyrila a Metoda, ich snahám 

o používanie slovanského liturgického jazyka. „Národnosťou boli 

Grékmi, vzdelaním odchovancami cisárskej školy. Ako sa tvrdí, poslal 

ich byzantský cisár Michal k moravskému kniežaťu Rastislavovi, ktorý si 

želal mať takých mužov“, napísal na začiatku kapitoly. (Timon, 1991, 

s.46). Pripomenul, že „najprv začali vyučovať kresťanským prikázaniam 

Slovákov na Morave a potom aj v Panónii“, ale aj Čechov, Panóncov 

a Ilýrcov. (Timon, 1991, s.46). Ocenil, že „Cyril či Konštantín, ako ho 

menuje pápež Ján VIII., vynašiel písmená, ktoré sa nazývajú 

glagolskými“. (Timon, 1991, s.47). I keď jeho informácia, že tieto 

písmená až dodnes používajú slovanské národy (Moskovčania, Vlasi, 

Rusi, Srbi a iní ľudia uctievajúci Boha v gréckom ríte), nebola presná 

(používajú písmená vytvorené na základe cyriliky), v tejto dobe bolo 

dôležité, že Timon zdôraznil význam používania pôvodného jazyka 

Slovanov ako jazyka liturgického, „do ktorého Cyril preložil posvätné 

knihy z gréčtiny“. Poznamenal však, že tento jazyk „je taký záhadný 

a nezvyčajný, že dnes ho žiaden Slovák nemôže úplne pochopiť...“ 

(Timon, 1991, s.47). Významnú pozornosť venoval činnosti arcibiskupa 

Metoda. Opísal jeho účinkovanie na Veľkej Morave, obranu liturgického 

jazyka Slovanov v Ríme, rozhodnutia pápeža Jána VIII., boje v latinikmi 

a Metodovo prenasledovanie. Aby dal svojim tvrdeniam vierohodnosť, 

citoval časti listov pápežov. Vierohodne tak odkryl dôležitú časť dejín 

Veľkej Moravy a pôsobenia solúnskych bratov. Vystupoval na obranu 

byzantskej misie a obhajoval dielo Konštantína - Cyrila a Metoda. 

O Metodovi napísal, že „zastával svoj úrad statočne a sväto, no pritom 

uplatňoval aj grécke zvyklosti, pri bohoslužbách používal slovanskú reč 

a staval sa proti záujmom salzburských kňazov“. (Timon, 1991, s.49). 
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Polemizoval s niektorými historikmi (Aventinus) o mieste posledného 

odpočinku Metoda. Podľa Timona arcibiskup Metod nezomrel 

v Olomouci a nebol tam ani pochovaný. „Je všeobecne známe, že dnes 

v Olomouci niet žiadnych jeho pozostatkov a že v tom meste nieto ani 

žiadnej osobitnej úcty, ale vo Velehrade, kde, ako sa hovorí, bolo sídlo 

moravských kniežat a kde je dnes významný kláštor rádu cistercitov, kam 

sa schádza každoročne veľké množstvo ľudu na deň, zasvätený tým 

apoštolským mužom (Cyrilovi a Metodovi).“ (Timon,  1991, s.51). V 17. 

kapitole sa zaoberal Svätoplukom, ktorého nazýval  Sventopulcher. 

Považoval ho za „najslávnejšie knieža Slovákov, syn Boleslavov a vnuk 

Radislava (Rastislava), mal moc nad Moravanmi a ich susedmi“. 

(Timon, 1991, s.53). Podľa nebo Svätopluk bol mocný muž, vynikajúco 

šťastný, ale jeho šťastie sčasti pokrivkávalo, pretože musel platiť 

poplatky nemeckým kráľom. Zrejme v zmysle údajov od historika 

Aventina opísal jeho boje s Bavormi, najmä vzťahy s cisárom Arnulfom 

a Svätoplukove snahy o nezávislosť svojej ríše. „No on, keďže sa 

priveľmi zväčšilo jeho územie, chcel byť nazvaný jeho kráľom.“ (Timon, 

1991, s.55). 

   Samuel Timon dokázal kritickým spôsobom interpretovať dobové 

legendy a kroniky a čerpať z nich. Odmietol podmaniteľskú teóriu 

a postavil proti nej teóriu o pohostinnom prijatí Maďarov. Na základe 

autochtónnosti Slovákov v Uhorsku, zdôrazňujúc veľkomoravské dejiny 

Slovákov a cyrilo-metodskú tradíciu zdôvodňoval práva Slovákov na 

rovnoprávnosť v Uhorsku. Jeho myšlienky mali významný vplyv na 

ďalších slovenských vzdelancov, najmä v osvietenskom období.     

    Ján Baltazár Magin a Samuel Timon mali významnú zásluhu na tom, 

že veľkomoravská i cyrilo-metodská tradícia sa nielen oživili, ale stali sa 

významnou témou slovenských tvorby vzdelancov, ba aj národných 

dejín (napríkad v Trnave vyšiel v roku 1744 latinský spis životopisov 

uhorských svätých, ktorý obšírnejšie pojednával aj o Cyrilovi a Me-

todovi).  Asi v roku 1745 evanjelický kňaz Matej Markovič (1707 – 

1762) napísal v Sarvaši krátku históriu Uhorského kráľovstva, ktorá 

mala byť učebnicou dejepisu pre ľudové školy. Zostala síce v rukopise, 
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ale o Slovákoch písal ako o jedných z pôvodných obyvateľov Panónie. 

Opísal aj veľkomoravskú dobu. Svätopluka I. považoval za kráľa 

Slovákov: Tak se Slováčkove slovenského krále jednou též dožili v 

slovenské krajině. (Dokumenty I, 1998, s.248). Myšlienky cyrilo-

metodskej tradície a národného povedomia Slovákov zaznievali aj v 

prácach polyglota a historika práva Adama Františka Kollára, ktorý sa 

považoval za uvedomelého Slováka. V latinskom predhovore k dielu 

ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha Uhorsko a Atila alebo 

o pôvode národov spomenul Slovanov a Slovákov, všimnúc si 

podobnosti ich jazyka. (Dokumenty I, 1998): „Všetky slovanské národy 

hovoria jednou a tou istou rečou s neveľkými rozdielmi vo výslovnosti, 

nehľadiac na niektoré odchýlky, ktoré obyčajne prichodia pod menom 

nárečie.“ (Dokumenty I, 1998, s.251). Vyzval Slovákov, aby pestovali 

svoju reč aj napriek hanlivým slovám niektorých neprajníkov v Uhorsku, 

keď napísal: „To som chcel vyzdvihnúť pre mojich Slovákov: aby reč 

a národ svoj nikdy menej nemilovali, ako sa to stáva, pre posmešky tých, 

ktorí tiež bývajú v Uhorsku, lebo aj vodou, ktorá sa všeobecne užíva, 

zrejme opovrhujú už iba márnotratníci...“ (Dokumenty I, 1998, s.252). 

Myšlienku starobylosti Slovákov a ich veľkomoravskú minulosť 

zdôraznil aj evanjelický kňaz Ján Severíny vo svojich latinsky písaných 

spisoch Commentatio historica de veteris incolis Hungariae 

a Conspectus historiae Hungarie 108. 
 
 

   Význam ustanovenia cirkevného sviatku Cyrila a Metoda 
 

   Cyrilo-metodská tradícia bola dlhodobo prítomná v myslení 

slovanských národov. Ako živá sa uchovala predovšetkým v Čechách. 

Už sme spomenuli, že podľa najstarších zachovaných dokumentov česká 

privinciálna synoda už v polovici 14. storočia, počas vlády Karola IV., 

pod vplyvom pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubíc určila dátum 

sviatku sv. Cyrila a Metoda na 9. marca, čím sa obom solúnskym bratom 

                                                 
108 Preklad: Historická rozprava o starých obyvateľoch Uhorska  a Pohľad na dejiny Uhorska 
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dostalo významnej pocty. Keďže v Čechách bolo vytvorené samostatné 

biskupstvo a neskôr arcibiskupstvo, je len prirodzené, že v žičlivejšom 

českom cirkevnom prostredí sa uchovávala aj cyrilo-metodská tradícia. 

Jej vplyv rástol nielen v povedomí aj tých slovanských národov, ktoré sa 

neskôr stali súčasťou rakúskej monarchie. Najprv sa objavoval v 

cirkevných kruhoch, neskôr aj v radoch početných vzdelancov, 

predovšetkým v českom prostredí a medzi slovenskými vzdelancami 

z Uhorska, ktorí študovali na pražskej univerzite. Cisárovná Mária 

Terézia pravdepodobne v snahe oslabiť vplyv odbojnej českobratskej 

cirkvi a posilniť v Čechách vplyv katolíckej cirkvi, požiadala pápeža Pia 

VI., aby v habsburských krajinách povolil oficiálne si pripomínať 

pamiatku Cyrila a Metoda. Tým urobila dôležitý krok k uznaniu cyrilo-

metodskej tradície. Pápež na jej osobnú žiadosť takéto nariadenie vydal 

svojou bulou dňa 21. júla 1777. Pre krajiny habsburskej ríše oficiálne 

ustanovil sviatok sv. Cyrila a Metoda na deň 14. marca. Rozhodnutie 

pápeža bolo historické, pretože odvtedy sa cyrilo-metodská tradícia stala 

súčasťou cirkevného života katolíckej cirkvi, najmä v Rakúskej 

monarchii, do ktorej patrilo aj Uhorsko. Hoci v neskoršom období sa 

dátum sviatku menil, ostal už súčasťou cirkevného života. 

   Podpora cirkevnej tradície sv. Cyrila a Metoda zo strany cisárovnej 

Márie Terézie nesporne povzbudila vtedajších slovenských vzdelancov, 

aby venovali svoju pozornosť národným dejinám Slovákov. 

Spomenieme slovenských osvietenských historikov Juraja Papánka 

(1738 – 1802) a Juraja Sklenára (1744 – 1790). Juraj Papánek sa vo 

svojej syntetickej práci Historia gentis Slavae (Dejiny slovenského 

národa), vydanej v roku 1780, sa odvoláva aj na skúmanie 

humanistického kronikára Aventina a jeho „Anály bavorské k roku 892“. 

(Dokumenty I, 1998, s.254). V polemike s ohováračskými tvrdeniami 

uhorskými dejepiscov o Svätoplukových činoch opieral sa nielen 

o hodnotenia Samuela Timona, ale aj o Fuldské anály, ktoré už vtedy 

zrejme poznal, keď – hovoriac o „kráľovstve Slovákov“ – napísal: 

„Svätopluk, kráľ Slovákov, bol mocný a strašný pre susedné národy, bol 

synom Mojmíra, kráľa Moravy...“, ktorý nakoniec „žil ako pustovník na 
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Zobore a tu aj dokonal“ a tam „Svätopluk oplakával všetky svoje 

hriechy, ale nadovšetko urážku a bezprávie spáchané na sv. Metodovi...“ 

(Dokumenty I, 1998, s.256). Papánek bol prvým slovenským historikom, 

ktorý podľa slov Evy Fordinálovej svojím syntetickým a zároveň aj 

historickým pohľadom na slovenské dejiny vytváral národnú historicko-

filozofickú líniu. (Fordinálová, 2007, s.44). Pomerne presne vymedzil 

hranice Veľkej Moravy, ktorú nazval „Kráľovstvo Slovákov“. 

Svätopluka priradil k Slovákom, a hoci podal o ňom zidealizovanú 

predstavu, považoval ho za „ochrancu slovenského národa“. Prispel 

k tomu, že veľkomoravská tradícia sa stávala zdrojom národnej hrdosti. 

Obsiahlu časť svojej knihy venoval pôsobeniu Cyrila a Metoda. Aj keď 

nedokázal kriticky pracovať s historickými prameňmi, jeho závery 

o pôsobení solúnskych bratov mali pre rodiacu sa slovenskú 

historiografiu značný význam. Pomerne presne datoval príchod 

Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu – do roku 862. Z hľadiska našej 

témy je pozoruhodné, že Papánek už vtedy postrehol dôležitú 

skutočnosť: jedna z hlavných príčin ich pozvania podľa neho bola 

politická – Slováci sa chceli zbaviť  franského vplyvu. V súvislosti 

s príchodom Konštantína a Metoda na naše územie jednou z hlavných 

ideí jeho práce Historia gentis Slavae – De regno, regibusque Slavorum 

(Dejiny slovenského národa – O kráľovstve a kráľoch Slovákov), ktorá 

vyšla v Pécsi v roku 1780, bolo Papánkovo zdôrazňovanie prínosu 

pôsobenia byzantskej misie, ako to uvádza Ján Tibenský: „Sláva Cyrila 

a Metoda je a zostane neporušená, pretože sa zaslúžene nazývajú 

vierozvestcami a apoštolmi Slovákov, lebo im priniesli svetlo viery“. 

(Tibenský, 1958, s.75). Juraj Papánek podal pozitívny obraz kráľa 

Svätopluka. Podobne aj Sklenárovo dielo Najstaršia poloha Veľkej 

Moravy, aj keď historicky bolo nepresné, vyvracalo tzv. podmaniteľskú 

teóriu, bránilo politickú rovnoprávnosť Slovákov v Uhorsku a oživovalo 

veľkomoravskú tradíciu. 
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VIII. kapitola 

 
Vplyv veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície na vznik 

a vývoj  národného povedomia Slovákov 
 
 

    Vytvorenie generálneho seminára Jozefom II. koncom osemnásteho 

storočia významne prispelo k rastu vzdelanosti a šíreniu myšlienok 

národného obrodenia na Slovensku. Slovenskí členovia generálneho 

seminára, ktorý bol zriadený na bratislavskom hrade, čiže príslušníci 

bernolákovskej generácie, začali do popredia svojho pôsobenia dávať 

osvietenské ciele: napomáhať vzdelaniu ľudu v jemu zrozumiteľnom 

jazyku. To bolo nevyhnutné spojené s kodifikovaním samostatnej 

spisovnej slovenčiny a písaním vzdelávacích prác. Popri prácach 

osvetového charakteru zákonite sa objavili aj témy podnecujúce národné 

obrodenie a národnú identitu Slovákov. Anton Bernolák povýšil 

slovenčinu na spisovný jazyk a spolu so svojou generáciou – 

bernolákovcami organizoval nový rozmach slovenského literárneho 

a kultúrneho života. Podľa odporúčaní panovníka mladí vzdelanci mali 

pestovať ľudovú osvetu a vzdelanosť v spojení so zušľachťovaním 

jazyka ľudu a jeho jazykovými i kultúrnymi tradíciami. Preto vytvorenie 

prvého spisovného slovenského jazyka bolo nevyhnutne späté aj 

s historickou reminiscenciou na dejiny Slovákov a teda aj na 

veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu. Bernolákovská generácia 

bola prvou generáciou na Slovensku, ktorá vzhľadom  na vtedajšie 

potreby snažila sa vytvoriť z domácich prameňov samostatný spisovný 

jazyk a dala svojej činnosti kultúrny a vzdelávací  rozmer smerujúci 

k uvedomeniu si spoločnej národnej idey. Túto ideu opierali o historický 

fakt existencie Veľkomoravskej ríše ako štátneho celku, ktorého 

súčasťou boli aj naši predkovia Sloveni. Opierali ju aj o cyrilo-metodskú 

tradíciu ako základ slovenskej národnej písomnosti. Jednou z pohnútok 

Antona Bernoláka pri vytvorení spisovnej slovenčiny bola aj snaha, aby 
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– podobne ako iné vtedajšie rodiace sa európske národy – aj Slováci 

mali vlastný spisovný (aj literárny) jazyk, do ktorého by boli preložené 

liturgické texty a zaznievali by tak v jazyku zrozumiteľnom pre ľud. Je 

v tom možné vidieť určitú paralelu so snahami Konštantína a Metoda pri 

vytváraní prvých písomností pre Slovenov na Veľkej Morave. Týmto 

Anton Bernolák a jeho generácia vo významnej miere nadväzovali na 

veľkomoravskú ideu a cyrilo-metodskú tradíciu. Anton Bernolák preu-

kázal dobrú orientáciu v kultúrnych a politických súvislostiach svojej 

doby. Pochopil, že výzvy obrodeneckého procesu na Slovensku je 

nevyhnutné spojiť s ustanovením spisovného jazyka Slovákov. V jeho 

ponímaní sa veľkomoravská i cyrilo-metodská tradícia stali pre  

bernolákovskú generáciu dôkazom samostatného cirkevného 

a kultúrneho života a v konečnom dôsledku aj politického myslenia 

našich predkov. Jeho generácia dokázala spojiť veľkomoravskú a cyrilo-

metodskú tradíciu do spoločnej národnej idey Slovákov, ktorá následne 

bola plne rozvinutá generáciou štúrovskou. Podľa J. M. Kirschbauma, 

veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia mala v období pôsobenia 

Antona Bernoláka „renesančnú a buditeľskú funkciu“. (Kirschbaum, 

1962, s.109). K rozširovaniu myšlienok veľkomoravskej a cyrilo-

metodskej tradície významnú úlohu zohralo aj Slovenské učené 

tovarišstvo, založené Antonom Bernolákom v roku 1792 v Trnave. Jeho 

cieľom malo byť rozširovanie vzdelanosti a slovenskej literárnej kultúry, 

vydávaním národnobuditeľských a ľudovo výchovných publikácií. 

Bernolákovci zdôrazňovali myšlienku, že Slováci sú dediči cyrilo-

metodského odkazu. Pod vedením Antona Bernoláka vznikla  

v bratislavskom generálnom seminári spoločnosť Societas Linguae 

Slavicae 109. Práve na jej pôde vydal roku 1787 koncepčne podloženú 

jazykovednú prácu Disertatio philologico – critica de literis Slavorum 
110. Aj keď dielo vyšlo anonymne, jeho autorom bol Anton Bernolák, ako 

to uviedol v ďalšej svojej práci Gramatica Slavica. Jeho gramatické 

dielo považujeme za prvé slovenské normované úsilie o zavedenie 

                                                 
109 Preklad: Spoločnosť na pestovanie spisovného jazyka slovenského 
110 Preklad: Kritická rozprava o slovenských písmenách 
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spisovnej slovenčiny. Bernolák v úvode svojej rozpravy uviedol niektoré 

okolnosti pri jeho tvorbe a kodifikácii spisovnej slovenčiny: „Dosiaľ 

veľmi mnohí pestovatelia slovenského jazyka v Uhorsku mali horlivú 

a naozaj chvályhodnú túžbu, aby sa našiel aspoň len jeden človek 

spomedzi toľkých, ktorý by venoval pozornosť i vedecké úsilie 

vypestovaniu panónskoslovenského  pravopisu a výslovnosti a očisteniu 

od chýb, ktoré sa dostali do nášho jazyka z výslovnosti a prvopisu 

českého.“ (Bernolák, A., Disertatio philologico – critica de Literis 

Slavorum, In: Dokumenty I, 1998, s.276). Ak Anton Bernolák často 

použil pomenovanie panónskoslovenský pravopis, mal iste na zreteli 

starší historický termín, ktorého zmyslom a obsahom bolo adjektívum 

„slovenský“. Tento postoj Antona Bernoláka ukazuje, že vo vtedajších 

slovenských intelektuálnych kruhoch rezonoval značný záujem vydať 

spis, ktorý by na potrebnej úrovni upravil slovenskú gramatiku 

a odstránil z nášho jazyka české vplyvy v ňom sa vyskytujúce. Bernolák 

pripomenul náročnosť tejto úlohy i fakt, že nikto z vtedajších 

slovenských vzdelaneckých kruhov sa neodhodlal napísať takéto 

potrebné vedecké dielo: „Ale veru tieto horlivé a celkom oprávnené 

želania vyšli nazmar. Jedni nemali smelosti a trpezlivosti k namáhavej 

práci, druhých odradila od podujatia a začatia práve obťažná a ešte 

neprekliesnená cesta“, na ktorej bol inšpirovaný múdrymi a slávnymi 

mužmi našej minulosti. (Bernolák, Disertatio philologico – critica de 

Literis Slavorum, In: Dokumenty I, 1998, s.276). Svoje jazykovedné 

dielo doplnil pravidlami pod názvom Ortographia a Etymologia vocum 

slavicarum 111. Zostavil rozsiahly päťjazyčný slovník s názvom Slovár 

Slovenskí Česko – Latinsko – Ňemecko – Uherskí. Uvedomoval si, že 

jazyk starých Slovenov, ktorý na Veľkej Morave zaviedol Cyril, patrí do 

minulosti, ale vedel aj to, že slovenský národ, ktorý kultúrne žil z cyrilo-

metodskej tradície, musí na svoju minulosť nadväzovať. To znamená, že 

Slováci svoj nárok mať vlastný spisovný jazyk chcú podoprieť 

zdôraznením svojej kultúrnej a politickej starobylosti. Ako poznamenal 

                                                 
111 Preklad: Slovenská gramatika, Odvodzovanie slovenských slov 
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Imrich Kružliak, kultúrne počiny Bernoláka a príslušníkov 

bernolákovskej školy boli inšpirované kultúrnym dedičstvom cyrilo-

metodskej tradície, čo dokazuje aj list dubnického farára Ondreja 

Mészaroša, ktorý sa zmieňuje o tom, že Bernolákove jazykovedné dielo 

Disertatio philologico – critica de Literis Slavorum bolo venované 

pamiatke sv. Cyrila a Metoda. (Kružliak, 2003). Ján Tibenský k tomu 

dodáva, že informácie v tomto liste sú pozoruhodné nielen pokiaľ sa 

jedná o pochopenie celkovej vlasteneckej atmosféry v týchto kruhoch,  

ale aj „ideologickej motivácie uzákonenia slovenského spisovného 

jazyka“. (Tibenský, 1965, s.143).  

    V období zápasov Slovákov o autochtónnosť sa cyrilo-metodská 

a veľkomoravská tradícia stala významným obranným argumentom 

slovenských historikov,  jazykovedcov i mnohých kňazov (Jozef Ignác 

Bajza, Juraj Fándly) proti nacionalizmu maďarských vládnucich kruhov. 

Aby sa cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia tradície rozšírili medzi 

vzdelancov a pomáhali vytvárať rodiaci sa slovenský národ, stali sa 

témou umeleckých diel. Nadobúdali tým aj literárny (teda kultúrny) 

rozmer a skrze literatúry sa stali ideou trvalo prítomnou vo vedomí 

tvoriaceho sa národa. Spomenieme slová Ondreja Mésaroša, ktorý 

v auguste 1786 v liste kňazovi Michalovi Kratochvílovi k uzákoneniu 

spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom oznamoval, že „na 

ortografii slovenského jazyka teda s chuťou budem pracovať...“ 

a prvotiny jeho práce „spravodlivo budú venované sv. Cyrilovi a sv. 

Metodovi“, pretože „títo svätí mužovia podľa príkladu viacerých 

apoštolov neboli pravdepodobne pripútaní k nijakému miestu“, ale „na 

Velehrade dlhšie pobudli preto, lebo tam bolo vtedy kráľovské sídlo“, 

dokonca bolo tam „založené sídlo arcibiskupské a hovorí sa, že prvým 

arcibiskupom bol sv. Metod“. (Dokumenty I, 1998, s.274). O cyrilo-

metodskú a veľkomoravskú tradíciu sa opierali aj ďalší stúpenci 

bernolákovskej školy, napríklad Jozef Ignác Bajza svojím románom 

René mládenca prihodi a skúsenosti z roku 1783. Predovšetkým však 

Juraj Fándly a Ján Hollý. Juraj Fándly, jedna z najvýznamnejších 

osobností bernolákovskej generácie, spisovateľ a kňaz svojou činnosťou 
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významne prispel k upevneniu cyrilo-metodskej tradície a všeobecnému 

povedomiu o slovanských apoštoloch. Ako národný buditeľ bol jedným 

z najaktívnejších bernolákovcov – kritikov feudálneho zriadenia a jeden 

z prvých slovenských národovcov, ktorý vyslovoval politické 

požiadavky národnej rovnoprávnosti pre Slovákov, reagujúc tak na 

vydanie prvých maďarizačných zákonov koncom osemnásteho storočia a 

na nadradené postavenie maďarského jazyka v Uhorsku. Nasmeroval 

záujem bernolákovcov o slovenskú históriu. Zostavil a vydal kompilačný 

spis Compendiata historia gentis Slavae 112 skrátením Papánkovych 

dejín, respektíve ich „redukciou iba na slovenské územie.“ (Tibenský, 

1965, s.148). V Compendiata, brániac slovenský jazyk, považoval 

Slovákov za osobitný národ, používal adekvátne pomenovanie: „Ako od 

času tohto snemu z roku 1791 dostala na vyšších verejných školách 

maďarská reč profesora, tak žiada slávny slovenský národ v tomto 

kráľovstve verejného lektora svojej reči, ako je to aj v iných 

kráľovstvách a univerzitách.“ (Dokumenty I, 1998, s.279). Vyslovil 

závažné sociálne a politické požiadavky, ktoré adresoval nielen 

vládnucim kruhom v Uhorsku, ale aj verejnosti. Tieto svoje požiadavky 

zhrnul predovšetkým v Dodatkoch a v Doplnkoch k tomuto dielu. Preto 

historik Tibenský sa domnieva, že aj toto mohla byť jedna z motivácii, 

prečo vydal knihu v latinčine. (Tibenský, 1965 s.150). Fándly 

v Dodatkoch sa odvolával na starobylosť Slovanov v Uhorsku. 

Početnými argumentmi bránil národné práva a hovoril o rovnosti 

všetkých národov v Uhorsku: „...trojnásobný kmeň so štyrmi rodmi 

splynul v jednom štáte. Z toho sa možno teda ľahko presvedčiť, že pre 

všetkých Slovanov bývajúcich v Uhorsku, bude platiť to isté občianske 

právo ako pre Maďarov, tá istá starobylosť a dôstojnosť národa, tie isté 

výsady ...“ (Tibenský, 1965, s.150). V závere zhrnul svoje požiadavky: 

„Keby sa tieto dve spomenuté požiadavky stali skutkom, malo by uhorské 

kráľovstvo aj viacej vzdelaných a vynikajúcich Slovákov vo verejných 

úradoch, aj viacej v prospech kráľovstva pracujúcich literátov, znalcov 

                                                 
112 Preklad: Skrátené dejiny Slovenského národa 
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nielen slobodných umení, ale aj remesiel, nadaných slovenských 

majstrov".  (Fándly, Compendiata historia gentis Slavae, In: Tibenský, 

J.: Výber z diela J. Fándlyho, 1954, s.388). Na cyrilo-metodskú  tradíciu 

sa odvoláva aj v úvode svojho ľudovýchovného diela Piľní domajší aj 

poľní hospodár. Dva zväzky svojich kázní „Príhodné a svátečné kázne“ 

venoval pamiatke sv. Cyrila a Metoda. Je v nich aj kázeň o solúnskych 

bratoch, ktorá podľa Antona Bagina má historický aj oslavný charakter 

a v určitom zmysle reflektuje cyrilo-metodský odkaz u bernolákovcov. 

(Bagin, 1993). Fándly sa odvoláva aj na veľkomoravské obdobie: 

„Blahoslavená si bola od Boha! Staroslávna, veľká slovenská, veľká 

moravská krajina, z Bulgárie od potoka Morava aš po Hron, a od teho 

budúcne aš do včilajšej Moravi, aš do Čech víťazlive rozšírená..." 

(Fándly, J., Príhodné a svátečné kázne: Concio historico-panegyrica de 

sanctis Slavorum apostolis Cyrillo et Methodio, In : Tibenský, výber 

z diela J. Fándlyho, 1954, s. 339). Z obdobia Veľkej Moravy spomína na 

Svätopluka, u ktorého vyzdvihuje jeho cnosti a píše o jeho slávnych 

víťazstvách nad mnohými nepriateľmi: „To bol ten, od mnohích 

ščaslivích vojen ve sveťe vichírení a chvalitební král, ten pre veľkú 

bojovnú a zbrojnú silu mnohím národom strašliví, ten, pre mnohé nad 

velkíma ňepráťeli obdržané víťazstvá slávni slovenskí král Svatoplug." 

(Fándly, J., Príhodné a svátečné kázne: Concio historico-panegyrica de 

sanctis Slavorum apostolis Cyrillo et Methodio, In : Tibenský, J.: Výber 

z diela J. Fándlyho, 1954, s.344). Juraj Fándly i bernolákovci vnímali 

vtedajšie kresťanstvo na Slovensku, ak máme na zreteli jeho pôvod, ako 

cyrilo-metodské. Preto sa  snažili slovenskému ľudu dať preklad Svätého 

písma v súlade s tradíciou Cyrila a Metoda. Vďaka porozumeniu 

ostrihomského arcibiskupa a neskôr aj kardinála Alexandra Rudnaya, 

ktorý sa hlásil k slovenskému pôvodu a podporoval národné aktivity 

Slovákov, poveril prekladom podporovateľa bernolákovských aktivít 

Juraja Palkoviča. A tak slovenský preklad Biblie vyšiel ich zásluhou 

v Ostrihome v dvoch dieloch v rokoch 1829 a 1832. Naviac, ako napísal 

Anton Bagin, arcibiskup Alexander Rudnay v roku 1822 zaradil sviatok 
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sv. Cyrila a Metoda do kalendára ostrihomskej arcidiecézy. (Bagin, 

1993).  

    V snahách bernolákovcov o preklad Biblie do jazyka zrozumiteľného 

ľudu je možné nachádzať paralelu s veľkomoravskou dobou, na ktorú sa 

často a s pocitom hrdosti odvolávali. Tým sa vracali ku koreňom našej 

kresťanskej a kultúrnej tradície. Solúnski bratia im slúžili príkladom aj 

v tom, že dokázali ľudu poskytnúť jazyk v liturgii, ktorému ľud 

porozumel. Podľa ich príkladu sa bernolákovci snažili tento čin 

napodobniť v nových podmienkach a poskytnúť ľudu dostatočne 

zrozumiteľný preklad Písma. Inšpirácia z veľkomoravského pôsobenia 

sv. Cyrila a Metoda je u bernolákovcov prítomná v každom aspekte ich 

národnej a buditeľskej  činnosti. K oživeniu a rozšíreniu cyrilo-

metodskej tradície a spomienky na obdobie veľkomoravskej ríše 

významnou mierou prispel Ján Hollý, kňaz rímsko-katolíckej cirkvi v 

Maduniciach. Slovenská literárna história ho považuje za 

najvýznamnejšieho básnika bernolákovskej doby. Ako poznamenáva 

historik J. Tibenský, z Hollého literárneho diela je zrejme, že bol 

znalcom antickej literatúry a poznal aj stredoveké kroniky a legendy, 

ktoré pojednávali o pôsobení sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave. 

Anton Bagin sa domnieva, že Hollého interpretácia obrazu oboch 

solúnskych bratov ukazuje, že videl pôsobenie sv. Cyrila a Metoda 

v rovnakej kontinuite, ako iní slovenskí autori pred ním: vnímal ich 

podobne ako ostatní bernolákovci, ale aj ako pre nimi Samuel Timon 

a jeden z prvých autorov, ktorý sa o cyrilo-metodskej tradície zmienil - 

Benedikt Sölöši (Szöllösy) – Rybnický. (Bagin, 1993). Dokazuje to aj 

Hollého rozsiahle básnické dielo, zvlášť Žiwotopis swatích Cirilla 

a Metóda, v ktorom uceleným spôsobom interpretuje svoje znalosti 

o solúnskych bratoch. V závere tohto životopisného spisu Hollý 

argumentuje, že Slováci používali slovensko – grécky obrad 

a slovenskou rečou slúžili služby božie. (Tibenský, J.: Veľkomoravská 

a cyrilo-metodejská tradícia v živote slovenskej feudálnej národnosti. In: 

Veľká Morava a naša doba. K 1100. výročiu príchodu Cyrila a Metoda, 

1963). Ján Hollý zohral dôležitú úlohu pri zblížení slovenskej katolíckej 
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a evanjelickej inteligencie do spoločného národného prúdu. Spomenieme 

jeho spis Chválospev na Antoňa Bernoláka, v ktorom pripomínal, že 

historické tradície Slovákov siahajú až „do veľkého kráľovstva 

Slovákov“. Bernolákov jazyk chápal ako súčasť veľkého slovenského 

emancipačného pohybu. Osobitné miesto v Hollého básnickej tvorbe 

s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou má jeho epos 

Svätopluk. Hoci témou je významný panovník Veľkej Moravy, Hollý 

s cieľom poukázať na slávne dejiny Slovákov, zameral toto dielo aj na 

slovenskú prítomnosť, ktorú sa snažil v istom zmysle spojiť so slávnou 

dobou veľkomoravskou. Túto básnickú skladbu nazval víťaznou básňou. 

Veľkú Moravu predstavil ako baštu odboja Slovákov proti cudzincom 

v zápase o vlastnú politickú nezávislosť, ktorú považoval za posvätnú. 

Podobne aj v epose Sláv. V boji za národnú slobodu a štátnu nezávislosť 

videl zmysel slovenských národných dejín. Cyrilo-metodskú tematiku 

pripomínal a oživil duchovným eposom Cyrilo-Metodiada. Pripomínajúc 

politický obraz veľkomoravského štátu vyzdvihol príchod Cyrila 

a Metoda k našim predkom a ich evanjelizačnú činnosť: „Prospevujem, 

jak viprosení s Cárihradu bratri, Konštantín a Metód, ku tatranskím 

došľi Slovákom, Jak márné po celéj vivráťiľi krajňe modlárstvo, A 

všeľikí národ v kresťanskéj pravďe i bozkém Zákoňe vicvičení spasitelnéj 

získaľi víre.... vi blahoslavení, v ňebesách už částku mající, Slávov 

apoštolové...“ (Hollý, J., 1950). Tieto diela majú v básnickej tvorbe Jána 

Hollého ústredné postavenie. Vyzdvihol v nich slovanskú liturgiu, 

schválenú pápežom Hadriánom II. a pričinením Cyrila a Metoda vtedy 

používanú na našom území. Eposy Jána Hollého sú obsahovo v podstate 

formulovaním politického obrazu Veľkej Moravy. Svojím básnickým 

dielom, ako napísala Eva Fordinálová, transponoval problematiku 

slovenských dejín z „latinskej vedeckej prózy“ Juraja Papánka do 

mimoriadne účinného slovenského básnického jazyka. Išlo podľa nej 

o formulovanie troch základných historických a filozofických téz:  

a) Veľká Morava = veľké kráľovstvo Slovákov (teda  Svätopluk = 

slovenský  kráľ). 
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b) Centrálnotatranská teória o „kolíske“ – pôvode Slovákov na 

slovenskom území. 

c) Cyrilo-metodská tradícia ako slovenské národné dedičstvo.  

(Fordinálová, 2007, s.44-45)  

   Ján Hollý básnickým spôsobom vytvoril literárny a  umelecký obraz 

christianizačného poslania Cyrila a Metoda medzi našimi predkami. 

Aktualizovaním veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície Hollý 

účinne zmenšoval vplyv maďarizačných snáh uhorských vládnucich 

kruhov v slovenskom jazykovom a národnom prostredí. Ako napísal 

slovenský literárny kritik Štefan Krčméry, vplyv aktualizácie 

veľkomoravských dejín a cyrilo-metodskej tradície Jána Hollého bol 

odvtedy v slovenskom národnom a kultúrnom procese citeľný až do 

obdobia národného obrodenia. (Krčméry, 1963).  

   Aj v publicistickom a literárnom diele evanjelického kňaza Jána 

Kollára, ktorý bol vrstovníkom Jána Hollého, nájdeme myšlienky 

o cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii. V práci Národnie 

spievanky Ján Kollár uverejnil hymnickú pieseň  Nitra, milá Nitra, v 

ktorej spomína nielen slávnu históriu Nitry, označujúc ju za Metodovo 

mesto, ale aj pevnú vládu kráľa Svätopluka:  

 
Nitra milá, Nitra, ty vysoká Nitra 

Kdeže sú té časy, v ktorých si ty kvitla ? 
Ty si bola bydlo kráľa Svätopluka, 
Keď tu panovala jeho mocná ruka 
Ty si bola svaté mesto Methodovo 

Keď tu naším otcom kázau božie slovo“.   
 (Ján Kollár, 1953) 

 

Práve táto hymnická pieseň hlboko zapôsobila na mladú štúrovskú 

generáciu. Spievali si ju aj na svojom povestnom výlete na hrad Devín 

dňa 24. apríla 1836. Okrem svojich básní bol Kollár aktívny v úsilí 

upozorniť verejnosť v Európe na stále silnejúcejšiu maďarizáciu a snažil 

sa jej zamedziť.  

   Ďalší slovenský vzdelanec tejto doby - Pavol Jozef Šafárik sa zaoberal 

cyrilo-metodskou tradíciou z pohľadu jazykovedca a historika 
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slovanských dejín. S cyrilo-metodskou a veľkomoravskou tematikou 

vydal historickú prácu Přehled pramenů staré historie slovanské v roku 

1834, v roku 1837 Svätý Konštantín a Method, učitelé Slovanov. Jeho 

veľkou zásluhou bolo vydanie životopisov Život svätého Konštantína 

rečeného Cyrilla a Život svätého Methodija. K písomným pamiatkam 

z obdobia pôsobenia sv. Cyrila a Metoda vydal aj významný spis mnícha 

Chrabra O písmenách, ktorý je považovaný za jednu z najstarších 

písomných pamiatok Slovanov.113 Šafárik venoval niektoré svoje práce 

štúdiu hlaholského písomníctva, napríklad Pohled na pravěk 

hlaholského písemníctvi a Památky hlaholského písemníctvi, v ktorých 

dokázal, že hlaholské písmo vynašiel sv. Cyril a je staršie než písmo 

cyrilské.  

     Ak veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia bola prítomná už 

v obranných snahách slovenských vzdelancov na začiatku osvieteneckej 

doby ako súčasť pri obrane národných a politických práv Slovákov 

v Uhorsku a slovenskí vzdelanci sa odvolávali na toto obdobie našich  

národných dejín, v bernolákovskom a kollárovsko-šafárikovskom  

období sa tieto témy stali súčasťou početných literárno umeleckých 

i vedeckých prác a formovali nielen vytvárajúcu sa slovenskú národnú 

kultúru, ale aj národné povedomie. Zásluhou Pavla Jozefa Šafárika sa 

veľkomoravská a cyrilo-metodská tematika stala súčasťou vedeckého 

bádania slovenskej histórie a vývoja slovenského jazyka. Šafárik svojimi 

jazykovednými a historickými prácami aj s tematikou veľkomoravskou 

a cyrilo-metodskou dával  slovenské dejiny a literatúru do rovnoprávnej 

pozície s písomnosťami iných slovanských národov. Veľkomoravské 

a cyrilo-metodské motívy našich národných dejín sa po roku 1833 stali 

ústrednou témou v literárnych prácach mladej generácie slovenských 

študentov na bratislavskom evanjelickom lýceu, zvlášť vo vtedajšej 

básnickej tvorbe Sama Chalupku i Ľudovíta Štúra. Predovšetkým 

Hollého eposy, najmä Svätopluk, výrazne prispeli k rastu národného 

                                                 
113 Vzniklo na prelome deviateho a desiateho storočia. Za autora, ktorý používal pseudonym 
Chrabr považuje väčšina slavistov Metodovho žiaka a jedného z tzv. sedmopočetníkov Nauma. 
(Ratkoš, 1968).  
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uvedomenia slovenskej mládeže. Veľkomoravská a cyrilo-metodská 

tradícia tým nadobúdali novú dimenziu – už v štúrovskej dobe 

a v nasledujúcich zápasoch za národné oslobodenie sa stali trvalou 

hodnotou našich národných dejín.      

 

    Súčasť  národnopolitickej idey štúrovskej generácie 

    Štúrovská generácia nadviazala na národnobuditeľskú a osvetovú čin-

nosť bernolákovcov, Kollára a Šafárika. Ak bernolákovci, Kollár i 

Šafárik využívali veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu na 

nadobúdanie národného povedomia a vyjadrovanie úcty k dielu 

solúnskych bratov, štúrovci obom tradíciám dávali politický kontext. 

Využívali ich v politickom zápase za národné oslobodenie a vytvorenie 

politického programu Slovákov. To znamená, že veľkomoravská 

a cyrilo-metodská tradícia sa v konečnom dôsledku stala súčasťou ich 

národného a politického programu. Neuspokojili sa len pestovaním 

vlasteneckých úvah, ale prešli ku konkrétnym revolučným činom. Ich 

pričinením nadobudla veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia 

národnorevolučný a tým aj zreteľný politický rozmer.   
 
 

   Veľká Morava ako vlastenecká vízia štúrovcov.  
   

   V období pôsobenia bernolákovskej generácie cyrilo-metodskú 

a veľkomoravskú tradíciu umeleckou formou najviac sprítomnil svojím 

dielom básnik Ján Hollý. Významne prispel k tomu, že obe tradície sa 

stali trvalou súčasťou národného povedomia slovenských literárnych i 

národných dejateľov a všetkej literárno-umeleckej tvorby. Hollého 

literárne dielo pôsobilo povzbudivo aj v moravskom a českom 

kultúrnom prostredí. V období štúrovskom cyrilo-metodská 

a veľkomoravská tradícia už stali politickou ideou, oporou a súčasťou 

politického zápasu národných síl. Rozhodujúci zápas sa viedol 

o spisovný jazyk. Na starobylosť slovanského jazyka poukazoval 

evanjelický kňaz a publicista Ondrej Soltys (1804 – 1867(?) v roku 1841 
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vo svojom proteste proti maďarizačnému zákonu: „Slovanský jazyk jest 

po řeckem nejprvnější, nejstarší ze všech jazykuv na světe se 

nalézajících...“ (Dokumenty I, 1998, s. 291).  Predstavitelia formujúcej 

sa štúrovskej generácie už od svojich začiatkov nadväzovali na doposiaľ 

exitujúce literárne i historické spracovanie veľkomoravskej a cyrilo-

metodskej tematiky. Cyrilo-metodská tradícia a politický odkaz Veľkej 

Moravy bol prítomný v literárnom i politickom myslení štúrovskej 

generácie. Bol nasmerovaný na vytváranie vlasteneckej vízie 

a myšlienky národnej svojbytnosti. V tomto úsilí stúpencov Ľudovíta 

Štúra je možné nájsť generačnú paralelu s obdobím veľkomoravským: 

bernolákovskej aj štúrovskej generácii išlo v prvom rade o vyslobodenie 

sa spod cudzej nadvlády a získanie národnej nezávislosti, teda takých 

politických cieľov, o ktoré sa usilovali aj panovníci veľkomoravskej 

doby. Štúr vo svojich písomných prejavoch nahrádza pojem apoštoli 

slovanskí pojmom apoštoli slovenskí, čím chcel ukázať, že 

v podmienkach politiky Uhorska už nestačí sa pridržiavať pomenovaní 

používaných Samuelom Timonom v minulosti. Uvedomoval si potrebu 

nového, širšieho ponímania pôsobenia Cyrila a Metoda pre Slovákov, 

ktoré podľa neho slúžilo najmä slovenskému národu. Pre Ľudovíta Štúra 

sa Veľká Morava stala nielen slávnym obdobím dejín našich predkov, 

ale predovšetkým programom národnej a politickej samostatnosti. Preto 

je pochopiteľné, že v jeho prácach ako aj v prácach ostatných členov 

štúrovskej generácie sa často vyskytujú motívy Nitry, kráľa Svätopluka 

i Cyrila a Metoda. Vyzýval svojich súčasníkov, aby prispievali k dielu za 

obnovu a naplnenie politického odkazu Veľkej Moravy, pretože 

v obnovovaní veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície videl účinné 

posilnenie boja  proti národnému a sociálnemu útlaku slovenského 

národa. Tradícia veľkomoravská a cyrilo-metodská boli pre neho i pre 

celú jeho generáciu inšpiráciou a príkladom na realizovanie 

vlasteneckých vízií. O tom svedčí aj literárna i filozofická pozostalosť. 

Spomenieme Štúrovu epickú báseň Svätoboj. Veľkomoravskú tematiku 

obsahuje aj jeho básnická zbierka Dumky večerní. Nachádzajú sa v nej 

motívy Nitry ako sídla slovenského biskupstva v období pôsobenia 
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arcibiskupa Metoda. Ako zástupca profesora Palkoviča na evanjelickom 

lýceu v Bratislave vo svojich prednáškach prezentoval študentom nový 

pohľad na slovanské a slovenské dejiny, zvlášť na dejiny Veľkej 

Moravy. S hrdosťou sa hlásil k veľkomoravskej i cyrilo-metodskej 

tradícii, a tak dejiny našich predkov, spomienky na starobylú Nitru a 

kráľa Svätopluka boli pre neho inšpiráciou na realizovanie 

vlasteneckých vízií Slovákov a myšlienok politickej slobody. V 

národných snahách videl Ľudovít Štúr a celá štúrovská generácia 

východisko z národného útlaku a politickej poroby. To ho 

povzbudzovalo k neobyčajnej politickej aktivite, ktorej podstatným 

a hlavným cieľom bola snaha na politickej platforme vytvoriť 

samostatné a samosprávne hornouhorské Okolie. Veľká Morava mu 

v tom slúžila príkladom. Ľudovít Štúr vo svojej národnej obrane Starý 

i nový věk Slováků, zdôvodňujúc myšlienku autochtónnosti Slovákov 

v Uhorsku, stotožňoval slovenské dejiny s vládou kráľa Svätopluka a s 

Veľkomoravskou ríšou: „Dávno to bolo, dávno, pred tisícročím, čo na 

zemi tej, po ktorej kráčate a do ktorej po tvrdej práci skladáte kosti svoje 

ku kostiam otcov, rozmáhala sa veľká, ľudnatá, bohatá a slávna krajina, 

Veľkou Moravou nazývaná: bola to zem a krajina vašich otcov“ 

(Dokumenty I, 1998, s.293).  Spomenul nielen Svätopluka, ale aj jeho 

najstaršieho syna Mojmíra a jeho snahu prekonať nesvornosť medzi 

bratmi, ako hovorí legenda. Písal nielen o pohostinnom prijatí 

„pohanských Maďarov“ medzi „kresťanskými Slovákmi“, ale aj o tom, 

ako Slováci „priučili Maďarov obrábaniu poľa a darovali im pluhy, aby 

započali nimi s prácou a naučili sa podľa nich zhotovovať nové...“ 

(Dokumenty I, 1998, s.294). 

   Štúrov súputník Jozef Miloslav Hurban vo svojich prácach sa tiež 

odvolával na dejiny Veľkej Moravy. Dokazuje to aj názov almanachu 

Nitra, ktorého prvý ročník vydal v roku 1842. Hoci almanach bol 

napísaný ešte v českom jazyku, Hurban sa prihlásil k veľkomoravskej 

epoche našich dejín a k cyrilo-metodskej tradícii. Podľa Evy 

Fordinálovej názov almanachu (Nitra) nesúvisel s tým, že Hurban 

územne pôsobil ako kaplán v Brezovej, ktorá vtedy patrila do Nitrianskej 
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stolice. Chcel pripomenúť dávnu a slávnu históriu „veľkého kráľovstva 

Slovákov“, v ktorom Nitra zohrávala významnú úlohu. (Fordinálová, 

2007, s.51-52). O tomto zámere Hurbana svedčí aj autorské i tematické 

zameranie uverejnených príspevkov. Charakterizuje ho aj Hurbanova 

lyricko-epická skladba Osudové Nitry. Ide o básnicky podaný obraz 

udalostí s veľkomoravským námetom od čias Pribinu až po Svätopluka. 

V almanachu uverejnil aj prozaickú prácu Svadba krále 

Velkomoravského a tiež aj prózu Svätoplukovci, čili Pád ríše velko-

moravské. Aj napriek historickým nepresnostiam obdobie Veľkej 

Moravy bolo pre neho „obdobím slovenského života“. Významné 

udalosti zo slovenskej histórie – veľkomoravské obdobie s jej vládcami, 

pôsobenie solúnskych bratov Konštantína a Metoda považoval za 

neoddeliteľnú súčasť slovenskej minulosti. Povedané slovami Tomáša 

Winklera – Hurbanovi to významne napomáhalo v hľadaní slovenského 

národa. (Winkler, 1997, s.14). Almanach Nitra pravdepodobne podnietil 

Hurbana a štúrovcov k presvedčeniu o nevyhnutnosti upustiť od 

používania „bibličtiny“ a češtiny ako literárneho jazyka, teda 

k rozhodnutiu nadviazať na jazykovedné snahy Antona Bernoláka. 

Majúc na myslí Antona Bernoláka, Hurban ocenil jeho kodifikačné 

snahy, keď konštatoval, že počiatok bol urobený a na tom mal kmeň 

slovenský stavať ďalej. Myšlienka prikloniť sa k slovenčine v jej 

prirodzenej forme bola pravdepodobne ovplyvnená aj úspechom 

almanachu medzi slovenskými vlastencami. Hurban bol jedným 

z prvých, ktorí pochopili, že je potrebné k životu národnému vzkriesiť 

slovenský jazyk. Tento zámer uskutočnil Hurban vydaním II. ročníka 

almanachu Nitra v roku 1844. Do našich národných dejín vstúpilo prvé 

literárne dielo v novom, štúrovskom kodifikovanom jazyku. Povedali by 

sme (vypožičanými) slovami: slovenský celostný duch nadobudol aj 

slovenský jazykový odev.  

  Aj Michal Miloslav Hodža sa vo svojich literárnych prácach 

a v politických postojoch odvolával na veľkomoravské a cyrilo-

metodské dedičstvo. V epose Vieroslavín, vydanom až po jeho smrti 

(preto ho môžeme považovať za Hodžov básnický testament), oživil 
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tematiku Veľkej Moravy. Ide o lyricko – didaktickú poému 

náboženského charakteru. Nachádzame tu Hodžove úvahy o dejinách 

a ľudstve. Na základe tragických dejín Veľkej Moravy sa snažil 

formulovať svoj odkaz Slovákom, aby poslanie svojho národa ponímali 

v zblížení všetkých národov Európy. Idea cyrilo-metodskej tradície 

a doby veľkomoravskej sa vyskytuje aj v básnickej tvorbe Janka Kráľa, 

významného revolučného básnika štúrovskej doby. V epickej básni Smrt 

Světopolka, krále Velkomoravského ponímal kráľa Svätopluka ako ideál 

národného panovníka, ktorý svojim nasledovníkom pripomínal, aby 

slúžili ľudu. Historickú  tradíciu chápal ako prostriedok dosiahnutia 

národnej jednoty. Odvolávajúc sa na dobu veľkomoravskú, v ktorej 

podľa neho mali Slováci vlastný štát, na cyrilo-metodské kultúrne 

dedičstvo, snažil sa o ideovú priamočiarosť: na základe slávnych dejín 

Slovákov snažil sa akoby privolať národnú slobodu. Najväčší lyrik 

štúrovskej generácie Andrej Sládkovič sa cyrilo-metodskej tradícii 

venoval len okrajovo. Pripomína ju v básnickej práci Lipa 

Cyrilometodejská, ktorá je oslavou diela Cyrila a Metoda. Podobný 

oslavný charakter má aj jeho báseň Pamiatka pre deň 4. augusta, 

v ktorej pripomenul oboch solúnskych bratov ako zakladateľov nášho 

„národného erbu“.  

    Predstavitelia štúrovskej generácie z hľadiska literárno umeleckého 

stvárnenia pristupujú k tejto téme ako k syntéze dvoch náhľadov. Na 

jednej strane je to veľkomoravská téma, ktorá nadobúdala politický 

rozmer, na strane druhej to bol duchovný rozmer, zobrazujúci cyrilo-

metodskú tradíciu. Politický i duchovný rozmer štúrovci spojili do 

zjednocujúcej idey národa, zdôrazňujúc jeho osobitosti a jedinečnosti. 

Koncept filozofie samostatného národa a jeho politickú ideológiu 

postavili na princípoch cyrilo-metodskej tradície a veľkomoravskej idey, 

ktoré sa  stali základom rozvíjajúceho sa národného a politického života 

Slovákov.   
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    Celonárodná tradícia Slovákov  
 

   Veľkomoravská tradícia zohrávala dôležitú úlohu nielen 

v kodifikovaní štúrovského spisovného jazyka, ale aj pri formulovaní 

prvého slovenského politického programu – Žiadosti slovenského 

národa i v revolučných rokoch 1848 a 1849. Je obsiahnutá hneď v 

prvom bode v slovách „Slovenský národ v uhorskej vlasti preciťuje po 

deväťstoročnom sne, ako pranárod krajiny tejto, osvedomujúc sa, že 

svätá zem táto a matka krajina, súc pôvodisko a kolíska povestí 

o starodávnej sláve jeho predkov a divadlo, na ktorom otcovia jeho 

a hrdinovia za uhorskú korunu krv vylievali, bola donedávna len 

macochou jeho, zachodiacou s ním nemilosrdne a držiacou jeho reč 

a národnosť na reťaziach potupy a zhanobenia.“ (Dokumenty I, 1998, 

s.307) Slovenský národ považovali za „pranárod“ „krajiny svojej“, 

v ktorej sú ako „niekdajší jediný  majiteľ svätej tejto zeme“. 

(Dokumenty I, 1998, s.307). Už z textu prvého bodu je evidentné, že 

tvorcovia Žiadostí, predovšetkým Michal Miloslav Hodža, Ľudovít Štúr 

i Jozef Miloslav Hurban považovali Veľkú Moravu za neoddeliteľnú 

súčasť našej národnej minulosti a slovenský národ za dedičov jej 

odkazu. Táto idea prispela k formulovaniu požiadavky uznania 

„národnej reči“ ako úradného jazyka, zriadenia škôl s materinskou 

rečou, „rovnosti národnej“, vytvorenie národného osobitného snemu, 

„prísne chránenie slobôd a práv národných“ a tiež aj uznanie, aby 

„slovenský národ svoju národnosť svojimi farbami a zástavami 

označovať smel bez prekážky“. (Dokumenty I, 1998, s.308). Myšlienka 

vytvorenia slovenskej samostatnosti i jej vonkajších znakov bola 

v skutočnosti vyjadrením politického zmýšľania generácie štúrovcov. 

Viedla ich k tomu, že na Slovanskom zjazde v Prahe v roku 1848 

Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, ale aj Pavol Jozef Šafárik vyslovili 

myšlienku vzniku slovenského samostatného územno správneho celku, 

ktorý by existoval v rámci habsburskej monarchie. V revolučných 

rokoch 1848-1849 Ľudovít Štúr i Jozef Miloslav Hurban vo svojich 

politických prejavoch, najmä v septembri 1848 pred nastúpenými 
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dobrovoľníkmi na Morave, sa odvolávali na cyrilo-metodskú 

a veľkomoravskú tradíciu (ako súčasť ich politického programu) a 

vyhlásili revolučné povstanie za národné a politické oslobodenie 

slovenského národa. Odvolávali sa na slávnu slovenskú minulosť: Veľkú 

Moravu a dielo Cyrila a Metoda. Štúr pripomínal, že boj za národnú 

slobodu sa začína na území, ktoré v minulosti bolo jadrom 

Veľkomoravskej ríše. Vo svojej revolučnej reči na Myjave dňa 18. 

septembra 1848 pred slovenskými dobrovoľníkmi povedal, že  boj za 

slobodu nás povedie „k cjelu nášmu“: „Za timi vrškami, tam leží 

Slovensko, rodina naša, národ ubjedení, utlačení, od tísícrokou všetkej 

samostatnosťi pozbavení, národ podvrheľ;“ (Dokumenty I, 1998, s.313). 

Keď koncom roku 1848 po vyostrení sporou medzi uhorskou vládou 

(v Pešti) a cisárskym dvorom vo Viedni sa začali v kruhoch rakúskej 

vlády objavovať myšlienky federalizácie Uhorska, ktorá by vychádzala 

z rešpektovania národnej rovnoprávnosti, predstavitelia slovenského 

národného hnutia uvažovali o osobitnom politickom postavení 

Slovenska v Uhorsku. Dňa 10. marca 1849  na zasadnutí Slovenskej 

národnej rady v Martine bol schválený text Slovenského prosbopisu 

panovníkovi monarchie Františkovi Jozefovi I., ktorý sa vtedy nachádzal 

v Olomouci. V Pamätnom spise návrhov na riešenia slovenskej otázky, 

ktorý dňa 19. marca 1849 v Olomouci predlo-žila panovníkovi 27 členná 

slovenská delegácia na čele s Ľudovítom Štúrom, sa Slováci odvolávali 

na vlastné dejiny: požadovali uznať slovenský národ „v určitých 

krajinských hraniciach“. Žiadali  priznať „iba tú krajinu, čo od 

pradávneho času obývame“, krajinu, v ktorej „naša vlastná reč je 

domovom a v obyčajnom živote sa výhradne používa“, teda krajinu, 

„ktorá bola voľkedy kolískou nášho dejinného vystúpenia“ a ktorá, hoci 

od nepamäti bola „s  inými krajinami v politický celok spojená, jednako 

nikdy neprestala sa nazývať slovenskou krajinou, Slovenskom“. 

(Dokumenty I, 1998, s.318-319). Odvolávajúc sa na historické 

postavenie Slovenska navrhovali priznať Slovákom „rovnoprávnosť so 

všetkými inými národmi Rakúskej monarchie“, ustanoviť podľa § 71 

konštitúcie (ústavy) zo dňa 4.marca 1849 na Slovensku „také 
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ustanovizne“, „ktoré by Slovensko nielen bezprostredne spojili 

s ostatnými krajinami Rakúskej monarchie, ale aj vyhoveli jeho 

národným zvláštnostiam, teda aby malo každoročné snemy krajinské 

a vlastnú správu“. (Dokumenty I, 1998, s.319).  

   Po neúspechu slovenskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849, sklamaní 

z politiky Viedne a určitom rozkole v evanjelickom tábore, predovšet-

kým medzi Jánom Kollárom na jednej strane a štúrovcami, najmä 

Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom na strane druhej, 

sa do politického zápasu za národnú slobodu a prijatie jednotného 

spisovného jazyka začala viac angažovať aj katolícka inteligencia, najmä 

kňazi Andrej Radlinský, Ján Palárik, biskup Štefan Moyzes, básnik a 

kníhtlačiar Franko V. Sasínek a iní. Predovšetkým mladý kňaz Andrej 

Radlinský sa významným spôsobom pričinil o udržiavanie 

a rozširovanie cyrilo-metodskej tradície. Osvojil si myšlienku založiť 

Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorý by mal vydávať a rozširovať 

náboženskú literatúru. Spolok mal mať sídlo vo Viedni, ale Radlinskému 

sa nepodarilo získať potrebné povolenie. Týmto neúspechom sa nedal 

odradiť, a tak sa rozhodol založiť a vydávať časopis Cyrill a Method, čili 

katolícky časopis pre Cirkev a školu. Prvé číslo časopisu vyšlo 14. marca 

1850. Jeho redaktorom bol najprv bol Ján Palárik. S redakčnými prácami 

mu pomáhal František V. Sasínek, ktorý sa neskôr stal redaktorom, a tiež 

aj Andrej Radlinský. Všetci sa pričinili o ďalšie rozširovanie cyrilo-

metodskej tradície v povedomí Slovákov. V roku 1852 Andrej Radlinský 

uverejnil v časopise zbierku kázní, medzi ktorými bola aj kázeň 

obsahovo nadväzujúca na misijné dielo Cyrila a Metoda, predovšetkým 

obhajoba cyrilského písma a slovanskej liturgie v domácom jazyku, 

uprednostnená pred jazykom latinským. Spomienku na sviatok sv. Cyrila 

a Metoda vyjadril aj vo svojej knižke modlitieb a chrámových spevov 

Nábožné Výlevy. Nábožensky aj historicky ňou nadviazal na spevník 

Benedikta Sölöšiho Cantus catholici ako na jednu z prvých spomienok 

na cyrilo-metodskú a veľkomoravskú tradíciu na Slovensku. Radlinský 

začal pripravovať aj Jednotný katolícky spevník náboženských piesní. 

Práve zásluhou Andreja Radlinského vznikol v roku 1870 v Trnave 
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Spolok sv. Vojtecha, ktorého cieľom bolo združovať kňazov, učiteľov, 

mládež a ostatných veriacich z celého Slovenska. Radlinský sa pričinil 

nielen o aktivizovanie náboženského života, ale odkazovaním na 

veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu podporoval rast národného 

povedomia, čím oživoval národný život Slovákov. Cyrilo-metodské 

misijné dielo a veľkomoravská tradícia bola prítomná i v prácach 

Františka Víťazoslava Sasínka. V jeho cyrilo-metodských štúdiách sa 

nachádzali predovšetkým úvahy o solúnskych bratoch. Sasínek 

vyzdvihoval ich zásluhy, ktorými obohatili slovenský národný a kultúrny 

život. Práce s touto tematikou uverejňoval v časopisoch Cyrill a Method 

a Slovenský letopis. Ján Palárik významným spôsobom zasiahol v tomto 

období aj do bojov o definitívne rozhodnutie o používaní Štúrovej 

slovenčiny ako spisovného jazyka. Na jazykový problém, teda 

používanie spisovného jazyka narazil už ako redaktor časopisu Cyril 

a Metod. Časopis najskôr vychádzal v staroslovenčine, čo bola v pod-

state upravená čeština. Andrej Radlinský, pôsobiaci vtedy vo Viedni, 

redigoval Slovenské noviny, vychadzájúce v  staroslovenčine. V tomto 

smere na Jána Palárika vplýval jeho priateľ Andrej Radlinský. 

Používanie staroslovenčiny vytváralo Palárikovi značné problémy, 

pretože mnohí odoberatelia a čitatelia novín mali s týmto jazykom 

ťažkosti. Preto v druhom čísle prvého ročníka časopisu Cyril a Metod  

Palárik vydal oznámenie, že v ďalších číslach uverejní články písané 

akoukoľvek slovenčinou, čím pootvoril dvere k celonárodnému prijatiu 

upravenej Štúrovej slovenčiny. Pre slovenský národný život bolo 

dôležitou udalosťou vysvätenie Štefana Moyzesa za biskupa v roku 1851 

a jeho príchod na čelo banskobystrickej diecézy. Moyzes sa nielen hrdo 

hlásil k svojmu slovenskému pôvodu, ale významne zasiahol do 

rozmachu slovenského národného života v memorandovom a matičnom 

období. Svojou autoritou a činnosťou sa pričinil o založenie Matice 

slovenskej a podieľal sa na organizovaní osláv 1000-ročného výročia 

príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Svetozár Hurban Vajanský 

neskôr vo svojom článku v Národných novinách vysoko ocenil jeho 

národnú činnosť, nazvúc ho „priamym nasledovníkom Cyrila a Metoda, 
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najväčším zjavom slovenského života, najjasnejšou slovenskou 

hlavou...“ (Národnie noviny, XXXVIII, 1897, č. 247). Štefan Moyzes si 

uvedomoval, že pripomínaním si diela a pamiatky sv. Cyrila a Metoda je 

možné účinne upevňovať národné povedomie medzi slovenským ľudom 

a úspešne odvracať maďarizačné pokusy vládnucich kruhov Budapešti. 

Pričinil sa, aby medzi študentmi slovenského katolíckeho gymnázia 

v Banskej Bystrici vládol cyrilo-metodský duch.   

    V období zápasov o národnú identitu a slobodu sa slovenský národ už 

vtedy ako jeden z kultúrnych národov Európy usiloval o vlastnú štátnosť 

nielen na základe svojej histórie (ako pranárod na vlastnom území), ale 

aj vlastnej nadobudnutej národnej identity. Zdôrazňovanie a 

sprítomňovanie veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície viedlo 

k tomu, že obe tradície sa v našom národnom živote stali duchovnou 

hodnotou, ktorá sa v nasledujúcom období zápasov za národnú slobodu 

stávala politickou silou. Obe tradície, veľkomoravská i cyrilo-metodská 

sa stále viac prejavovali v politickom boji za národnú slobodu, a tak vo 

vedomí Slovákov, najmä národne orientovanej inteligencie, nahradili im 

vnucovanú svätoštefanskú kultúrnu i politickú tradíciu. Tým významne 

a účinne rozbíjali ideológiu uhorských vládnucich kruhov budovať 

vedomie uhorskej štátnej  spolupatričnosti, v skutočnosti vlastne 

podriadenosti Slovákov k svätoštefanskej korune a k politickému 

uhorskému národu. Zreteľná prítomnosť veľkomoravskej a cyrilo-

metodskej tradície v memorandovom období sa stala súčasťou politickej 

platformy, na ktorej slovenskí národní predstavitelia stavali 

a formulovali svoj národný a politický program. Obe tradície im boli 

nielen oporou, ale aj argumentom v politických požiadavkách, dôležitým  

faktorom v boji za národnú slobodu a slovenskú štátnosť. Na túto 

národnú hodnotu sa Slováci odvolávali v zápase o svoje národné 

a politické bytie. Preto veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia 

nadobúdali hodnotu celonárodného dedičstva Slovákov.   
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Opora slovenského národného hnutia v memorandovom období 
 

   Národný a politický rozmer veľkomoravskej a cyrilo-metodskej 

tradície významne napomáhal zápasu Slovákov v memorandovom 

období a politickému boju za národné uznanie. Po vydaní Októbrového 

diplomu v roku 1860 a Februárového patentu dňa 26. februára 1861 

malo dôjsť v Rakúskom cisárstve (vrátane Uhorska) k obnoveniu 

ústavných pomerov. Vedúce osobnosti slovenského národného života sa 

rozhodli zvolať do Turčianskeho Svätého Martina celonárodné 

zhromaždenie za účasti zástupcov všetkých oblastí, v ktorých žili 

Slováci, aby deklarovali svoje národné a politické požiadavky. Na 

Slovenskom národnom zhromaždení sa v dňoch 6. - 7. júna 1861 zišlo 

približne 5 000 osôb. Prijali základný národnopolitický dokument 

Memorandum slovenského národa. Odvolávali sa v ňom na historickú 

prítomnosť Slovákov „v spoločnej uhorskej vlasti“: „Dejepis a národné 

podania naše hovoria nám, že my Karpatmi obkolesenej zeme 

najstaršími obyvateľmi sme. Už dávno pred príchodom Maďarov otcovia 

naši zem túto nazývali vlasťou svojou, už dávno predtým viedli tuná 

dlhotrvanlivé a krvavé boje za národnú samostatnosť svoju  oproti 

potlačovateľom západným...“, mali i vlastnú „...štátnu sústavu, ktorej 

jednotlivé ustanovizne v ústave Uhorska až dosiaľ udržali sa“ 

(Memorandum národa slovenského, Turčiansky Svätý Martin 7. jún 

1861, In: Dokumenty I, 1998, s.336). V záujme odstránenia krívd 

minulosti požadovali, aby bola zákonom uznaná osobitosť slovenského 

národa a jeho reči: „Osobnosť našu národnú uznať v priestore tom, ktorý 

ona ako súvislá nepretrhnutá masa skutočne zaujíma, pod menom 

Hornouhorského slovenského Okolia, so zaokrúhlením stolíc podľa 

národností“. (Dokumenty I, Bratislava 1998, s.339). Autori Memoranda 

pripomínali spoločné dejiny Slovákov v Maďarov v „jednotnej uhorskej 

vlasti“ odvolávajúc sa na poučenie sv. Štefana svojmu synovi Imrichovi: 

„Regnum unius linguae imbecille et fragile est“ 114. Zdôraznili, že ústava 

štátu nebude garantovať slobodu národov a historické práva, zanesie sa 

                                                 
114 „Kráľovstvo jedného jazyka je slabé a krehké“. 
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do nej „hriech mravný“, ktorý - ako ukazuje príklad Severnej Ameriky - 

„do ústavy štátnej zavinutý, skorej-pozdejšie na ústave samej pomstí 

sa“, pretože „mocou samej zákonitosti nedá sa utvoriť a udržať celok, 

ktorý ináč so zákonmi prirodzenými a mravnými nesúhlasí“. 

(Dokumenty I, 1998, s.340) Odmietali usporiadanie Uhorska podľa 

princípu „regnum indivisibile et propriam habens constitutionem“ 115 

a žiadali, aby jednota štátu spočívala na základe mravnom, prirodzenom, 

to znamená „uznaním vskutku jestvujúcich osôb národov – prevedenej 

rovnoprávnosti národnej“. (Dokumenty I, 1998, s.340).  

    Po neúspechu martinského Memoranda, odovzdaného dňa  26. júna 

1861 v Pešti podpredsedovi Uhorského snemu Kolomanovi Tiszovi 

a rozpustení Uhorského snemu dňa 22. augusta 1861, predstavitelia 

slovenského Stáleho národného výboru na čele s biskupom Štefanom 

Moyzesom a Karolom Kuzmánym sa rozhodli predostrieť slovenské 

požiadavky panovníkovi vo Viedni. V Slovenskom prestolnom 

prosbopise (Viedenské memorandum slovenské) zo dňa 6. decembra 

1861 okrem požiadavky zriadenia Hornouhorského slovenského Okolia 

(dištriktu) ako formy národno územnej samosprávy Slovákov už v rámci 

habsburskej monarchie, žiadali aj o priznanie slovenského znaku. V časti 

Návrhu na privilegiálnu listinu a organizáciu osobitného 

Hornouhorského slovenského  Okolia (dištriktu) v § 4. sa uvádza, že 

tento dištrikt „ako autonómna právomocnosť“ „má ako ochrancov 

vyzývať svätých bratov Cyrila a Metoda“ (Dokumenty I, 1998, s. 350). 

Cyril a Metod mali byť uznaní za patrónov slovenského národa, mal sa 

uznať cyrilo-metodský dvojkríž na troch vŕškoch za úradný slovenský 

znak. 116 Biskup Štefan Moyzes získal súhlas Vatikánu, aby sviatok sv. 

Cyrila a Metoda bol na Slovensku oslavovaný 5. júla a pripravované 

1000-ročné výročie príchodu solúnskych bratov na naše územie bolo 

pripomínané v celej cirkvi na Slovensku.  

                                                 
115 „Krajina nerozdelená a majúca lepšiu ústavu“. 
116 Podľa Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Štúdia prednesená k 85-
ročnému životnému jubileu Jozefa kardinála Tomka, Bratislava, 19. marca 2009. 
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   Nová príležitosť zvýrazniť veľkomoravskú, najmä však cyrilo-

metodskú tradíciu sa slovenským národovcom (napríklad Jozef Miloslav 

Hurban, Andrej Radlinský, Štefan Marko Daxner, Viliam Paulíny-Tóth, 

Ján Francisci, Ján Palárik a mnohí iní) naskytla v roku 1863, keď na čele 

s biskupom Štefanom Moyzesom a superintendantom evanjelickej cirkvi 

v Preddunajskom dištrikte Karolom Kuzmánym organizovali oslavy 

1000-ročného výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 

Oslavy prebiehali zároveň s prípravami na založenie národnej a kultúrnej 

ustanovizne Slovákov – Matice slovenskej. Organizátori navrhovali, aby 

oslavy sa konali v Nitre. Ostrihomský arcibiskup Ján Scitovský 

zastrašoval nitrianskeho biskupa a robil všetko možné, aby prekazil 

prípravy i úspešný priebeh celonárodných osláv. Ako napísal Viliam 

Paulíny-Tóth, podpredseda Matice slovenskej a jej tajomník František V. 

Sasínek, uhorskí politici v reakcii na zjednocujúce sa Taliansko 

a Nemecko, sa obávali, že „i v obvode hraníc Sv.-Štefanskej koruny 

bývajúce Slovanské plemená, keď zosilia sa raz vzdelanosťou 

a dobrobytom a k čulejšiemu národniemu povedomiu prejdú, tiež túžiť 

budú po štátnom zjednotení s velikou rodinou Slovanov, alebo aspoň za 

neodvislosť vlastnej domoviny“, preto vládnuce kruhy Uhorska – ako 

ďalej poznamenali obaja národovci – s nevôľou hľadeli „...i na najmenší 

náš rozbech k podobnému vývoju Slovákov“, pokladali tieto snahy 

Slovákov za „nevlastenecké zámery“, nazývajúc ich „politickým 

panslavizmom“. (Botto, Július: Dejiny Matice Slovenskej (1863-1875). 

V katolíckej cirkvi sa najaktívnejšie k myšlienke pripraviť dôstojné 

oslavy postavila banskobystrická diecéza na čele s biskupom Štefanom 

Moyzesom a Spišská diecéza, ktorú viedol biskup Zábojský. 

Z evanjelickej cirkvi sa pripojil predovšetkým superintendant 

Preddunajského dištriktu biskup Karol Kuzmány. Aj keď sa oslavy 

museli obmedziť len na tieto dve diecézy, mali sa stať celonárodnou 

oslavou misijného diela sv. Cyrila a Metoda a manifestáciou národného 

uvedomenia Slovákov. V tomto období nádejného rozmachu národného 

ducha bolo vysvätených niekoľko chrámov zasvätených sv. Cyrilovi a 

Metodovi: koncom mája 1863, ešte pred celonárodnými oslavami, bol v 
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Selciach pri Banskej Bystrici ako prvý chrám na Slovensku zasvätený 

sv. Cyrilovi a Metodovi. V tom istom roku zásluhou kňaza Štefana 

Závodníka to bol kostol sv. Cyrila a Metoda v Mojtíne. Pôsobenie sv. 

Cyrila a Metoda zvýraznili i organizované púte Slovákov na Velehrad, 

čím pripomienka na pôsobenie sv. Cyrila a Metoda nadobúdala nielen 

slovenský, moravský a český rozmer, ale aj slovanský rozmer, pretože 

upevňovali bratské vzťahy Slovákov s Moravanmi, Čechmi i inými 

slovanskými národmi. 

   V príprave na toto významné jubilejné výročie Ján Francisci, Ján 

Gotčár, Ján Palárik a Vilém Paulíny-Tóth vydali v Budíne dňa 4. 

novembra 1862 Ohlásenie Slovenskej Matice. Zamýšľajúc sa nad 

osudom slovenského národa napísali: „Pod bremenom osudného 

tisícročia, v ktorom národ slovenský po páde Veľkej Moravy vinou – 

jako nejaká kliatba v plemeni našom zúriacich nesvárov – sial a nežal 

mozolil a predsa chudobnel, bohatýril a neoslávil sa, mudroval 

a zmúdrieť predsa nemohol – pod bremenom tohoto tisícročia národ náš 

slovenský utratil svoje národné povedomie a s ním vytuchnul i jeho život 

národni.“ (Botto, Július: Dejiny Matice Slovenskej (1863-1875). 

Odvolávaním sa na veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu autori 

Ohlásenia chceli vzbudiť pocity národnej hrdosti a spolupatričnosti: 

„Národu, ktorý pred tisícročím, prijatím a rozšírením kresťanstva 

zvestoval slovenskému plemenu večné spasenie, a v lone ktorého 

zaviazala, podstatne prostriedkom jeho jazyka, slovesnosť slovanská, 

tomuže národu bolo zase po tisícročí súdené, aby kroz svojich 

blahzvestcov a vedomovcov zvestoval slovenskému plemeňu spasenie 

národnie.“ (Botto, Július: Dejiny Matice Slovenskej (1863-1875). Pri 

tomto jubilejnom výročí sa uskutočnilo prvé Valné zhromaždenie Matice 

slovenskej v Martine. Jej prvým predsedom sa stal biskup Štefan 

Moyzes. Za prvého podpredsedom bol zvolený Karol Kuzmány, 

superintendant evanjelickej cirkvi. Aj takýmto spôsobom chceli vtedajší 

slovenskí národovci dať najavo konfesionálnu zhodu, národnú 

spolupatričnosť a jednotu. Valné zhromaždenie sa uznieslo, že Matica 

slovenská bola založená na tisícročnú pamiatku prijatia kresťanstva 
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našimi predkami, vzniku písma Slovanov (i Slovenov), slovanskej (i 

slovenskej) vzdelanosti, mravných a kresťanských hodnôt – ako to bolo 

v roku 1863 uvedené v jej stanovách. „§.1. Slovenská Matica je jednota 

milovníkov národa a života slovenského, a jej cieľ: v členoch 

slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať 

a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenie pestovať 

a podporovať a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať 

a na jeho zvelebení pracovať“. V Budíne 5. februára 1862, Ján 

Francisci, Ján  Gotčár, Vilém Paulíny-Tóth, Ján Palárik. (Botto, Július: 

Dejiny Matice Slovenskej (1863-1875). Myšlienky nachádzajúce sa v jej 

stanovách nadväzovali na základy misijného diela sv. Cyrila a Metoda, 

na dobu veľkomoravskú, na cyrilo-metodskú tradíciu. Vyjadril to aj vo 

svojom príhovore Ján Gotčár, jeden zo zakladateľov Matice slovenskej, 

keď pripravujúc oslavy 1000-ročného výročia  príchodu solúnskych 

bratov na naše územie a založenie Matice slovenskej, napísal: „Svätí 

bratia Cyril a Metod putovali r. 863. Z ďalekého Solúna do državy 

veľkomoravskej, aby tam rozžali svetlo pravdy večnej a tak aby 

kresťansko-národnú vzdelanosť rozšírii u praotcov našich; i náš nádejný 

spolok nemá a nemôže mať iný úkol, nežli kresťansko-národnú 

vzdelanosť, t. j. rozšírenie a upevnenie pravdy, mravnosti a tak 

i blahobytu v slovenskom našom národe“. (Botto, Július: Dejiny Matice 

Slovenskej (1863-1875). Cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia boli 

v strede národných snáh zakladateľov Matice slovenskej. Obe tradície 

prostredníctvom tejto národnej a vzdelávacej ustanovizne nadobúdali aj 

inštitucionálny význam. Stali sa nielen súčasťou našich národných dejín, 

ale aj duchovnou hodnotou národa, významným morálnym 

povzbudením v národnom zápase Slovákov. Úplne vytlačili zo 

slovenského povedomia význam a zmysel Svätoštefanskej tradície. Ak 

Svätoštefanská tradícia bola v slovenskom národnom prostredí vnímaná 

ako tradícia národného a sociálneho útlaku národov Uhorska, tradícia 

vedúca k vytvoreniu jednotného uhorského (maďarského) politického 

národa, veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu Slováci vnímali ako 

ideu pravdy a národnej vzdelanosti, ako symbol národnej slobody. 
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Matica slovenská bola vtedy spolu s troma slovenskými gymnáziami 

(Revúca, Kláštor pod Znievom a Martin) ustanovizňami, ktoré ako 

jediné v Uhorsku poskytovali slovenskej mládeži historicky pravdivé 

poznanie o veľkomoravskej dobe a pôsobení sv. Cyrila a Metoda. 

Zdôrazňovaním veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície Matica 

slovenská významnou mierou prispievala v časoch národného útlaku 

k upevňovaniu slovenského národného povedomia. Už v matičnom 

období sa veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia stali nielen 

významnou kultúrnou a národnou ideou, ale aj politickou silou boja za 

národnú slobodu. Slovenský národ aj národne orientovaná inteligencia 

práve pod ideovým vplyvom veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície 

definitívne odmietli Svätoštefanskú tradíciu a s ňou spojenú politickú 

ideu jednotného uhorského politického národa, pretože v nej videli 

prostriedok národného útlaku Slovákov. Veľkomoravská a cyrilo-

metodská tradícia definitívne prevládla v slovenskom národnom 

a politickom živote. Ukázala, že katolícka i evanjelická cirkev na 

Slovensku si v potrebnej miere osvojili cyrilo-metodskú tradíciu. Spolu 

s memorandovými požiadavkami to bol zároveň dôkaz, že cyrilo-

metodská tradícia nadobudla v slovenskom národnom živote nielen 

národno-cirkevný, ale aj politický rozmer, ktorý viedol k reálnym 

výsledkom: k vytvoreniu slovenských národných, kultúrnych 

a vzdelávacích inštitúcií, ale aj k vydávaniu časopisu s cyrilo-

metodským názvom - Cyril a Metod.  

   Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia bola vtedy v slovenskom 

národe už taká pevná, že v období násilnej maďarizácie Slováci 

argumentačne sa utiekali k obom tradíciám ako k spoľahlivej duchovnej 

opore. Preto uhorská vláda v snahe dosiahnuť svoje asimilačné ciele, 

zamerala svoje maďarizačné tendencie aj proti tradícii sv. Cyrila 

a Metoda a národnej hrdosti Slovákov na obdobie Veľkej Moravy. 

Každá písomná či ústna spomienka a argument na veľkomoravskú 

a cyrilo-metodskú dobu bola pre uhorskú vrchnosť dôvodom na 

obvinenie z nedostatočného vlastenectva. V pripomínaní oboch tradícií 

uhorské úrady videli len nebezpečný panslavizmus, za ktorý považovali 
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aj cirkevné kázne v slovenskom jazyku. Potláčanie cyrilo-metodskej 

a veľkomoravskej tradície a slovenského národného vedomia sa začalo 

stupňovať najmä po smrti biskupa Štefana Moyzesa. Akékoľvek 

prejavenie úcty k pôsobeniu sv. Cyrila a Metoda, k cyrilo-metodskej 

tradícii bolo pre uhorské úrady podozrivé a zámienkou na politické 

i občianske prenasledovanie. A tak v roku 1870 prestal vychádzať 

časopis Cyril a Metod a tiež aj iné slovenské noviny, ktoré doposiaľ šírili 

cyrilo-metodskú tradíciu nielen ako cirkevnú, ale ako národnú 

a politickú ideu. Zrušenie Matice slovenskej v roku 1875 a následne 

zatvorenie troch slovenských gymnázií bolo prejavom zosilnenia týchto 

maďarizačných tendencií. Slovenský národný a politický život sa preto 

sústredil v Turčianskom sv. Martine ako v národnom, kultúrnom 

a politickom centre Slovákov, grupujúcich sa  okolo Národných novín a 

Slovenskej národnej strany (1871). Po zániku časopisu Cyril a Metod 

predstavitelia katolíckeho prúdu slovenskej inteligencie pod vedením 

Andreja Radlinského sa usilovali založiť Spolok sv. Cyrila a Metoda. 

Uhorské úrady ďalšiu činnosť spolku nepovolili a tak v roku 1870 

novovzniknutý katolícky spolok bol premenovaný na Spolok sv. 

Vojtecha, spolupatróna Ostrihomskej diecézy. Cirkevné, národné a 

vzdelávacie aktivity sa v ďalšom období sústredili na činnosť tohto 

spolku. Významnou morálnou vzpruhou pre potláčaný slovenský 

národný život bol vtedy postoj Vatikánu. Pápež Lev XIII. vydal dňa 30. 

septembra encykliku Grande munus (Vznešené poslanie), adresovanú 

celej cirkvi. Vyjadril v nej liturgickú úctu a uznanie misijnému dielu 

oboch solúnskych bratov. Vyzdvihol zásluhy Cyrila a Metoda pri 

„plnení apoštolského poslania medzi slovanskými národmi“. Pripomenul 

význam a výsledky ich namáhavej práce i pre všeobecnú cirkev. Podľa 

názoru pápeža, vyjadrenom v encyklike, „slovanské národy získali 

svetlo evanjelia a z pohanskej divokosti sa pretvárali na civilizované 

národy a ľudský občiansky život.“ (Judák-Liba, 2012, s.34). Okrem 

iného napísal: „Tak poslali aj svätých mužov Cyrila a Metoda a poverili 

ich plniť apoštolské poslanie medzi slovanskými národmi.“ (Judák, Liba, 

2012, s.34). Hovoriac o význame cyrilo-metodskej misie pozitívne 
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hodnotil ich apoštolské poslanie medzi slovanskými národmi aj 

z hľadiska, že obaja solúnski bratia sa pričinili o pozdvihnutie kultúry 

slovanských národov,  o zavrhnutie pohanstva a premenu Slovanov na 

civilizované národy: „Výsledkom ich vytrvalosti a namáhavej práce 

bolo, že slovanské národy získali svetlo evanjelia a z pohanskej divokosti 

sa pretvárali na civilizované národy a ľudský občiansky život“. (Judák, 

Liba, 2012, s.34). Zdôraznil, že celý slovanský svet právom oceňuje 

a pripomína si evanjelizačnú a vzdelávaciu činnosť oboch bratov: „Tak 

ako celé Slovanstvo pamätalo na tieto dobrodenia a nikdy neprestalo 

oslavovať oboch šľachetných bratov sv. Cyrila a Metoda, takisto 

i rímska cirkev ich veľmi poctila, že ich oboch vyznamenala.“ (Judák, 

Liba, 2012, s.34). Odvolávajúc sa na rozhodnutie pápeža Pia IX., ktorý 

„dovolil slovanským Čechom, Moravanom a Chorvátom“, ktorí doposiaľ 

„každoročne vykonávali slávnosť na počesť Cyrila a Metoda 9. marca, 

aby budúci ich sviatok sa svätil 5. júla a vykonávali sa aj kňažské 

hodinky“. (Judák-Liba, 2012, s.34). Rozhodnutie pápeža v zmene 

termínu uctievania pamiatky sv. Cyrila a Metoda v celej cirkvi na deň 5. 

júla bolo motivované nielen snahou Vatikánu vzdať úctu obom 

solúnskym bratom a oceniť ich prínos k pozdvihnutiu kresťanstva medzi 

slovanskými národmi, ale malo podtón politického zámeru: keďže 

v Čechách si každoročne pripomínali dňa 6. júla pamiatku upálenia 

majstra Jana Husa, čo vyvolávalo negatívne reakcie Čechov proti 

Vatikánu a posilňovalo české vlastenectvo i odbojnú česko-bratskú 

cirkev, 5. júl o deň predchádzal Husovmu výročiu. Stanovenie sviatku 

sv. Cyrila a Metoda na 5. Júla malo pravdepodobne oslabiť pripomienku 

českého národa na majstra Jana Husa. Pre Vatikán to iste bol vhodný 

dôvod, aj keď dátum 5. júl nemal historickú oporu v udalostiach 

spojených s Cyrilom a Metodom. Na druhej strane stanovenie tohto 

výročia pre všeobecnú cirkev malo dôležitý význam: v zmysle oživenia 

pamiatky na Cyrila a Metoda bolo významným počinom, hoci ním 

Vatikán sledoval aj vlastné záujmy. Pápež v encyklike napísal: „Preto 

nariaďujeme, aby 5. júl, ktorý ustanovil blahej pamäti Pius IX., bol 

zapísaný ako sviatok sv. Cyrila a Metoda v kalendári rímskej všeobecnej 
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Cirkvi s officiom ritus duplicis minoris (so službou obradu dvojnásobne 

menšieho) a s osobitnou omšou, ako to potvrdila Posvätná kongregácia 

obradov.“ (Judák-Liba, 2012, s.41-42). Pripomenul, že sv. Cyril a Metod 

„tu na hroboch sv. Petra a Pavla zložili vyznanie viery katolíckej 

a zároveň obdržali biskupské svätenie“ spolu s právom zriaďovať 

cirkevnú hierarchiu. Pre slovenských národovcov tohto obdobia boli 

významné aj pápežove slová, podľa ktorých sv. Cyril a Metod „získali 

dovolenie užívať slovanský jazyk pri svätých obradoch“ (Judák-Liba, 

2012, s.39), pretože – ako Lev XIII. pripomenul slová pápeža Jána VIII, 

„užívanie slovanského jazyka“ neodporuje viere ani zdravej náuke slúžiť 

omšu v slovanskom jazyku. Pápež toto encyklikou významne posilnil 

národné povedomie Slovákov a slovenskú národnú otázku v období, keď 

cyrilo-metodská tradícia bola predmetom útokov zo strany uhorských 

úradov a šovinistickej tlače.  

     Uznanie diela sv. Cyrila a Metoda vtedajšou hlavou rímskokatolíckej 

cirkvi malo dôležitý vplyv na uznanie cyrilo-metodskej tradície aj 

v politickom prostredí Uhorska a posilnilo cyrilo-metodskú tradíciu ako 

národnú ideu Slovákov v snahe o národné oslobodenie. Tento nový 

dátum sviatku sv. Cyrila a Metoda, stanovený v roku 1880 pápežom 

Piom XIII. na 5. júla, musel byť rešpektovaný i cirkevnými kruhmi 

v Uhorsku. Vládnuca moc nemohla za týchto okolností zatajovať či 

nebrať na vedomie pápežom podporovanú cyrilo-metodskú cirkevnú 

tradíciu. Aby oslabila vnímanie Cyrila a Metoda medzi slovanskými 

národmi Uhorska, predovšetkým medzi Slovákmi, snažila sa vytvoriť 

predstavu, že Cyril a Metod boli apoštolmi všetkých rímskokatolíckych 

veriacich v Uhorsku, teda aj Maďarov. Avšak skutočnosť, že obaja 

solúnski bratia boli iniciátormi používania predspisovnej formy 

slovenčiny, čiže staroslovenčiny ako liturgického jazyka Slovenov, 

znamenalo, že táto tradícia v maďarskom cirkevnom prostredí nebola 

akceptovateľná nielen z jazykových, ale najmä z politických dôvodov, 

pretože bola v rozpore s kresťanským i politickým vnímaním významu 

svätoštefanskej tradície.   
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    V politicky a národnostne napätej situácii v období dualizmu nebolo 

možné vo vtedajšom Uhorsku sa odvolávať na obe tradície v takej miere, 

ako v období memorandovom, keď Viedeň pristupovala k právam 

národov monarchie liberálnejšie než Budapešť. Snaha nemaďarských 

poslancov revidovať Národnostný zákon z roku 1868 viedla Viliama 

Paulínyho-Tótha k tomu, že dňa 23.októbra 1870 vypracoval a 

v Turčianskom Svätom Martine uverejnil návrh kompromisného riešenia 

národnostnej otázky v Uhorsku. V Návrhu zákona o urovnoprávnení 

národností uviedol: „V Uhorsku jest jeden politický národ, národ 

uhorský, záležajúci z nasledujúcich genetických národov: Maďarov, 

Románov, Slovákov, Srbov, Rusínov a Nemcov“, pričom „všetky tento 

politický národ tvoriac genetické národy sú rovnoprávne.“ (Dokumenty 

I, 1998, s. 367). Jeho návrh uznával za štátnu reč výlučne maďarčinu, ale 

druhou úradnou rečou mala byť municipálna reč, za ktorú považoval 

(popri maďarčine, nemčine, srbštine, rusinčine a románčine) aj 

slovenčinu. Jedna časť politických zástupcov Slovákov, reprezentovaná 

Stranou vyrovnania ako politického dediča myšlienok Novej školy, 

rezignovala na politické požiadavky Memoranda a ako organizovaná 

politická strana postavila sa na pozície politickej dôvery k  „majorite“, 

ktorá vraj „...nemieni vzdelanostný vývin nášho národa hatiť a reči našej 

i vo verejnom živote poskytuje sa nevyhnutné potrebné pole, a poneváč 

my z druhej strany voždy ochotne chceme prispievať k upokojeniu, 

zosilneniu a spokojnému rozvitku vlasti“. (Rezolúcia Strany vyrovnania. 

Dokumenty I, 1998, s.369). Stúpenci hungaristickej orientácie išli vo 

svojom politickom programe ešte ďalej. Na zhromaždení v Budapešti 

dňa 30. decembra 1886 podporili politické snahy uhorských vládnucich 

kruhov cieľavedome presadzovať v slovenskom obyvateľstve myšlienku 

jednotného a nedeliteľného uhorského štátu a jednotného politického 

(rozumej maďarského) národa. Stavajúc sa do pozície jediných 

politických zástupcov slovenského národa, uverejnili v Slovenských 

národných novinách dňa 30. decembra 1886 základné tézy svojho 

politického programu: „Štátna idea Uhorska bude nám nepodvratným 

dogmatom nášho politického vierovyznania. Jednotu a nerozdielnosť 
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územia koruny uhorskej zastávať budeme neohrožene čo sväté dedičstvo 

našich predkov“. (Dokumenty I, 1998, s.371). Na druhej strane, vtedy 

len jediná slovenská národna politická strana – Slovenská národná strana 

- sa pridržiavala politického programu Memoranda slovenského národa 

zo 6. a 7. júna 1861. Na protest proti národnostnej politike Uhorskej 

vlády sa rozhodla pre politickú pasivitu. Vo svojom politickom pro-

grame vtedy napísala: „Národnosť slovenská, rovnako prenasledovaná 

všetkými snemovými politickými stranami, nenachodí príčiny svojich 

vyslancov ku ktorejkoľvek snemovej politickej strane viazať.“ 

(Dokumenty I, 1998, s.370).  

    V takomto pre Slovákov nepriaznivom politickom ovzduší bolo 

národné povedomie udržiavané všetkými možnými prostriedkami. 

Predovšetkým spomenieme dôležitú národno vzdelávaciu činnosť Spolku 

Sv. Vojtecha, ktorý vydával časopisy a kalendáre s náboženskou 

i ľudovýchovnou tematikou. Svojou obsahovou náplňou pripomínali 

cyrilo-metodskú tradíciu. Popri martinskom národnom a politickom 

centre do slovenského literárneho, národného a politického života začali 

vstupovať ďalší národní a politickí činitelia: Svetozár Hurban Vajanský, 

Andrej Hlinka, Ferdinand Juriga a tiež aj básnik Pavol Országh 

Hviezdoslav. V roku 1885 sa slovenskí národovci rozhodli zorganizovať 

spomienkovú slávnosť na tisícročné výročie smrti arcibiskupa Metoda, 

ale pre nepriaznivé politické ovzdušie v Uhorsku toto výročie bolo 

pripomenuté len veľmi skromne. Básnik Pavol Országh Hviezdoslav 

uverejnil v Národnom almanachu svoju báseň Žalm na tisícoročnú 

pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Považoval ich za 

zvestovateľov lepšej budúcnosti slovenského národa. V období 

cieľavedomého pomaďarčovania Slovákov a zápasu za národnú 

existenciu významnou obranou pre slovenský ľud bolo duchovenstvo, 

najmä kňazi, ktorí žili a pôsobili medzi ľudom. Práve oni často 

v kostoloch a kaplnkách umiestňovali obrazy a sochy sv. Cyrila 

a Metoda, ktorými pripomínali ľudu ich pamiatku. Robili to aj napriek 

tomu, že  každá pripomienka na veľkomoravskú tradíciu a prejavy úcty 

k sv. Cyrilovi a Metodovi bola úradmi považovaná za čin namierený 
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proti uhorskej štátnosti a za prejav neprípustného  panslavizmu. To môže 

vysvetľovať, prečo za posledných 50 rokov  existencie Uhorska nebol na 

území Slovenska oficiálne, teda s podporou uhorskej vlády zasvätený sv. 

Cyrilovi a Metodovi, dokonca ani svätým Svoradovi, Benediktovi a 

Gorazdovi ani jeden kostol, hoci s výnimkou oboch solúnskych bratov, 

všetci mali preukázateľne slovenský pôvod.  
 
 

Od spoločnej veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície k 
československej štátnosti 

 

   Pri obrane národných záujmov sa slovenskí národní a politickí 

predstavitelia spájali aj s predstaviteľmi iných neslobodných národov 

v Uhorsku, predovšetkým s Čechmi, Moravanmi, Rumunmi, Srbmi, 

Chorvátmi. Vhodnou príležitosťou na národnú obranu bola oslava 

tisíceho výročia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny - tzv. 

miléniová  slávnosť, organizovaná v roku 1896. Oslava mala dovnútra 

i navonok demonštrovať maďarský národný charakter Uhorského štátu. 

Proti historicky skreslenému a politicky tendenčnému výkladu 

uhorských dejín sa postavili politickí predstavitelia nemaďarských 

národov v Uhorsku. Miléniová slávnosť bola vhodnou príležitosťou na 

kritiku národnostných a politických pomerov v Uhorsku a na opätovné 

pripomenutie inej, pravdivej histórie Uhorska. Výkonný výbor kongresu 

národností, zastupujúci najmä Rumunov, Srbov a Slovákov, prijal 

v Pešťbudíne dňa 30. apríla 1896 vyhlásenie, uverejnené ešte v ten deň v 

Národných novinách. Ostro sa ohradil proti zameraniu, charakteru 

a obsahu tejto slávnosti: „Ale zamýšľaná milenárna slávnosť má pred 

Európou manifestovať, že je tomu tisíc rokov, čo jeden kmeň túto vlasť 

vydobyl a ostatné národy našej vlasti podmanil; že tento kmeň aj po tisíc 

rokoch sa cíti oprávneným považovať sa za výlučne oprávneného nosiča 

uhorskej štátnej myšlienky a dať uhorskému štátu ráz jednotného 

etnického celku.“ (Dokumenty I, 1998, s.377).  Proti politickému cieľu 

miléniovej slávnosti, ktorá „má pred Európou manifestovať, že uhorský 

štát bol a je národným štátom maďarským“, sa rázne ohradili 
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predstavitelia Srbov, Rumunov a Slovákov: „To je však historická 

a etnickým pomerom v našej vlasti odporujúca nepravda...“ (Dokumenty 

I, 1998, s.377). Argumentácia signatárov vyhlásenia bola založená 

najmä na kritike oficiálneho výkladu takzvaného zaujatia krajiny 

Maďarmi v poveľkomoravskom období, na kritike postavenia národov 

v Uhorsku a skreslenej interpretácii uhorských dejín. Dokument 

zdôrazňoval, že „Takzvané zaujatie krajiny a tým zapríčinené založenie 

štátu je púha fikcia, postavená na piesku anonymnej, v próze napísanej 

básne, ktorá postráda reálneho historického podkladu;“117 (Dokumenty 

I, 1998, s.377). Signatári vyhlásenia považovali Ananymove tvrdenia len 

za nepodloženú bájku, ktorej historickú pravdivosť nevie odôvodniť ani 

vtedajšia maďarská akadémia vied, „ba akadémia táto nebola vstave  

udať ani len letopočet príchodu Maďarov“. (Dokumenty I, 1998, s.377). 

Odvolávajúc sa na veľkomoravské dejiny, na základe historických 

argumentov odmietli oficiálnu tézu takzvaného zaujatia krajiny ako 

nepravdivú: „Jediné, historicky upevnené faktum, s ktorým Maďari 

spomínajú sa čo etnický národ, rozrumenie Veľkomoravskej ríše, bolo 

skutkom nemeckého cisára Arnulfa, pri čom Maďari hrali zástoj 

pomocných vojsk a na ďalšie útvory nevplývali.“ (Dokumenty I, 1998, 

s.377). Odmietali aj oficiálne tézy uhorských vládnucich kruhov 

o oprávnenosti a odôvodnenosti chápania Uhorska  ako  maďarského 

národného štátu. Ak by „bájky nemenovaného notára kráľa Bela“ boli 

podľa kritikov miléniovej oslavy aspoň sčasti pravdivé a „obsahovali by 

zrnko pravdy“, to by muselo viesť k záveru, „že Maďari prišli sem ako 

bojovní, rytierski víťazi, ako výbojcovia, hrdinovia a páni, my ale, 

národy nemaďarské, že sme hrali úlohu pobitých a premožených, 

strativších svoju samostatnosť a národnú existenciu, že tedy vlastne 

zakúsili sme pričinením Maďarov to najväčšie nešťastie, ktoré potkať 

môže národy“. (Dokumenty I, 1998, s.377-378). Polemika autorov 

vyhlásenia s oficiálnou interpretáciou uhorských dejín bola zacielená na 

                                                 
117 Autori  spomenuli  latinsky písané dielo Gesta Humgarorum, zostavené  notárom 
a kronikárom  uhorského  kráľa Belu III. (1173-1196). Pretože jeho meno nie je známe, pre 
autora  sa zaužívalo historické označenie Anonymus.  
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kritiku oficiálnej interpretácie vplyvu maďarského etnika na charakter 

Uhorska. „Maďari prijali mravy, zvyky, zriadenie nemaďarských 

národov a v ich jazyku hemžia sa slová slovanských a iných jazykov. 

Žeby maďarský kmeň bol dal našej vlasti maďarský ráz, o tom niet za 

stoletia ani najmenšej stopy a nemaďarské národnosti podržali za 

stoletia svoju výraznú individualitu.“ (Dokumenty I, 1998, s.378).  

Výkonný výbor kongresu národností sa rázne ohradil proti 

organizovaniu miléniovej slávnosti. Tvrdil, že inscenuje sa slávnosť, 

„proti ktorej spiera sa prevažná väčšina obyvateľov Uhorska“, teda 

slávnosť, ktorá má nás predstaviť ako vydobyté a podmanené národy...“, 

a ktorej cieľom je „...pred Európou manifestovať, že národy Uhorska sú 

svorné a spokojné...“.  (Dokumenty I, 1998, s.379). Tieto ohradenia sa 

slávnosti je možné svojím spôsobom chápať ako politický protest 

národov Uhorska proti národnostnému útlaku a klamlivému obrazu, 

ktorý vládnuce kruhy Uhorska prezentovali v Európe. Svojím spôsobom 

tieto výhrady pripomínajú Apológiu Jána Baltazára Magina.     

    V období pred prvou svetovou vojnou venovali predstavitelia 

slovenského národného, politického i cirkevného života prvoradú 

pozornosť vzťahom s Čechmi a Moravanmi, predovšetkým pri 

formovaní spoločnej česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Obe 

tradície – veľkomoravská a cyrilo-metodská zohrávali v tomto snažení 

dôležitú úlohu. Vzhľadom na politické prenasledovanie slovenských 

národovcov v Uhorsku, veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia bola 

spoločnou platformou na vytváranie a rozširovanie vzájomných 

kultúrnych vzťahov a politickej spolupráce s predstaviteľmi národného 

hnutia v Čechách a na Morave, zvlášť s Českoslovanskou jednotou. 

Vhodnou príležitosťou na pravidelné spoločné stretnutia boli slávnosti 

na Velehrade, pripomínajúce pôsobenie sv. Cyrila a Metoda a spoločné 

veľkomoravské dejiny. Slávností sa každoročne zúčastňovali aj početní 

národovci zo Slovenska, napríklad Ferdinand Juriga a Andrej Hlinka. 

Nadežda Jurčišinová uvádza, že Andrej Hlinka vo výzve v Ľudových 

novinách dňa 28. júla 1899, nabádal slovenské duchovenstvo, aby sa 

zúčastnilo púte k českým bratom do Velehradu uctiť si pamiatku na 
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solúnskych bratov, zvlášť arcibiskupa Metoda,  ktorý v období  Veľkej 

Moravy tam pôsobil a pravdepodobne mal aj svoje arcibiskupské sídlo. 

(Jurčišinová, 2009, s.82). Početné zhromaždenie laikov i bohoslovcov  

z Čiech, Moravy i Slovenska, ktoré sa uskutočnilo na Velehrade v dňoch 

1. až 3. augusta 1899 aj za účasti zástupcov zo Slovenska, vnímal Andrej 

Hlinka nielen tým, že svojou účasťou prítomní vzdali úctu misijnému 

dielu sv. Cyrila a Metoda, nazvúc ich „našimi apoštolmi“, ale aj ako 

možnosť pripomínaním si spoločného cyrilo-metodského dedičstva  

a veľkomoravskej minulosti rozvíjať bratské vzťahy s českými 

a moravskými národovcami. Ferdinand Juriga chodieval na Velehrad 

pravidelne od roku 1894. Marcela Gbúrová v tejto súvislosti uvádza, že 

púte na Velehrad a „velehradské slávnosti prebudili v Jurigovi cyrilo-

metodskú kresťanskú ideu, ktorej sa často vo svojich príležitostných 

článkoch venoval“, pretože „túto ideu považoval za východiskový ideový 

bod na historickej ceste k politickej samostatnosti slovenského národa 

a súčasne za začiatok vnímania a hodnotenia slovenských politických 

dejín“. (Gbúrová, 2009, s.400). Historické reminiscencie na začiatky 

kresťanstva na Slovensku nadväzujúce na misijné dielo sv. Cyrila 

a Metoda orientovali Ferdinada Jurigu k hlbšiemu pochopeniu podstatnej 

úlohy kresťanskej identity ako súčasti kolektívnej pamäti v kultúrnych, 

národných i politických pohyboch Slovákov. Viedli ho k jasnému 

formulovaniu národných a politických požiadaviek: a tak za dva 

novinové protimaďarské články bol v roku 1906 v Bratislave odsúdený 

do väzenia. Dva roky (1907 až 1909) strávil vo väzení vo Váci, kde sa 

ešte viac zaujímal o históriu slovanských národov a prečítal si životopisy 

sv. Cyrila a Metoda. Ako uvádza Viliam Jablonický, aj neskôr, v čase 

prvej svetovej vojny žiadal Juriga postaviť padlým slovenským obetiam 

pamätníky, na ktorých by „na pravo oltár sv. Cyrila a Metoda jako 

apoštolov nášho národa a na ľavo oltár sv. Svojerada a Blahoslava ako 

patrónov nášho národa“. (Jablonický, 2009, s.161).   
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   Cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia medzi Slovákmi v cudzine   
 

   Pred prvou svetovou vojnou, v podmienkach politického 

prenasledovania, keď slovenský politický život v Uhorsku ustrnul, 

ťažisko slovenskej národnej politiky sa prenieslo do zahraničia, 

predovšetkým do USA, kde žila početná slovenská menšina. Ako napísal 

Miroslav Pekník, časopis amerických Slovákov Slovenský sokol už 

v roku 1914 oznamoval, že americkí Slováci „starať sa budú cestou 

Slovenskej ligy“, aby v príhodnom čase „vec slovenská dostala sa tam, 

keď na to bude príhodné miesto“. (Pekník, 2012, s.81-82) 

Najpresvedčivejšie dôkazy o udržiavaní oboch tradícií nachádzame 

medzi slovenskými krajanmi v USA, v Kanade, Argentíne i v Austrálii. 

Slovenské komunity pomenovali po Cyrilovi a Metodovi okrem 

kostolov i rôzne spolky a sociálne ustanovizne. Cyrilo-metodská 

a veľkomoravská tradícia medzi krajanmi v týchto krajinách nemala len 

cirkevný charakter, ale nadobúdala jednoznačné politické smerovanie  k 

národnej a politickej nezávislosti pôvodnej vlasti a k vytvoreniu 

spoločného štátu Čechov a Slovákov. Predstavitelia Slovenskej ligy 

v Amerike na svojom spoločnom zasadaní dňa 10. septembra 1914 

v Pittsburghu prijali významný dokument Memorandum Slovenskej ligy 

v Amerike, v ktorom poukázali na tisícročné korene Slovákov 

v Uhorsku. Uverejnili ho dňa 30. septembra 1914 v časopise Slovenský 

sokol. Už úvode memoranda sa odvolávali na veľkomoravskú štátnosť: 

„Slovenský národ je autochtónny národ v Uhorsku, Severné Uhorsko od 

západu až po hraničné stolice východu, obýva v kompaktných, súvislých 

masách od nepamäti a bol tam už štátotvorným, kultúrnym elementom 

dávno pred príchodom takrečených „Maďarov“. (Memorandum 

Slovenskej ligy v Amerike, Dokumenty I, 1998, s.434). Pre slovenský 

národ už nepožadovali autonómne postavenie v Uhorsku, ale 

odvolávajúc sa na princípy „rovnoprávnosti a voľnosti všetkých 

národov“ žiadali „...úplnú samosprávu a voľnosť sebaurčovania tak na 

politickom, ako aj na kultúrnom a hospodárskom poli“. (Dokumenty I., 

1998, s.437). Nastolenie požiadavky sebaurčovacieho práva bolo 
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zároveň aj výsledkom odvolávania sa na ideu štátnej samostatnosti vo 

veľkomoravskom období našich dejín. Matúš Jankola, významný 

cirkevný predstaviteľ medzi Slovákmi v Amerike vo svojich listoch 

o riešení slovenskej otázky a slovensko-českej orientácii v Bridgeport v 

Connecticut 11. a 15. decembra 1914 sa priamo odvoláva na cyrilo-

metodskú ideu. (Dokumenty I, 1998, s.440).  

    Myšlienka spoločnej štátnosti zaznela aj  Paríži. Na ustanovujúcej 

schôdzi Národnej rady obcí česko-slovenských, ktorá sa konala v dňoch 

od 28. januára do 5. februára 1915 (neskôr sa stala ústrednou 

organizáciou československého zahraničného  odboja), sa v osobitnom 

dokumente Poslání na Slovensko, ktorý za českú stranu podpísal  

Svatopluk Koníček-Horský a bol uverejnený dňa 15. februára 1915 

v L´Indépendence Tchéque, zazneli zmienky o „staroslávnej Nitre“ 

a o „Veľkomoravskej ríši“: „...V bratské shodě, ruče za úplnou 

samosprávu Slovenského kraje s vlastním sněmem slovenským 

v staroslavné Tvé Nitře...“  (Dokumenty I., 1998, s.441) Odvolávajúc sa 

na spoločné dejiny deklarovali, že „...národ český vybudovati chce 

s Tebou, národe slovenský, nezávislé soustátí československé“. (Tamtiež, 

s.441) V dokumente uvádzali aj cieľ tohto spojenia: „Říše 

velkomoravská, v niž druhdy šťastně žila plemena moravská (česká, 

slovenská, lužická a jiná) – od Šumavy k Tatrám, od lužických niv až po 

Dunaj – budiž opět společnou naší vlasti a mocnou stráží Slovanstva na 

západě.“ (Dokumenty I., 1998, s.441).  

    Spoločnú historickú minulosť doby veľkomoravskej zdôrazňuje aj 

Vyhlásenie Správy Zväzu česko-slovenských spolkov v Rusku o pomere 

Čechov a Slovákov. Bolo vydané v Petrohrade dňa 20. mája 1915 

a reagovalo na obvinenia z čechoslovakizmu, ktoré tejto organizácii 

adresovali slovenskí emigranti žijúci vtedy v Moskve, organizovaní 

v Slovenskoruskom spolku pamäti Štúra. Znepokojovalo ich, že vo 

Vyhlásení Správy zväzu česko-slovenských spolkov bolo použité 

spojenie „československý národ“ namiesto „český národ“ a „slovenský 

národ“. Petrohradské vyhlásenie pripomenulo význam politickej jednoty 

národa česko-slovenského, ktorá sa podľa názoru autorov dokumentu 
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prejavila najkrajším spôsobom už „na úsvite naši státní histórie, v době  

velké Moravy“. Odvolávalo sa na „Tradice Velké Moravy, tradice 

politické svobody a jednoty československé“, ktoré na Slovensku zvlášť 

hlasno zaznievali „v čtyřicátých létech, v době politického probouzení 

slovenského“. Obsahuje aj zmienku o snahách Slovákov v revolučnom 

roku 1848 vytvoriť nové politické vzťahy s územím Moravy: „Když 

Slováci zahájili r. 1848 povstání proti maďarskému útisku, jeden ze 

slovenských vůdců, J. Miloslav Hurban prohlásil, že v prvé řadé musí 

býti odstraněny politické hranice, dělící Slovensko od Moravy.“ 

(Dokumenty I., 1998, s.443).  

   Dokumenty zahraničného odboja, podpísané medzi Slovenskou ligou 

a Českým národným združením o vytvorení spoločného štátu Čechov 

a Slovákov, boli vyjadrením národných a politických snáh 

predstaviteľov zahraničného i domáceho odboja Čechov a Slovákov. 

Preukázateľný vplyv na tieto spoločné politické rozhodnutia mala 

veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia, vnímaná Slovákmi, Čechmi 

i Moravanmi ako spoločná historická tradícia. Clevelandská dohoda, 

podpísaná dňa 22. októbra 1915 Slovenskou ligou a Českým národným 

združením, vo svojom programe primárne zakotvila v bode 1) 

„Samostatnost Zemí Českých a Slovenska“ a v bode 2) „Spojenie 

Českého a Slovenského národa vo federatívnom svazku štátov, s úplnou 

národnou autonómiou Slovenska...“ (Dokumenty I, 1998, s.445). 

Politický princíp spojenia Slovákov a Čechov do samostatného štátu bol 

zakotvený v Pittsburskej dohode, prijatej dňa 30. mája 1918 s tým, že 

„Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje 

súdy,“ a že „slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo 

verejnom živote vôbec.“ (Dokumenty I, 1998, s.485).  Aj Washingtonská 

deklarácia, prijatá dňa 18. októbra 1918 a podpísaná T. G. Masarykom, 

M. R. Štefánikom a E. Benešom, vyhlásila: „Činíme toto prohlášení na 

základě našeho historického přirozeného práva“, odvolávajúc sa na  

spoločnú historickú minulosť Čechov a Slovákov: „Byli jsme 
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samostatným státem již od sedmého století 118 a roku 1526 jako 

samostatný stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezka, spojili sme se 

s Rakouskem a Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí“ 

(Dokumenty I, 1998, s.493), aj keď výslovne neuvádza veľkomoravskú 

tradíciu. Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia ako politická 

a štátotvorná idea zohrávala pri vzniku spoločnej československej 

štátnosti významnú úlohu, pretože pri vzniku republiky v roku 1918 ako 

spoločného štátu Čechov a Slovákov zaznievali myšlienky o «obnovení» 

spoločnej štátnosti s odkazom na Veľkú Moravu. 
 
 
 
 
 

IX. kapitola  
 

Štátotvorný význam veľkomoravskej a cyrilo-metodskej 
tradície  

 
 

  Vznik Československa vytvoril nové, omnoho výhodnejšie a širšie 

možnosti pre uplatnenie oboch tradícií predovšetkým v cirkevnom, 

kultúrnom, národnom i politickom živote. Boli oslobodené spod 

politického likvidačného vplyvu uhorských vládnucich kruhov a stali sa 

prirodzenou súčasťou cirkevného, kultúrneho, národného i politického 

života v Československu. Je treba však pripomenúť, že v politickom 

kontexte obe tradície boli v novej republike vnímané špecificky, často 

rozdielne v českom prostredí a rozdielne na Slovensku. Politický vplyv 

veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície po vzniku Československa 

sa silnejšie prejavoval na Slovensku než v Čechách, hoci v Čechách a na 

Morave sa tento vplyv historicky zachoval a odtiaľ prešiel na Slovensko. 

                                                 
118 Ako uvádza komentár zostavovateľov Dokumenty I, Masaryk, hovoriac o 7. storočí, nemohol 
uvažovať o Veľkomoravskej ríši, ktorá vznikla až v I. polovici 9. storočia. Pravdepodobne mal 
na mysli Samov kmeňový zväz (Samova ríša). Z historického hľadiska Samovu ríšu nie je možné 
považovať za český nezávislý štát. (Dokumenty I, Bratislava 1998, s.496)  
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V Čechách sa, prirodzene, viac zdôrazňovala Svätováclavská tradícia, 

ktorá mala oporu v českých dejinách. V slovenskom prostredí bola 

Svätováclavská tradícia vnímaná okrajovo a len v súvislosti s českými 

dejinami, preto nebola Slovákom blízka, vynímajúc možno kultúrne 

vzťahy medzi slovenskými a českými národovcami v období národného 

obrodenia a dualizmu. Táto okolnosť sa neskôr zreteľne prejavila 

v politike autonomistických politických strán na Slovensku. Ak sa 

Slováci spontánne hlásili k Pribinovi, k veľkomoravskej tradícii ako 

k symbolom znovu nadobudnutej národnej slobody a Cyrila a Metoda 

považovali za národných patrónov, vtedajší českí politickí reprezentanti 

vnímali veľkomoravskú tradíciu skôr ako politický fenomén historickej 

spolupatričnosti Čechov a Slovákov (podľa nich) v ich prvom 

spoločnom štáte – Veľkomoravskej ríši. Túto spolupatričnosť sa česká 

ideológia (Masaryk) snažila automaticky preniesť do vtedajších 

politických pomerov, pričom dostatočne nebrala do úvahy aj podiel 

Moravy na spoločnej histórii. Česká politická reprezentácia mechanicky 

prenášala veľkomoravskú tradíciu do štátnopolitickej roviny a do 

podoby spoločného štátu Čechov a Slovákov, považujúc ju za inšpiráciu 

v pokračovaní veľkomoravskej štátnosti. Preto je možné hovoriť 

o určitom druhu politickej necitlivosti a historickej manipulácie zo 

strany týchto českých politikov, tvorcov československej štátnosti. Aj 

týmto sa nepriamo snažili legitimizovať politickú ideu jednotného 

československého národa, vyjadrenú v preambule Ústavy ČSR z 29. 

februára 1920 v slovách: „My, národ československý...“, hoci národ 

československý historicky nejestvoval. Ústava zakotvila v § 131. 

(a následne spresnila aj v jazykovom zákone č. 122 z 29. februára 1920) 

tézu „československého jazyka“, „československej reči“, v slovenskom 

politickom, národnom a jazykovom prostredí odmietnutú a prekonanú od 

čias Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra. V § 1 jazykového zákona sa 

hovorilo o jazykovej fikcii: „Jazyk československý je štátnym, oficiálnym 

jazykom republiky“, hoci takýto jazyk v skutočnosti neexistoval. 

Preambula ústavného zákona sa nezmieňuje o význame veľkomoravskej 

či cyrilo-metodskej tradície v dejinách Čechov a Slovákov, len 
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všeobecne konštatuje úsilie československého národa, „...aby táto ústava 

i všetky zákony našej krajiny prevádzané boli v duchu našich dejín...“ 

(Dokumenty II, Bratislava 1998, s.110). Je len prirodzené, že takéto 

chápanie československej štátnosti muselo na slovenskej strane vyvolať 

protikladné stanoviská, ktoré viedli k odmietaniu politického 

čechoslovakizmu a smerovali k politickému rozkolu medzi Čechmi 

a Slovákmi. Naviac, významní českí politici ako stúpenci koncepcie 

politického čechoslovakizmu sa snažili Slovákov odrádzať od 

veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície a tým oslabovať ich národné 

a historické povedomie. 
 
              

Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia v medzivojnovom 
Československu 

    

    Po vzniku Československej republiky jednou z politických úloh novej 

štátnej moci bolo v rámci recepčného zákona prispôsobiť organizáciu 

kresťanskej (rímskokatolíckej cirkvi) novým politickým podmienkam 

a odstrániť pôvodnú organizačnú štruktúru z obdobia monarchie. Výzvy 

na vytvorenie spoločnej cirkevnej organizácie, odpovedajúcej duchu 

cyrilo-metodskej tradície, prišli v roku 1921 i od pápeža Benedikta XV. 

v apoštolskom liste Saepe nobis (Často sme). V demokratických 

spoločenských a politických pomeroch Československa úcta k cyrilo-

metodskej tradícii sa prejavovala nielen v oblasti cirkevného, ale aj 

spoločenského života. Okrem života cirkvi sa dostávala aj do škôl, kde 

sa stala súčasťou výchovy mládeže, do časopisov, publikácií 

i umeleckého prostredia. Pápež Benedikt XV vymenoval koncom roka 

1920 prvých troch slovenských biskupov - Jána Vojtaššáka, Mariána 

Blahu a Karola Kmeťka. Symbolickým gestom bolo aj miesto ich 

vysviacky – v Nitre ako v mieste pôsobenia arcibiskupa Metoda. Túto 

skutočnosť katolícka cirkev na Slovensku i celá spoločnosť vnímala 

v zmysle, že Vatikán nielen prejavil úctu k misijnému dielu sv. Cyrila 

a Metoda, ale vysvätených slovenských biskupov považuje za nástupcov 

a pokračovateľov v diele arcibiskupa Metoda. Neskôr, v roku 1927 
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pápež Pius XI. arcibiskupom v Československej republike poslal 

apoštolský list Quod S.Cyrillum (Keď sv. Cyrila). Ocenil iniciatívy 

cirkvi v Československu pri oživovaní cyrilo-metodskej tradície 

a zdôraznil myšlienku, že sv. Cyril a Metod sú významnou súčasťou 

všeobecnej katolíckej cirkvi. Okrem iného napísal: „Sme presvedčení, že 

ste urobili správnu a dobrú vec, keď ste sa rozhodli vykonať slávnostnú 

spomienku na sv. Cyrila..., nemenej chvályhodné sa ukazuje 

odporúčanie, aby sa táto príležitosť spojila so spomienkou na 

Metoda...“. (Judák-Liba, 2012, s.52). Pripomenul dôležitosť šírenia 

povedomia o ich diele, ktoré by malo byť samozrejmou súčasťou života 

spoločnosti: „Treba teda, ctihodní bratia, v tomto jubilejnom roku viac 

než predtým, klásť pred oči veriacich prostredníctvom písaných prác 

a verejných prejavov, svätý a pracovitý život oboch bratov.“ (Judák-

Liba, 2012, s.52). Každoročné oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktoré 

sa v medzivojnovom Československu konali vždy 5. júla, boli 

svedectvom úcty Čechov a Slovákov k misijnému dielu solúnskych 

bratov. Vzhľadom na nesplnené očakávania, ktoré mali slovenské 

autonómne politické strany (Hlinková slovenská ľudová strana 

a Slovenská národná strana) v otázke postavenia Slovenska v 

Československu, cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia viac 

rezonovali na Slovensku než v Čechách. Obe autonomistické politické 

strany si nielen osvojili, ba možno povedať, že „sprivatizovali“ 

veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu, aby ju používali 

v politickom zápase za zmenu štátoprávneho usporiadania 

Československa. Keď v roku 1933 v Nitre boli zorganizované oficiálne 

štátne slávnosti pri príležitosti tisícstého výročia vysvätenia prvého 

kresťanského kostola, svojím významom nadobudli nielen historický 

rozmer existencie kresťanstva na Slovensku, ale pripomínali aj 

starobylosť slovenského národa a jeho kultúry. Aj napriek tomu, že 

Pribinov kostol bol vysvätený ešte pred príchodom solúnskych bratov, 

Pribinove oslavy v Nitre sa niesli predovšetkým v znamení 1100 

ročných tradícií slovenského národa a odmietania politického 

čechoslovakizmu. Boli prejavom nesúhlasu slovenských politických  
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autonomistických strán s postavením Slovenska v Československu, 

s politikou skupiny Hradu, prezidenta T. G. Masarykom, E. Beneša 

a s politikou centralistických strán. Pribinove oslavy nadobudli 

celonárodný charakter a mali výrazný politický kontext. V rétorike 

politikov autonomistického bloku (Andrej Hlinka, Martin Rázus), ako 

o tom svedčí dobový dokument Zvolenský manifest, prijatý dňa 16. 

októbra 1932 na spoločnom stretnutí oboch strán vo Zvolene, zazneli 

podobné požiadavky, ako v slovenskom národnom hnutí v 19. storočí, 

avšak aktualizované na politické pomery v medzivojnovom 

Československu. Vo Zvolenskom manifeste zaznelo: „...Chceme byť 

národom nie len oslobodeným, ale i slobodným. Boli sme od vekov 

slovenským národom, chceme ním ostať i v budúcnosti. Vyhlasujeme, že 

národ „československý“ neuznávame, „československého“ národa niet. 

Náhľad, akoby Slováci boli Česi a Česi Slováci, nie je správny.“ 

(Dokumenty II, 1998, s.150). Andrej Hlinka v prejave prednesenom na 

slávnostnom zhromaždení v Nitre, odvolávajúc sa na 1100-ročnú 

národnú a kresťanskú tradíciu Slovákov a na pamiatku kniežaťa Pribinu, 

deklaroval, že slovenský národ chce žiť spolu s českým národom 

v jednom štáte - v Československej republike. V Deklarácii, schválenej 

na tomto slávnostnom zhromaždení a známej pod názvom Nitrianska 

deklarácia, majúc na mysli národnú suverenitu Slovákov v 

Československu, Hlinka vyhlásil, že „...v štáte tomto chceme vidieť 

svoju budúcnosť nielen ako národ svojprávny a nielen ako národ 

rovnoprávny s národom českým, ale aj ako národ samobytný, 

samostatný, ktorý sám chce spravovať svoje veci a sám chce riadiť svoj 

osud!“. (Dokumenty II, 1998, s.157). Pri pamiatke na Pribinu, považujúc 

ho za prvého slovenského vladára, povedal: „Klaňajúc sa pamiatke 

Pribinovej, pokladáme za potrebné verejne poukázať, že slovenský národ  

nikdy nikoho nepoveril, nikomu nedal splnomocnenie na to, aby sa 

zrieknuť mohol národnej samobytnosti, národnej suverenity, vyjadrenej 

samourčovacím právom, uznaným celým svetom.“ (Dokumenty II, 1998, 

s.157-158). Myšlienky „samobytnosti slovenského národa“ a jeho 

historickej „národnej samostatnosti“ sa stali základnými tézami politiky 
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slovenských autonomistov v medzivojnovom období. Odvolávanie sa na 

historické vedomie národa vyvolalo medzi účastníkmi nitrianskych 

slávností pozitívne reakcie. Ich vzniku napomáhala na Slovensku stále 

živá veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia, teraz už ako významná 

argumentačná opora proti politickému čechoslovakizmu, 

prezentovanému predovšetkým T. G. Masarykom a Edvardom Benešom. 

Beneš, v tomto období minister zahraničných vecí, uskutočnil v dňoch 6. 

až 10. decembra 1933 v niektorých slovenských mestách (Bratislava, 

Nové Zámky, Zvolen, Banská Bystrica, Martin, Prešov a Košice) verejné 

prednášky, v ktorých obvinil slovenský autonomizmus z oslabovania 

jednoty štátu. Autonomistickú politiku nazval „politiku fantázie“, 

označil ju za najväčšiu prekážku tzv. plného národného zjednotenia 

a vytvorenia koncepcie jednotného československého národa. Slovákov 

považoval za mladšiu vetvu národného kmeňa, za vrstvu národa, ktorý 

žije ďalej od mestskej a priemyselnej kultúry. Česi sú podľa neho tou 

časťou národa, ktorá je bližšia západnej kultúre, preniknutej mestskou, 

priemyselnou a technickou civilizáciou moderného sveta. (Dokumenty 

II, 1998, s.159). Tvrdil, že Československá republika počas svojej 

existencie dala Slovákom „skoro všetko“ a preto podľa neho je veľkou 

dejinnou úlohou celého nášho pokolenia  vytvoriť z oboch vetví nášho 

národa vývojove, pomaly, s rešpektom pre osobitosť vyšší národný celok. 

(Dokumenty II, 1998, s.163). Vedomie politického tlaku 

autonomistických strán prijať nové zásady štátoprávneho postavenia 

Slovenska v Československu viedlo poslancov HSĽS formulovať dňa 5. 

júna 1938 poslanecký návrh autonómie Slovenska. Návrh podporila aj 

Slovenská národná strana, ktorá v jubilejnom roku 20. výročia 

podpísania Pittsburskej dohody na svojom zajzde v Banskej Bystrici dňa 

14. augusta 1938 schválila nový variant návrhu na autonómiu Slovenska 

pod názvom Zásady autonómie Slovenskej krajiny s cieľom prekonať 

nezhody medzi Slovákmi a Čechmi a dosiahnuť nové štátoprávne 

postavenie Slovenska. Dokument uverejnili Národnie noviny dňa 20. 

augusta 1938. V bode č. 1 konštatovala, že Slovensko tvorí osobitne 

upravenú krajinu, s vlastným snemom a krajinskou vládou. Namiesto 
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„jednej kategórie „Čechoslovákov“ sa mali zaviesť „národnosti dve, 

česká a slovenská“. (Dokumenty II, 1998, s.168). Po rokovaniach 

s vedením Hlinkovej slovenskej ľudovej strany prezident Edvard Beneš 

vypracoval návrh na úpravu vzájomného vzťahu Čechov a Slovákov, 

ktorý Hlinkova strana považovala za základ ďalšieho rokovania 

s prezidentom, ale len vtedy, ak bude rozšírený o požiadavku autonómie 

Slovenska. Aj signatári Žilinskej dohody, prijatej dňa 6. októbra 1938, 

ktorá otvorila cestu k Ústavnému zákonu o autonómii Slovenskej krajiny, 

prijatom dňa 22. novembra 1938, zdôraznili historický princíp 

samobytnosti slovenského národa, žijúceho „od vekov na území 

Slovenska“. (Dokumenty II, 1998, s.179). Kontinuita slovenskej 

štátnosti, odvodenej z veľkomoravskej tradície, odvolávajúca sa aj na 

nitrianske kniža Pribinu, sa stala v politike HSĽS štátotvornou ideou. Je 

prítomná vo vyhlásení vlády Slovenskej krajiny, vydanom v Bratislave 

21. februára 1939: „Národ slovenský po tisícročnej prestávke, po dlhých 

bojoch za svoje národné práva má svoju vládu, má svoj snem, buduje 

svoj štát.“ 119  (Dokumenty II, 1998, s.196). Táto historická kontinuita 

ako štátotvorná idea slovenského národa, vychádzajúca z Pribinovho 

Nitrianskeho kniežatstva a z veľkomoravskej tradície, bola zároveň 

jedným z argumentov slovenských autonomistických politikov pri 

zdôvodňovaní vzniku Slovenského štátu (oficiálny názov Slovenská 

republika) v roku 1939. Slovenskú štátnosť vnímali ako pokračovanie 

historického diela Pribinu, Rastislava, Svätopluka i kresťanskej misijnej 

činnosti Cyrila a Metoda. Myšlienku historickej kontinuity slovenských 

dejín k samostatnej štátnosti zdôraznilo aj vyhlásenie Snemu Slovenskej 

republiky dňa 14. marca 1939, ktoré až pateticky pripomenulo význam 

tejto historickej udalosti z pohľadu stáročného zápasu Slovákov za 

vlastnú štátnosť: „Za slovenský štát bojovali Slováci odvekov, za 

samostatný slobodný život umierali a trpeli tisíce našich najlepších.“  

(Dokumenty II, 1998, s.206).       
         
 

                                                 
119 Prejav predsedu vlády Slovenskej krajiny Jozefa Tisu. 
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 Národno štátna tradícia v období Slovenského štátu 

   Ak vychádzame z tézy, že Slovenský štát, ktorý vznikol dňa 14. marca 

1939, bol (okrem Veľkomoravskej ríše) prvým samostatným štátnym 

útvarom v dejinách Slovákov (štátoprávne definovaný vo vtedajšom 

Ústavnom zákone č.185 z 21. júla 1939 v § 1 (1) ako Slovenská 

republika), je len prirodzené, že sa v plnej miere prihlásil 

k veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradícii a vysvetľoval ich ako 

oficiálne národnoštátne a kultúrne tradície slovenského národa. Tým obe 

tradície nadobudli v nových politických podmienkach nielen svojrázny 

národný, ale aj kresťanský a politický charakter. Okrem tradície 

cirkevného charakteru sa obe tradície stali aj oficiálnymi štátnymi  

tradíciami v zmysle Memoranda z roku 1861. Ako napísal Richard 

Marsina, sviatok sv. Cyrila a Metoda, ustanovený na 5. júla, sa stal 

štátnym sviatkom a spolu s Pribinom a s Veľkou Moravou sa pokladali 

za najväčšiu a najstaršiu historickú oporu existencie Slovenskej 

republiky. 120 Politicky to vyplývalo z vedúceho postavenia Hlinkovej 

slovenskej ľudovej strany a, prirodzene, aj z toho, že na čele štátu vo 

funkcii prezidenta bol kňaz – Jozef Tiso. Vláda Slovenského štátu túto 

spätosť s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tradíciou vyjadrovala aj 

formálne: napríklad oficiálne znaky, mince, bankovky a poštové známky 

obsahovali cyrilo-metodské a veľkomoravské motívy a postavy 

veľkomoravských dejín. Na rozdiel od obdobia spoločného 

medzivojnového štátu oficiálne kruhy oveľa väčší priestor dávali 

Nitrianskemu kniežatstvu a jeho vládcovi Pribinovi, od ktorého 

historicky odvodzovali štátnu a politickú samostatnosť Slovákov. 

Historická postava kniežaťa Pribinu bola postavená na začiatok 

slovenských národných dejín a slovenskej samostatnosti. Na Devíne, 

ktorý bol vtedy súčasťou Veľkonemeckej ríše, usporadúvala oficiálna 

moc Slovenskej republiky každoročne dňa 5. júla početne navštevované 

cyrilo-metodské slávnosti. Národná úcta k veľkomoravskej a cyrilo-

                                                 
120 Marsina, R.: Cyrilo-metodská misia v slovenských dejinách. Štúdia prednesená k 85-ročnému 
výročiu životného  jubilea Jozefa kardinála Tomka, Bratislava, 19. marec 2009 
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metodskej tradícii sa prejavovala aj prítomnosťou tejto tematiky vo 

vedeckej tvorbe. Spomenieme vedecké práce jazykovedca Jána 

Stanislava, historika Daniela Rapanta, literárno kritickú tvorbu Štefana 

Krčméryho. V znamení tradície solúnskych bratov sa spájalo aj 

nadviazanie diplomatických vzťahov s Vatikánom. Pápež Pius XII. určil 

nástupnú audienciu Karola Sidora, veľvyslanca Slovenského štátu vo 

Vatikáne, na deň 5. júla 1939, čiže na deň sviatku sv. Cyrila a Metoda. 

Týmto gestom vedome chcel vzdať úctu obom solúnskym bratom, ich 

misijnému dielu a cyrilo-metodskej tradícii, keď, ako uvádza S. Polčin, 

povedal: „Podľa vôle Božej hlásali náuky evanjelia vašim predkom sv. 

Cyril a Metod, ktorých sviatok dnes slávime. Nech sú teda synom 

a dcéram vášho národa tieto náuky sväté, nech ich v budúcnosti 

starostlivo opatrujú ako dedičstvo, ako poklad, ako zákon budúceho 

života, ktorý vedie k najvyššej dokonalosti...“ (Polčin, Slovenský ústav 

sv. Cyrila a Metoda, s.155-157). Cyrilo-metodská tradícia v pozitívnom 

slova zmysle sa stala súčasťou politických aj diplomatických vzťahov 

Slovenského štátu. 

 
 

Zaznávanie kresťanského rozmeru cyrilo-metodskej tradície po roku 
1945 

    Po obnovení Československa v roku 1945 sa význam cyrilo-

metodskej tradície prejavovala najprv ako všeslovanská tradícia, zrodená 

v odboji Slovanov proti fašizmu. Svoj konkrétny prejav našla 

v každoročnom organizovaní Slovanských dní, konaných v rokoch 1945 

až 1951. V amfiteátri pod Devínskym hradom v autentickom 

historickom prostredí zazneli významné diela slovenských autorov 

s veľkomoravskou tematikou (napríklad opera Svätopluk). Po 

februárových udalostiach v roku 1948, vydaní Ústavy ČSR a vzniku 

stalinského  ľudovodemokratického zriadenia  vytvorila sa nepriaznivá 

situácia pre slobodu vierovyznania a činnosť cirkví. Vtedajšia štátna 

ideológia postupne utlmovala pripomínanie si kresťanského rozmeru 
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misijnej činnosti Cyrila a Metoda. Oficiálna moc sa aj teraz hlásila 

k veľkomoravskej tradícii i ku kultúrnemu dedičstvu Cyrila a Metoda, 

ale vnútropolitická situácia pre pokračovanie cyrilo-metodskej cirkevnej 

tradície bola v porovnaní v minulosťou nepriaznivá. Bol zaznávaný resp. 

nebol zdôrazňovaný kresťanský rozmer činnosti byzantskej misie i diela 

oboch solúnskych bratov v šírení kresťanstva. Vláda zrušila štátny 

sviatok sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla. Hoci katolícka cirkev i naďalej 

pripomínala kresťanskú podstata poslania sv. Cyrila a Metoda, 

kresťanský rozmer cyrilo-metodskej tradície už nebol súčasťou oficiálnej 

politiky štátu. Tradícia ľudových slávností na Devíne bola síce obnovená 

v roku 1959, ale slávnosti už nemali pôvodnú cyrilo-metodskú obsahovú 

náplň. Boli zamerané na manifestovanie priateľstva medzi Čechmi 

a Slovákmi. Veľkomoravská tradícia sa zdôrazňovala ako symbol 

spoločných dejín Čechov a Slovákov. V Ústavnom zákone č. 100 z 11. 

júla 1960 (Ústava Československej socialistickej republiky), ktorým sa 

menil názov štátu, nie je zmienka o veľkomoravskej tradícii či cyrilo-

metodskom dedičstve. Prijatá štátna ideológia, kultúrna i vzdelávacia 

politika štátu smerovali  k vytváraniu vedeckého svetonázoru na základe 

oficiálnej štátnej ideológie a neumožnili v potrebnej miere rozvíjať 

kresťanské hodnoty cyrilo-metodského dedičstva. Kresťanský a cirkevný 

rozmer cyrilo-metodskej tradície sa tým dostával do úzadia na úkor 

zdôrazňovania kultúrneho rozmeru tejto tradície. Prejavovali sa snahy 

oddeliť kresťanský rozmer cyrilo-metodskej tradície od spoločenského 

diania, zdôrazňovať predovšetkým kultúrny význam pôsobenia sv. 

Cyrila a Metoda. V spojení s politikou štátu zmenšovať vplyv cirkví 

v živote spoločnosti boli snahy nespomínať cirkevný význam misijného 

diela Cyrila a Metoda. Svedčil o tom aj charakter celonárodných osláv 

1100. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie, spojených 

s oslavami 100. výročia založenia Matice slovenskej, ktoré sa 

uskutočnili v Nitre v roku 1963.  
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    Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme 
 

    Vzhľadom na nepriaznivé vnútropolitické okolnosti katolícka cirkev 

organizovala oslavy tohto okrúhleho jubilea aj v zahraničí. Výsledkom 

snáh zahraničných Slovákov a cirkevných kruhov bol vznik 

Vydavateľstva sv. Cyrila a Metoda v Ríme, podporovaného aj 

z finančných prostriedkov Vatikánu. Pápež Ján XXIII. v roku 1963 

posvätil základný kameň vzniku Slovenského ústavu svätého Cyrila 

a Metoda v Ríme. Tento počin bol nielen významným prejavom úcty 

k misijnému dielu oboch solúnskych bratov, ale aj úcty k cyrilo-

metodskej tradícii. Vznik ústavu bol najvýznamnejším úspechom 

v jubilejnom roku 1963 v zahraničí, pretože sa stal jednou 

z najvýznamnejších inštitúcií slovenského kresťanského života 

v zahraničí a zároveň aj odborným pracoviskom na skúmanie misijného 

diela Cyrila a Metoda. V apoštolskom liste Magnifici eventus  

(Významné udalosti)  pápež vyslovil vďačnosť obom solúnskym bratom 

za ich zásluhy o kresťanskú cirkev i za dar kresťanskej viery. 

Pripomínal, „aby sa výročie svätých Cyrila a Metoda slávilo čo 

najdôstojnejšie a s čo najväčším úžitkom a aby po sebe zanechávalo 

stopu duchovného rastu s trvalým dôsledkom...“ (Judák-Liba, 2012, 

s.65). Vyjadril nádej, že cyrilo-metodská tradícia sa vo všeobecnej cirkvi 

stane prostriedkom zblíženia a prehlbovania jednoty medzi západnou 

a východnou cirkvou a že ekumenické hnutie sa bude i naďalej rozvíjať 

v tomto duchu. Medzi zahraničnými Slovákmi bolo toto jubileum sv. 

Cyrila Metoda, ale aj ďalšie jubileá chápané aj ako príležitosť ukázať 

kresťanskému svetu stáročné dejiny Slovákov, kresťanské tradície a 

hodnoty slovenského národa.   

     V období ľudovej demokracie (1948-1960) a socialistického Česko-

slovenska (1960-1989) bol vo výskume veľkomoravskej histórie 

urobený značný pokrok, a to aj napriek tomu, že oficiálna kultúrna 

politika a štátna ideológia dávala kresťanský rozmer pôsobenia sv. 

Cyrila a Metoda do úzadia. Náboženské tradície, spojené s pôsobením 

oboch solúnskych bratov, neboli v popredí záujmu štátu a pozornosti 
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vtedajšej spoločnosti. Postupom času si štátna moc začala uvedomovať, 

že veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia majú svoje historické 

opodstatnenie a sú súčasťou histórie národa a národnej kultúry. Početné 

akademické pracoviská na Slovensku (Slovenská akadémia vied 

a univerzity) začali venovať väčšiu pozornosť a aj patričné finančné 

prostriedky na výskum historického a kultúrneho dedičstva Veľkej 

Moravy a prínosu byzantskej misie pre národné dejiny Slovákov. 

Veľkomoravské a cyrilo-metodské historické dedičstvo začala vláda 

a vedúca politická sila vnímať ako súčasť poznania národných dejín 

a kultúrnych hodnôt národa. Tento prínos bol zdôrazňovaný 

predovšetkým vo dvoch rovinách: v rovine vedeckej (napríklad 

jazykovednej, historickej, archeologického výskumu a pod.) a v rovine 

kultúrnej politiky štátu ako súčasti kultúrnych tradícií národa. Vo 

vedeckej rovine štátna moc systematicky a inštitucionálne podporovala 

archeologický výskum obdobia Veľkej Moravy, predovšetkým 

prostredníctvom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 

v Nitre, zriadeného uznesením č. XIII. Predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied zo dňa 26. októbra 1953. Spomenieme významné práce 

Jána Dekana, riaditeľa tohto ústavu v rokoch 1965-1973, Začiatky 

slovenských dejín a ríša Veľkomoravská (1951), Veľká Morava, doba 

a umenie (1976), preloženej do viacerých svetových jazykov. Dejinám 

Veľkej Moravy a pôsobeniu Konštantína a Metoda venovali pozornosť 

významní slovenskí historici. Vznikli priekopnícke práce Petra Ratkoša 

(1921-1987) Sv. Cyril a Metod: Počiatky krestianstva u Slovákov (1947), 

Slovensko v dobe Veľkomoravskej (1988), edície dokumentov Pramene 

k dejinám Veľkej Moravy (1964, 1968), Veľkomoravské legendy 

a povesti (1977). V roku 1963 sa v Nitre uskutočnilo významné vedecké 

sympózium k cyrilo-metodskej tradícii. Vedecká konferencia s touto 

tematikou sa uskutočnila aj v roku 1969 a následne aj v roku 1985. 

Konštatovalo sa, že cyrilo-metodská tradícia by sa nemala chápať len 

ako úzka náboženská tradícia, ale najmä v širších rozmeroch slovenskej 

kultúry a histórie. V rámci štátom podporovaného vedeckého výskumu 

uskutočňovaného na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied i na 
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akademických pracoviskách slovenských univerzít vznikli významné 

vedecké práce s tematikou dejín Veľkej Moravy a pôsobenia 

Konštantína a Metoda. Pre poznanie tejto problematiky mala v tomto 

období zásadný význam editorská a vedecká činnosť Richarda Marsinu,  

najmä vydanie dokumentov Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, 

I. a II. zv., 1971, 1987. Významné vedecké práce s veľkomoravskou 

a cyrilo-metodskou tematikou uverejnil Matúš Kučera. Spomenieme 

Veľkomoravská ríša v obrazoch (1960), Slovensko po páde Veľkej 

Moravy (1974), Veľká Morava: Spoločnosť, kultúra, tradícia (1985), 

Slovenské dejiny (2008), Kráľ Svätopluk (2010), Postavy veľkomoravskej 

histórie (1986) a i. Popredený slovenský jazykovedec Ján Stanislav 

(1904-1997) vydal základné jazykovedné dielo o vývoji slovenského 

jazyka Dejiny slovenského jazyka I.-V., (1956,1957,1958,1973) 

a uverejnil aj ďalšie významné práce s veľkomoravskou a cyrilo-

metodskou tematikou: Kultúra starých Slovákov (1944,1997), Slovenskí 

apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši (1945). 

Otázky vývoja spisovnej slovenčiny od doby veľkomoravskej skúmal aj 

jazykovedec Rudolf Krajčovič.             

   Vedecké, populárnovedecké a publicistické práce z tejto problematiky 

uverejňovali mnohí ďalší autori. Vznikali početné nielen literárne 

spracovania tejto tematiky, ale i hudobné diela celonárodného významu, 

napríklad opera Eugena Suchoňa (1908-1993)  Svätopluk, ktorú autor 

tvoril v druhej polovici 50-tych rokoch. Inšpiroval sa drámou Ivana 

Stodolu Knieža Svätopluk,, napísanú okolo roku 1930. Eugen Suchoň 

zložil na túto drámu scénickú hudbu. Opera Svätopluk mala premiéru 

v roku 1960 v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Je 

pozoruhodné pripomenúť, že kráľovské fanfáry z tejto opery sa v roku 

1993 stali fanfárami prezidenta Slovenskej republiky. Početné vedecké 

a umelecké diela s veľkomoravskou a cyrilo-metodskou tematikou, ktoré 

vznikli v tomto období, sú súčasťou nášho národného kultúrneho 

bohatstva, národným dedičstvom mnohých generácií. Stali sa trvalou 

hodnotou nášho národného vedomia.            
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    Postoj k účinkovaniu sv. Cyrila a Metoda medzi Slovanmi menila 

postupne (a aj zásadne) i Svätá stolica. Ak v roku 885 pápež Štefan V. 

„zatratil Metoda a zakázal používanie liturgického jazyka Slovanov,“ 

pápež Ján XXIII. (pontifikát v rokoch 1958 – 1963) poslal slovanským 

národom apoštolský list, začínajúci slovami Magnifici eventus 

(Veľkolepý príbeh), v ktorom vyložil ponaučenia zo života sv. Cyrila 

a Metoda. K tisícstému výročiu smrti sv. Cyrila poslal dňa 2. februára 

1969 pápež Pavol VI. veriacim, kňazom a biskupom v Československu 

obsiahly apoštolský list Antiquae nobilitatis (Starobylej vznešenosti) na 

uctenie pamiatky sv. Cyrila a Metoda. Ocenil činnosť sv. Cyrila a 

Metoda pre kultúrny pokrok a dosiahnutie jednoty všeobecnej cirkvi. 

Osobitne vyzdvihol význam používania liturgickej reči v jazyku 

Slovanov, keď povedal: „Je nepopierateľné, že cieľom ich cesty do Ríma 

bolo oboznámiť pápeža s vykonanou prácou, postarať sa o bezpečný 

rozvoj započatého apoštolského diela a dostať schválenie, že ďalej môžu 

používať slovanskú bohoslužobnú reč, ktorú už (sami) zaviedli.“ (Judák-

Liba, 2012, s.71). Zdôraznil, že vytvorením novej abecedy 

a kodifikovaním jazyka otvorili slovanským národom „brány vedy 

a kultúry“. Ich dielo hodnotil ako nadčasové, prostredníctvom ktorého 

„vošli slovanské národy do styku s literatúrou Východu i Západu“, 

„slovenčina bola pový-šená na hodnosť liturgickej reči“ a slovanské 

národy „sa dostali do počtu kultúrne najvyspelejších národov“.  (Judák-

Liba, 2012, s.72).  

 
 

Zriadenie cirkevnej provincie na území Slovenska – stabilizujúci faktor 
hraníc štátu. Uznanie tradície a misijného diela sv. Cyrila a Metoda. 

 

    Po zániku Veľkej Moravy, veľkomoravského arcibiskupstva 

a nitrianskeho biskupstva územie Slovenska bolo zaradené pod cudziu 

cirkevnú hierarchiu. Nebolo spravované vlastným arcibiskupstvom. I 

keď v Nitre bolo neskôr obnovené biskupstvo, spadalo pod správu 

arcibiskupstva v Ostrihome. Po vzniku Československa bolo územie 
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Slovenska síce vyčlenené z Ostrihomského arcibiskupstva, ale pod-

riadené pod priamu správu Vatikánu. Kultúrny i cirkevný rozmer 

veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície bol permanentne prítomný 

v našich národných dejinách, i v dejinách cirkevných na našom území 

a po vzniku samostatného Československa prechádzal rôznym vývojom: 

od vydania recepčného zákona po vyňatie územia Slovenska 

z pôsobnosti Ostrihomského arcibiskupstva, zriadenia samostatnej 

administratúry v Trnave až po vytvorenie samostatnej slovenskej 

cirkevnej provincie, ktorej hranice boli stotožnené s hranicami štátu. 

Politické a diplomatické úsilie ministra zahraničných vecí ČSSR 

Bohuslava  Chňoupka za iniciatívy prezidenta ČSSR Gustáva Husáka 

a vtedajších cirkevných kruhov Československa o zriadenie samostatnej 

cirkevnej provincie na Slovensku bolo úspešné po diplomatických 

rokovaniach medzi Československom a Vatikánom na sklonku 

osemdesiatych rokov 20. storočia. 

   V určitom zmysle je možné tvrdiť, že pevné základy cyrilo-metodskej 

tradície v slovenskom národe vytvárali potrebné predpoklady aj na 

praktické uznanie tejto tradície zriadením samostatnej cirkevnej 

provincie a povýšením trnavskej administratúry na arcibiskupstvo so 

sídlom v Trnave. Zosúladenie hranice štátu s hranicami cirkevnej 

organizácie vylučovalo návrat k stavu pred vznikom Československa, 

teda návrat k usporiadaniu z obdobia Uhorska, to znamená k 

opätovnému podriadeniu územia Slovenska pod cirkevnú správu 

Ostrihomského arcibiskupstva, čo by umožňovalo zahraničné 

zasahovanie do cirkevných pomerov na Slovensku. Zo strany štátnych 

orgánov ČSSR išlo o významný politický a diplomatický čin, ktorý 

v konečnom dôsledku posilňoval politickú stabilitu na Slovensku 

a v budúcnosti mohol by predchádzať náboženským a politickým 

konfliktom. Vatikán v tejto záležitosti dal na vedomie svoje stanovisko, 

že je pripravený zriadiť na Slovensku samostatnú cirkevnú provinciu, len 

čo to umožnia medzinárodné pomery a situácia bude z politického 

hľadiska konsolidovaná. Po rokovaniach so zástupcami československej 

vlády (minister zahraničných vecí Bohuslav Chňoupek) a cirkevnými 
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kruhmi v Československu (pražský kardinál) pápež Pavol VI. vydal dňa 

30. decembra 1977 dva významné pápežské listy – Praescriptionum 

sacrosancti a Qui divino. Historický význam oboch listín je 

predovšetkým v tom, že Svätá stolica povýšila administratúru v Trnave 

na arcibiskupstvo, čím na území Slovenska bolo vytvorené samostatné 

arcibiskupstvo,  to znamená samostatná cirkevná provincia najprv so 

sídlom v Trnave, neskôr v Bratislave. Slovensko sa tým stalo 

samostatnou cirkevnou provinciou. V cirkevno-administratívnej oblasti 

až po mnohých stáročiach bolo možné nadviazať na dielo arcibiskupa 

Metoda. Z politického hľadiska je možno konštatovať, že pápež Pavol 

VI. z iniciatívy štátnych orgánov ČSSR a československých cirkevných 

kruhov legalizoval cirkevno - politickú nezávislosť územia Slovenska 

(podľa Ústavného zákona číslo 143 o československej federácii územia 

SSR) ako súčasti federatívneho štátu ČSSR. Tým sa uzavreli 

komplikácie všeobecného charakteru medzi cirkvou a štátom - v tomto 

konkrétom prípade staré cirkevno – politické vzťahy, respektíve zväzky 

s Maďarskom. Táto významná zmena bol oficiálne potvrdená dňa 30. 

decembra 1977. Úradnú správu Vatikán poslal na Slovensko až 10. 

januára 1978. Do povedomia verejnosti sa dostávala len pomaly. 

Všeobecne sa očakávalo, že sídlom arcibiskupstva bude Nitra, ktorá bola 

známa pôsobením sv. Cyrila a Metoda. Pozitívny význam tejto úpravy 

potvrdil aj ďalší vývoj, prejavujúci sa stabilitou cirkevno-správnej 

organizácie katolíckej cirkvi na Slovensku. K rozhodnutiu Vatikánu 

povýšiť administratúru v Trnave na arcibiskupstvo a ustanoviť na území 

Slovenska samostatnú cirkevnú provinciu výrazným spôsobom prispel 

vtedy prezident ČSSR Gustáv Husák, minister zahraničných veci ČSSR 

Bohuslav Chňoupek, spolu s vysokou cirkevnou hierarchiou na 

Slovensku a v Prahe. Ján Sokol, ktorý sa stal najprv administrátorom 

a neskôr arcibiskupom novo utvorenej arcidiecézy, poznamenal, že 

„Gustáv Husák ... bol právnik a veľmi dobre vedel, že kým nie sú 

stabilné hranice cirkevnej provincie, nie sú stabilné ani štátne hranice“. 

(Sokol, J., 2007). Iste vychádzal z historického poučenia o dôležitosti 

spojenia moci trónu čiže svetskej a cirkevnej moci. To znamená 
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existencie samostatnej cirkevnej organizácie ako významnej okolnosti 

existencie spojenia cirkvi a štátu. Táto zásada nestratila svoju aktuálnosť 

ani v moderných dejinách. Preto snaha Gustáva Husáka o stotožnenie 

hraníc štátu s hranicami samostatnej cirkevnej provincie s vlastným 

arcibiskupom znamenala realizovanie cirkevných záležitostí tak, aby 

hranice cirkevnej provincie na Slovensku boli stotožnené s politickými 

hranicami štátu a aby v týchto súvislostiach bola určovaná aj cirkevná 

politika štátu.      
 
 

    Sv. Cyril a Metod – spolupatróni Európy 
   

    Prvý slovanský pápež Ján Pavol II., majúc na zreteli úctu a vďačnosť, 

ktorej sa po stáročia tešili solúnski bratia, najmä u slovanských národov, 

postrehol doposiaľ ich nedocenený prínos v rozširovaní evanjelia medzi 

národmi a ich vynaložené úsilie k zmiereniu národov. Apoštolským 

listom Egregiae virtutis zo dňa 31. decembra 1980 vyhlásil sv. Cyrila 

a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich dielo tak nadobudlo 

celoeurópsky význam. Ján Pavol II. posunul ponímanie duchovného 

dedičstva sv. Cyrila a Metoda a historického odkazu cyrilo-metodskej 

tradície do celoeurópskych rozmerov a súvislostí. K rozšíreniu záujmu 

Vatikánu o misijné dielo Cyrila a Metoda a význame ich činnosti pre 

celú Európu a všeobecnú kresťanskú cirkev prispeli rôzne skutočnosti. 

Podľa slov kardinála Tomka jednou z nich bola aj činnosť slovenského 

duchovenstva v Ríme a aktivita rôznych spolkov a organizácii zo 

Slovenska aj zo zahraničia. (Tomko, 1984). Pápežský dokument 

Egregiae virtutis, v ktorom Ján Pavol II. ustanovil sv. Cyrila a Metoda 

za spolupatrónov Európy, potvrdzuje tieto hodnotenia: „Preto – na 

základe istého poznania a zrelej úvahy – plnosťou apoštolskej moci 

ustanovujem a na večné časy vyhlasujem týmto listom svätých Cyrila 

a Metoda za nebeských spolupatrónov celej Európy so všetkými 

liturgickými poctami a privilégiami, ktoré podľa práva patria hlavným 

patrónom miest.“ (Podľa Judák-Liba, 2012, s.91). Ján Pavol II. aj vo 
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svojej homílii v Bazilike sv. Klimenta v Ríme dňa 14. februára 1981 

znovu pripomenul povýšenie sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov 

Európy. Spomenul encykliky a listy pápežov Leva XIII. Grande munus i 

Jána VIII. Industriae tuae. Vyzdvihujúc evanjelizačný a civilizačný 

význam misie solúnskych bratov, povedal: „Komplexné a rozmanité 

apoštolské a misijné dielo svätých Cyrila a Metoda, hodnotené dnes 

s odstupom jedenástich storočí z rôznych uhlov, sa javí ako mimoriadne 

bohaté a plodné, ako dielo výnimočného teologického, kultúrneho 

a ekumenického významu; sú tu aspekty, ktoré sú zaujímavé nielen pre 

dejiny Cirkvi, ale aj pre občianske a politické dejiny časti európskeho 

kontinentu.“ (Podľa Judák-Liba, 2012, s.94). V encyklike Slavorum 

apostoli zo dňa 2. júna 1985 podrobne zhodnotil evanjelizačné úsilie sv. 

Cyrila a Metoda pre všeobecnú cirkev, pre dejiny európskych národov, 

predovšetkým slovanských, nazvúc ich (tak ako predtým Samuel Timon) 

apoštolmi Slovanov. Aj keď s odstupom 1 100 rokov, Vatikán aj 

prostredníctvom tejto encykliky ocenili význam evanjelizačného, 

kultúrneho i civilizačného poslania sv. Cyrila a Metoda nielen pre 

Slovanov, ale aj pre európske dejiny, vyzdvihnúc predovšetkým 

myšlienku, že obaja solúnski bratia spájali národy Európy – byzantského 

východu i rímskeho západu a stali sa predobrazom nových vzťahov 

v zjednocujúcej sa Európe.   
 

Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia ako štátotvorná idea   
vzniku Slovenskej republiky  

   Politický vplyv veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície silnel 

predovšetkým po roku 1990, v čase prvých krokov na rozdelenie 

spoločného štátu Čechov a Slovákov, teda v období, keď slovenský 

národ v nových politických podmienkach zavŕšil svoj národno-

emancipačný proces vznikom Slovenskej republiky. Doterajšie 

všeobecné ponímanie veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície ako 

významného kultúrneho a historického dedičstva bolo neustále prítomné 

v slovenskom povedomí ako národotvorný a štátotvorný faktor, 
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smerujúci k národnoštátnej emancipácii Slovákov ako svojbytného 

národa. Tento aspekt sa významne prejavil aj v roku 1968 v snahách 

Slovákov o federatívne usporiadanie spoločného štátu – Československej 

socialistickej republiky, čo viedlo vo vtedajších politických 

podmienkach k prijatiu Ústavného zákona číslo 143 o československej 

federácii a následnému vzniku Slovenskej socialistickej republiky ako 

jej súčasti, s vládou ako mocenským a výkonným orgánom a Slovenskou 

národnou radou (i napriek jej obmedzeným kompetenciám).  

   Cirkevný a kresťanský význam cyrilo-metodskej tradície nadobudol 

v politických pomeroch na Slovensku nové rozmery až po roku 1989 

nielen v dôsledku uplatňovania politických slobôd, ale aj oficiálnymi 

postojmi Vatikánu k cirkevnému a duchovnému dedičstvu Cyrila 

a Metoda. Povýšenie sv. Cyrila a Metoda na spolupatrónov Európy, ako 

ich pomenoval Ján Pavol II. v pápežskej encyklike Slavorum apostoli, 

povzbudilo Slovákov duchovne i politicky vo vedomí, že sú nielen 

priamymi dedičmi cyrilo-metodskej tradície, ale aj v potrebe hlbšie si 

uvedomiť ich historickú spätosť s veľkomoravskou tradíciou ako 

dôležitým národným, štátnym aj politickým elementom v dejinách nášho 

národa, v morálnych a duchovných hodnotách našej spoločnosti. Aj keď 

pôsobenie solúnskych bratov historicky, nábožensky či kultúrne nie je 

možné vzťahovať len na Slovensko, pretože predovšetkým pôsobili aj na 

území Moravy i Čiech (arcibiskup Metod), duchovne, historicky 

a kultúrne patria nielen Moravanom. Slovákom, Čechom, ale celému 

slovanstvu. Význam ich pôsobenia sa v slovenskom národnom, 

kultúrnom prostredí prejavil v takej miere, že oprávnene umožňuje 

považovať ich politické, kultúrne i kresťanské dedičstvo za súčasť 

národných dejín Slovákov. Ak pápež Ján Pavol II. upozornil na 

celoeurópsky význam ich diela a zároveň na kontinuálne účinky 

duchovných hodnôt tejto tradície pre všetky národy Európy, najmä 

národy slovanské, vďaka veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradícii 

získal slovenský národ svoj kultúrny a náboženský a nakoniec aj 

politický prejav. Práve na základe veľkomoravského a cyrilo-

metodského historického, kultúrneho a kresťanského odkazu Slováci 
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nadobudli aj svoje historické a národné povedomie, ktoré potom 

dokázali politicky premeniť vo vlastnú štátnosť. Ako sa vyjadril kardinál 

Ján Tomko, cyrilo-metodská tradícia zároveň poskytovala aj ideologicko 

– politický základ pri formovaní národnej identity Slovákov  (Tomko, 

1984). Dodávame, že v konečnom dôsledku sa stala základom aj pre 

formovanie slovenskej štátnosti.   
     
 

Prítomnosť vplyvu veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície pri vzniku 
slovenskej štátnosti v roku 1993  

 

   Už sme pripomenuli, že po roku 1989 na Slovensku sa novou 

intenzitou prejavila veľkomoravská tradícia a ožil kultúrny a kresťanský, 

čiže aj cirkevný rozmer cyrilo-metodskej tradície. Výsledkom  

vedeckého záujmu o veľkomoravskú a cyrilo-metodskú problematiku 

bol vnik ďalších vedeckých prác s touto tematikou. K oživeniu cyrilo-

metodskej tradície významným spôsobom prispela návšteva pápeža Jána 

Pavla II v roku 1990. Pápež vo svojej homílii dňa 22. apríla 1990 

v Bratislave pripomenul, že v minulosti Slováci venovali značnú 

pozornosť duchovnému dedičstvu sv. Cyrila a Metoda, preto aj kultúrny 

život slovenského národa bol vždy spätý s kresťanskou vierou. Nový, 

pozitívny  impulz k rozvoju duchovnej tradície sv. Cyrila a Metoda 

nadväzoval na historický fenomén tejto tradície, preto bol hlboko 

zakorenený vo vedomí Slovákov ako esenciálny prvok vedomia 

národnej svojbytnosti. Tomu nasvedčovalo aj politické úsilie, výsledkom 

ktorého Slovenská národná rada prijala dňa 1. marca 1990 Ústavný 

zákon číslo 50 o názve, štátnom znaku, štátnej pečati a o štátnej hymne 

Slovenskej republiky. Prijatý zákon bol podnetom na zmenu federálnych 

symbolov štátnej moci v Československu. Súčasne Slovenská národná 

rada prijala zákon o pravidlách používania slovenských a federálnych 

symbolov. Vedomie národnej svojbytnosti, vychádzajúce 

z veľkomoravskej tradície a duchovnej národnej osobitosti našlo svoje 

vyjadrenie v memorande iniciatívy časti slovenskej inteligencie, prijaté  

v Bratislave dňa 23. októbra 1990 prípravným výborom iniciatívy 
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Zvrchované Slovensko pod názvom Šesťdesiatjeden krokov 

k slovenskej štátnej identite. K iniciatíve časti slovenskej inteligencie 

(najprv dokument podpísalo 30 osobností) sa hlásili Slováci zo všetkých 

sociálnych skupín. V čase česko-slovenských rokovaní o kompetenciách 

medzi federáciou a republikami táto iniciatíva slovenskej inteligencie 

mala cieľ zviditeľniť Slovensko a Slovákov v Európe. V dokumente sa 

o. i. uvádza: „Anonymita Slovenska v Európe a vo svete je až zarážajúca. 

Niet zrejme v Európe druhého národa, o ktorom by tak málo vedeli čo 

i len jeho vlastní susedia“, preto autori požadovali za potrebné 

„odstrániť clonu z existencie Slovenska a Slovákov“, čo považovali „za 

nevyhnutnosť uznania identity Slovákov, ako jedného z najstarších 

európskych národov“. Podľa predstaviteľov  slovenskej inteligencie to 

sa stalo súčasťou otázky mravnej, politickej  i ekonomickej. (Dokumenty 

II, s.564). 121  Pripomínali, že „Ústavný zákon o čs. federácii z roku 1968 

nebol naplnený, hoci proklamoval zvrchovanosť a suverenitu 

slovenského národa“, čo znamená, že terajšia predstava vo svete 

o Slovensku „odráža pozostatky čechoslovakizmu a neidentickej 

federácie“. (Dokumenty II, s.564). Memorandum konštatovalo, že 

Slovensko musí preniknúť do povedomia Európy a jej národov, pretože 

zásady demokratickej humanity, sociálnej spravodlivosti, rovnosti 

a rovnoprávnosti národov sú nezastupiteľné a musia platiť aj pre 

Slovákov. (Dokumenty II, s.564) Z jednotlivých navrhovaných opatrení 

pod písmenami A až K, ktoré mali viesť k slovenskej identite, 

spomenieme bod 36: z osobností veľkomoravských dejín vyzdvihnúť 

mučenícky osud kniežaťa Rastislava; bod 33: preniesť sídlo trnavského 

arcibiskupa, metropolitu Slovenska, do Bratislavy; bod 59: vytvoriť na 

Bratislavskom hrade panteón veľkomoravským a slovenským národným 

dejateľom, medzi nimi aj Svätoplukovi. (Dokumenty II, s. 566, 568). 

Z uvedeného je evidentné, že autori memoranda a iniciatívy Zvrchované 

Slovensko, vychádzajúc z veľkomoravskej tradície, deklarovali 

                                                 
121 Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identie. Zvrchované Slovensko. Zborník dokumentov. 
Zostavili M. Ferko, J. Chovanec, M. Tkáč, Vydavateľstvo Kubko-Goral, Bratislava, 1996, s. 11 – 
13. 
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kontinuitu vytvárania slovenskej národnej identity a slovenskej štátnosti. 

Účastníci celonárodného emancipačného zhromaždenia, uskutočneného 

v Martine dňa 8. júna 1991 Maticou slovenskou pri príležitosti 130. 

výročia prijatia Memoranda národa slovenského v roku 1861, prijali tzv. 

II. memorandum národa slovenského. Odmietali v ňom vtedajšie 

postavenie Slovenska ako súčasti federalizovaného Česko-Slovenska 

a charakterizovali ho ako „nerovnoprávne a nerovnocenné“. Preto „v 

duchu prirodzeného práva na vlastné sebaurčenie“ žiadali Slovenskú 

národnú radu „ako priameho dediča slovenského memorandového 

parlamentu:  

 
- aby bez odkladov prijalo Deklaráciu o štátnej suverenite Slovenskej 

republiky, 
- aby prijala Ústavu Slovenskej republiky ako ústavu suverénneho štátu 

vystupujúceho navonok ako subjekt medzinárodného práva, 
- aby uzatvárala zmluvy a dohody s inými štátmi ako zmluvy a dohody 

medzinárodné. (Dokumenty II. s. 569). 122  

       

   K tejto výzve sa pripojila aj organizácia Spoločnosť slovenskej 

inteligencie „Korene“, pôsobiaca vo všetkých sférach slovenského 

národného života. Dňa 11. septembra 1991, pred dôležitým zasadaním 

Slovenskej národnej rady, ktorá sa mala zísť na rokovanie dňa 23. 

septembra 1991, vyzvala občanov Slovenskej republiky podporiť výzvu 

Za zvrchované Slovensko. 123 Zároveň vyzvala slovenskú politickú 

reprezentáciu, aby zasadla za stôl národnej dohody. Obrátila sa aj na 

poslancov Slovenskej národnej rady, aby si uvedomili historický význam 

a vážnosť situácie, povzniesli sa nad úzke stranícke záujmy a aby v čo 

najkratšom čase vyhlásili zvrchovanosť Slovenska a následne prijali 

Ústavu Slovenskej republiky. (Podľa Dokumenty II, s.570).  

                                                 
122 Archív literatúry a umenia. Pamätník národnej kultúry Matice slovenskej, Martin. Rok 1991. 
123 Vo výzve signatárov Výboru iniciatívy Za zvrchované Slovensko sa o. i. hovorilo: „Vyzývame 
všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na  politické názory, vierovyznanie 
a národnosť, aby podporili myšlienku demokratickej, svetu otvorenej zvrchovanej Slovenskej 
republiky ako subjektu medzinárodného práva.“ (Dokumenty II, s. 570, Archív Spoločnosti 
slovenskej  inteligencie „Korene“. Rok 1991). 
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   Po neúspechu rokovaní odbornej konferencie predstaviteľov SNR 

a ČNR v Mílovách v dňoch 3. – 8. februára 1992 na ustanovujúcom 

Kongrese slovenskej inteligencie na Donovaloch dňa 30.mája 1992 

predstavitelia slovenskej inteligencie ako občianskeho združenia, 

odvolávajúc sa na historické snahy Slovákov o národnú slobodu, 

podporili vyhlásenie slovenskej štátnosti. 124 Vyzvali Slovenskú národnú 

radu, ktorá vzíde z nových parlamentných volieb, aby „bez otáľania 

vyhlásila štátnu suverenitu Slovenskej republiky a prijala plnú slovenskú 

ústavu.“ (Dokumenty II, s. 574). Vo volebných programoch politických 

strán a hnutí, ktoré v júnových voľbách v roku 1992 mali zastúpenie 

v Slovenskej národnej rade, nový ústavný stav, ktorý by vyjadril 

vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky a prijatie Ústavy 

slovenskej republiky do vo svojich volebných programoch začlenili len 

Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenská národná strana. 125 Ďalšie 

parlamentné strany (napríklad Strana demokratickej ľavice) ostávali na 

pôde spoločného, ale „vylepšeného“ štátu. Kresťansko demokratické 

hnutie požadovalo reálne zrovnoprávnenie Slovenskej republiky 

s Českou republikou v spoločnom štáte na princípe zmluvného základu 

a každý iný postup považovalo za nezodpovedný, ohrozujúci stabilitu 

a bezpečnosť Slovenska. (Dokumenty II, s.576). Aj napriek tomu, že 

v tomto období sa Kresťansko demokratické hnutie otvorene hlásilo 

predovšetkým ku kresťanským hodnotám cyrilo-metodského dedičstva i 

k veľkomoravskej tradícii, nenašlo dosť odvahy osvojiť si a politicky 

presadzovať dokončenie emancipačného procesu slovenského národa do 

podoby vlastnej štátnosti.  

 

 

 

                                                 
124 „Vývoj slovenskej spoločnosti dospel do stavu, keď musíme s Ľudovítom Štúrom zopakovať: 
Cesta naspäť nemožná, napred sa ísť musí! Našim cieľom jej slovenská štátna samostatnosť, ako 
to vyplýva zo zmyslu slovenských dejín“. (Dokumenty II., s.573) 
125 Volebný program HZDS – Desatoro volebného programu HZDS. Bratislava 1992.Volebný 
program SNS – Slobodný občan – Samosprávna obec, Suverénny štát. Bratislava 1992. 
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Naplnenie tisícročného úsilia slovenského národa o svojbytnosť 

a štátnosť v duchu oboch tradícií 
    

   Nová Slovenská národná rada na svojom zasadnutí dňa 17. júla 1992 

v hlasovaní poslancov schválila text Deklarácie o zvrchovanosti 

Slovenskej republiky, ktorej úvodné vyjadrenie znelo takto: „My, 

demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, 

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo.“ 

(Dokumenty II., s.578). Prijala aj uznesenie: „Slovenská národná rada 

v súlade s princípom ústavnosti schvaľuje Deklaráciu Slovenskej 

národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ako je uvedené 

v prílohe“. (Dokumenty II, s.579) Deklarácia bola významným, ba 

prelomovým politickým vyhlásením v dejinách slovenského národa, 

porovnateľným možno so Žiadosťami slovenského národa v roku 1848 

ako prvým slovenským politickým programom či Martinskou 

deklaráciou Slovenskej národnej rady z 30. októbra 1918, ktorou Slováci 

sa vymanili spod nadvlády Uhorska a pridali sa k Československej 

republike. V závere Deklarácia zdôraznila: „Touto deklaráciou 

Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky 

ako základ suverénneho štátu slovenského národa“ (Dokumenty II., 

s.579), podpísaní Vladimír Mečiar ako predseda vlády Slovenskej 

republiky a Ivan Gašparovič ako predseda Slovenskej národnej rady. 

Deklarácia tak znamenala dôležitý krok k vyhláseniu samostatnosti 

Slovenskej republiky a otvorila cestu k prijatiu Ústavy Slovenskej 

republiky. Slová deklarácie o naplnení tisícročného úsilia slovenského 

národa o svojbytnosť sú jasným a jednoznačným odkazom na 

veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu, ktoré po celé toto obdobie 

sprevádzali snahy Slovákov nielen v zápase o národnú slobodu, ale aj o 

vlastnú štátnosť. Historickú spätosť tohto významného politického 

rozhodnutia Slovenskej národnej rady s veľkomoravskou a cyrilo-

metodskou tradíciou potvrdzuje aj to, že v deň prijatia Deklarácie, teda 

17. júla 1992 sa na hrade Devín konalo manifestačné zhromaždenie 

občanov už pod vlajkou Slovenskej republiky.  
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Vlajky Slovenskej republiky pri základoch veľkomoravskej baziliky na Devínskom hrade  
symbolizujú spätosť veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície so slovenskou štátnosťou.  

Foto: Milan Čáky 
 

 
 

    Hoci prvé snahy o prípravu novej ústavy sa začali už v čase, keď 

politické strany a hnutia zastúpené v Slovenskej národnej rade po 

voľbách v roku 1990 formulovali svoje konkrétne požiadavky na 

usporiadanie štátnopolitických vzťahov vo federácii, konečná podoba 

Ústavy vznikala až v roku 1992 po rozhovoroch medzi českou politickou 

reprezentáciou, vedenou Občianskou demokratickou stranou na čele 

s Václavom Klausom, a politickou reprezentáciou Slovenska, 

zastúpenou najmä Hnutím za demokratické Slovensko na čele 

s Vladimírom Mečiarom. Ústava bola intenzívne pripravovaná vtedy, 



 291

keď na základe politických rozhovorov medzi reprezentáciami oboch 

republík federácie sa dosiahla zhoda o potrebe prípravy legálneho 

a civilizovaného spôsobu zániku spoločnej federácie. V takejto národne 

a politicky priaznivej atmosfére bola vypracovaná definitívna podoba 

Ústavy Slovenskej republiky, ktorú poslanci Slovenskej národnej rady 

schválili na schôdzi dňa 1. septembra 1992 trojpätinovou väčšinou 

hlasov ako Zákon č. 460. Zo 150 poslancov Slovenskej národnej rady sa 

hlasovania zúčastnilo 134 poslancov, z ktorých za prijatie Ústavy 

hlasovalo 114 poslancov, 4 poslanci sa zdržali hlasovania a 16 poslancov 

(predovšetkým z Kresťansko demokratického hnutia a politickej strany 

občanov maďarskej národnosti) hlasovali proti prijatiu Ústavy. 

Slávnostný akt podpísania Ústavy Slovenskej republiky sa uskutočnil vo 

večerných hodinách dňa 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni 

Bratislavského hradu. Bola to prvá demokratická ústava Slovenskej 

republiky, pretože vyjadrovala jednotu národného a občianskeho 

princípu. Národný princíp bol zakotvený v Preambule Ústavy: „My, 

národ slovenský“, historický princíp v slovách: „...pamätajúc na 

politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti 

zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-

metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej 

Moravy...“ (Dokumenty II, s.580), občiansky princíp v slovách: „...teda 

my, občania Slovenskej republiky...“ (Dokumenty II, s.582). Ak sa 

Ústava Slovenskej republiky vo svojej Preambule odvoláva na 

veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu, je to uznanie a ocenenie 

dejinnej úlohy, ktorú obe tradície zohrali v procese vytvárania 

slovenského národa, jeho národného povedomia, národnej kultúry 

a nakoniec aj štátnej suverenity. Odvolávanie sa na obe tradície nie je 

možné dávať do súvislosti so zásadou, podľa ktorej Ústava Slovenskej 

republiky je občianskou ústavou, to znamená, že sa neviaže na žiadnu 

ideológiu ani náboženstvo. Odvolávanie sa na historický odkaz Veľkej 

Moravy a cyrilo-metodské duchovné dedičstvo nie je možné  chápať ako 

prítomnosť kresťanskej ideológie, preto v ničom sa neoslabuje občiansky 

charakter Ústavy, ba naopak, zvyšuje jej národný charakter. V Ústave je 
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uvedené, že Slovenská republika je spoločným štátnym útvarom 

slovenského národa „spoločne s príslušníkmi národnostných menšín 

a etnických skupín žijúcich na jej území.“ (Preambula Ústavy 

Slovenskej republiky, Dokumenty II, 1998, s.582). Je dôkazom, že 

misijné dielo Konštantína a Metoda, ale aj veľkomoravská tradícia majú 

pre slovenský národ  aj politický význam. Znamená to, že obe tradície 

nie sú len prázdne legendy či romantické príbehy. Boli vždy oporou 

národno-emancipačného zápasu Slovákov za svoju štátnosť. Stali sa 

národotvornou a štátotvornou tradíciou, našim národným dedičstvom. Z 

Preambuly Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že cyrilo-metodská 

tradícia a veľkomoravský historický odkaz majú pre slovenský národ 

nezanedbateľnú duchovnú hodnotu, ktorá prispela k vzniku slovenskej 

štátnosti a oprávnene sú súčasťou najvýznamnejšieho štátotvorného 

dokumentu Slovenskej republiky. Obe tradície boli súčasťou našich 

národných dejín od obdobia Veľkej Moravy, kedy sa misijné dielo 

Konštantína a Metoda stalo základom pre rozširovanie kresťanskej 

vierouky a aj dnes je súčasťou všeobecnej vzdelanosti. V období 

národného obrodenia a vytvárania novodobého slovenského národa obe 

tradície svojou silou argumentu boli historickou oporou i sa stalli 

rozhodujúcim argumentom pre našu vtedajšiu intelektuálnu elitu v jej  

bojoch za národnú svojbytnosť. Stali sa  pevným ideovým základom 

budovania nielen našej národnej identity, ale aj štátnosti. Preto sa 

oprávnene stali súčasťou Preambuly Ústavy Slovenskej republiky. 

Zakotvením oboch tradícií do základného dokumentu štátu nielen 

oceňujeme historický význam pôsobenia Konštantína a Metoda pre našu 

prítomnosť, ale dávame na vedomie súčasnej i budúcim generáciám, 

všetkým, našu dávnu štátnosť, viac ako 1150 ročnú históriu spojenú 

s národným jazykom, kultúrou, duchovným životom i politickými 

dejinami nášho národa. Minule i terajšie dejinné a politické súvislosti 

zreteľne poukazujú na fakt, že zaradenie veľkomoravskej a cyrilo-

metodskej tradície do Preambuly Ústavy Slovenskej republiky je 

náležitým politickým krokom, vyjadrujúcim úzku spätosť slovenského 

národa s jeho históriou, kultúrnym a duchovným dedičstvom..   
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   Prijatie Ústavy Slovenskej republiky bolo významným krokom na 

ceste k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Spoločný štát Čechov 

a Slovákov zanikol ústavným spôsobom: Federálne zhromaždenie 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dňa 25. novembra 1992 

prijalo Ústavný zákon č. 542 o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky. V článku 1, ods. 1 zákon uvádzal, že Česká a Slovenská 

Federatívna Republika zaniká „uplynutím 31.decembra 1992“. V ods. 2 

sa uvádzalo, že „nástupníckymi štátmi Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky sú Česká a Slovenská republika“. Článok 2  stanovil, že 

„pôsobnosť Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorá jej bola 

zverená ústavnými a inými zákonmi, prechádza na Českú republiku 

a Slovenskú republiku 1. januárom 1993“, článok 4, ods. 2 uvádzal, že 

„začínajúc dňom uvedeným v článku 2 patrí zákonodarná moc 

v Slovenskej republike zboru zloženému z poslancov zvolených vo 

voľbách v roku 1992 v Slovenskej republike do Federálneho 

zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a do 

Slovenskej národnej rady.“ (Dokumenty II, s.586, 587). V atmosfére 

očakávaného vzniku samostatnej Slovenskej republiky u našich susedov 

boli uverejňované nepravdivé články, ktorých cieľom bolo vyvolať 

obštrukcie proti prijatiu Slovenskej republiky do Rady Európy 

a Organizácie spojených národov. Argumentovali, že po rozdelení 

Československa sa na Slovensku zhorší postavenie menšín, pretože už 

nebudú „pod ochranou Prahy“. Predseda Zahraničného výboru Národnej 

rady Slovenskej republiky Ivan Laluha preto požiadal predsedu 

Národnej rady, aby zvolal zasadanie parlamentu s cieľom vyvrátiť tieto 

útoky a ohovárania. Na mimoriadnom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 

3. decembra 1992, na návrh zahraničného výboru boli prijaté dve 

uznesenia:  prvé uznesenie Národnej rady sa týkalo vzťahu Slovenskej 

republiky k Rade Európy, druhé vzťahu k Organizácii spojených 

národov. V úvode návrhu bola zdôraznená historická spätosť Slovákov 

s európskou civilizáciou, pretože už pred 1125 rokmi knieža Rastislav 

z Veľkej Moravy vyslal Cyrila a Metoda do Ríma, aby zvestovali, že 

v tejto oblasti vzniklo spoločenstvo, ktoré sa hlási k civilizovaným 
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európskym spoločenstvám. 126 Preto - ako vo svojej spomienke napísal 

Ivan Laluha - aj vznikajúca Slovenská republika, „sa hlási tak, ako naši 

predkovia k európskej kultúre i k demokratickým hodnotám, k odkazu 

humanizmu Európy i sveta“. (Laluha, I.:2015, s.131) Obsah oboch 

dokumentov bol koncipovaný tak, boli odstránené akékoľvek 

pochybnosti o demokratickom charaktere vznikajúcej Slovenskej 

republiky ako právneho štátu, ktorý bude ctiť medzinárodné právo 

i práva a slobody všetkých svojich občanov, vrátane národnostných 

menšín.    

    Dňom 1. januára 1993 Slovenská republika nadobudla štátnu 

suverenitu. Národná rada Slovenskej republiky vydala dňa 1.januára 

1993 svoje vyhlásenie k vzniku nezávislosti Slovenskej republiky ako 

svoje prvé oficiálne vyhlásenie. Deklarovala v ňom pripravenosť 

Slovenskej republiky stať sa riadnym členom Organizácie spojených 

národov a prejavila záujem aj o členstvo v Rade Európy a v ďalších 

medzinárodných organizáciách. Dňa 3. januára 1993 vydala Slovenská 

národná rada oficiálne vyhlásenie k parlamentom a národom sveta. 

Deklarovala, že „Slovenská republika ako zvrchovaný, plnoprávny člen 

medzinárodného spoločenstva štátov bude vo svojej vnútornej 

i zahraničnej politike vychádzať z rovnakých hodnôt, aké zastávajú 

ostatné demokratické štáty“, to znamená „bezvýhradná úcta k ľudským 

právam a základným slobodám“, bude rešpektovať a dodržiavať „zásady 

demokracie a právneho štátu, ktorých dôsledné naplňovanie tvorí základ 

slobody, spravodlivosti a mieru.“ (Dokumenty II, s.589).  Začiatkom 

januára 1993 bola pred budovou OSN v New Yorku vztýčená slovenská 

štátna vlajka. Tým sa oficiálny proces vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky ukončil i medzinárodnoprávne. 

                                                 
126 Pozri Laluha, I.: O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990-1992, Vydavteľstvo 
Poszony/Presburg/Bratislava, Bratislava 2015, ISBN 987-8085474-69-5 
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Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda a slovenskej štátnosti na Devínskom hrade dňa 5. júla 2012.  
Foto: Milan Čáky 

 
 
 

     Vznikom samostatnej Slovenskej republiky bol zvŕšené a naplnené 

viac ako tisícročné úsilie Slovákov za národnú slobodu a vlastnú 

štátnosť. Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia bola v tomto úsilí 

nielen významnou duchovnou silou, ale aj politickým hýbateľom 

myšlienky slovenskej štátnosti.  

 
    

Nový rozmer veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície po vzniku 
Slovenskej republiky 

 
   Po roku 1989 sa politický, kultúrny i spoločenský život na Slovensku  

hlásil k veľkomoravskému a cyrilo-metodskému dedičstvu ako 
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k celonárodnej tradícii. Vznikla Cyrilo-metodská spoločnosť, ktorá 

každý rok organizovala dňa 5. júla celonárodné oslavy pamiatky Cyrila 

a Metoda. Obe tradície sa stali súčasťou kultúrnej politiky štátu nielen 

tým, že sú súčasťou Preambuly Ústavy Slovenskej republiky, ale 5. júl 

sa stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Len málo osobností 

v slovanskom svete sa môže tešiť takej úcte, akú slovanské národy 

prejavujú Konštantínovi a Metodovi. Toto poznanie je o to cennejšie, že 

obaja solúnski bratia boli, sú a ostanú neoddeliteľnou súčasťou 

slovenských národných dejín. Je len samozrejme, že v podmienkach 

nadobudnutej štátnej suverenity Slováci prejavujú hlbokú úctu ich 

veľkolepému dielu. Ak spomenieme politickú, kultúrnu i duchovnú 

oblasť – vzdelanosť, literatúru, kultúru, kresťanskú cirkev – všade tam 

kládli základy, na ktorých Slováci budovali svoju národnú postať. Po 

získaní štátnej suverenity slovenská spoločnosť si osvojila  názor, že je 

nevyhnutné pokračovať v ich diele. Aj preto Národná rada Slovenskej 

republiky s cieľom nadviazať na tradíciu vzdelanosti, založenej 

Konštantínom a Metodom na území Veľkej Moravy, rozhodnutá 

pokračovať v ich duchovnom diele, schválila dňa 23. októbra 1996 vznik 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na Filozofickej fakulte tejto 

univerzity bol vytvorený Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva 

Konštantína a Metoda. Vydáva medzinárodný vedecký časopis 

Konštantínove listy, ktorého cieľom je skúmať a prezentovať 

problematiku spojenú s politickou a kultúrnou históriou Veľkej Moravy 

a kontinuitou cyrilo-metodskej tradície.  Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre sa stala prvou vysokou školou na Slovensku, pomenovanou po 

Konštantínovi Filozofovi.        
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Socha Konštantína Filozofa pred Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. 
Foto: Milan Čáky 

 
 

   Len o rok mladšou je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Bola 

zriadená Zákonom  Národnej rady Slovenskej republiky č.201/1997 Z. z.  

z 27. júna 1997 a pomenovaná po solúnskych bratoch, aby nadviazala na 

ich poslanie. V prvom roku zriadenia UCM, t. j. v akademickom roku 

1997/1998, sa na štúdium zapísalo 435 poslucháčov. Najprv boli 

zriadené tri fakulty: Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej 

komunikácie a Prírodovedecká fakulta. Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave sa úspešne rozvíjala. V ostanej komplexnej akreditácii v roku 

2015 obhájila štatút univerzity. V súčasnosti (2016) má štyri fakulty (v 

roku 2011 vznikla Fakulta sociálnych vied) a Inštitút fyzioterapie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch. V uplynulom 

akademickom roku (2015/2016) na univerzite študovalo približne 6 500 

študentov v rôznych formách štúdia. Od jej vzniku štúdium ukončilo 

viac ako 17 tisíc študentov vo všetkých formách štúdia, vrátane 

študentov zo zahraničia.  
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   Obidve univerzity sa stali významnými akademickými inštitúciami 

nielen v regionálnom, ale aj celoslovenskom priestore. Vo 

vedeckovýskumnej i pedagogickej oblasti spolupracujú s mnohými 

univerzitami v Európe.  
 

 
 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Aula univerzity. Fakulta sociálnych vied. 
Foto: Milan Čáky 

     
   Misijnému pôsobeniu sv. Cyrila a Metoda boli v ostatnom období venované 

početné medzinárodné konferencie, usporiadané vedeckými a akademickými 

pracoviskami v Slovenskej republike, predovšetkým v spojení s 1150. výročím 

príchodu byzantskej misie na územie Slovenska. Toto významné výročie si 

pripomenuli aj obe akademické pracoviská, ktoré majú česť niesť ich meno: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre usporiadala medzinárodnú vedeckú 

konferenciu. Výsledky boli uverejnené v publikácii Tradícia a prítomnosť 

misijného diela sv. Cyrila a Metoda (Nitra 2013). Myšlienky z konferencie na 

Univerzite sv. Cyrila a Metoda, ktorú zorganizovala v spolupráci s Trnavským 

samosprávnym krajom, vyšli v publikácii 1150. výročie príchodu vierozvestcov 

Cyrila a Metoda (Trnava 2013).  
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    ZÁVEROM  
 
   Konštantín a Metod a ostatní členovia byzantskej misie svojím 
pôsobením a dielom sú v európskych dejinách výnimočným javom. 
Pôvodom Byzantínci odišli do im neznámeho prostredia Slovenov, aby 
sa stali priekopníkmi zbližovania dvoch vtedy najväčších európskych 
civilizácií – byzantskej, ktorá bola považovaná za pokračovateľa 
Rímskeho impéria, a západnej, orientovanej na Franský štát 
a Apoštolskú stolicu v Ríme. Aj napriek svojmu byzantskému pôvodu 
a gréckemu vzdelaniu, ich  misijné pôsobenie smerovalo k západnému 
kresťanskému univerzlizmu. Z toho aspektu dielo, ktoré nám zanechali,  
môžeme považovať za dôležitý a dobovo ojedinelý pokus zbližovania 
východnej, byzantskej kultúry s kultúrou a kresťanstvom vtedajšieho 
západu. Z dnešného pohľadu im oprávnene patrí prívlastok priekopníkov 
európskeho porozumenia a zjednotenia. 
   Konštantín a Metod priniesli našim predkom Slovenom (ale aj 
ostatným Slovanom) vzdelanosť. Demokratizovali kresťanskú vieru, 
vytvorili morálne normy, prístupné celej spoločnosti. Pričinili sa o vznik 
samostatnej cirkevnej provincie na našom území, čím vytvorili dôlelžitý 
predpoklad samostatnosti a politickej nezávislosti ríše. Duchovné 
výsledky ich pôsobenia a sila ich myšlienok pretrvali stáročia. Do dejín 
vstúpili ako veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia. Po zániku 
Veľkej Moravy, keď naši predkovia na stáročia upadli pod cudziu 
nadvládu, ich duchovné dielo sa na určitý čas vytratilo z našich dejín. 
Počnúc obdobím humanizmu, renesancie a osvietenstva sa obe tradície 
znovu objavujú v našich dejinách, aby zohrali významnú úlohu 
v národnom obrodení. Obe tradície - veľkomoravská i cyrilo-metodská – 
boli významým národotvorným faktorom pri vzniku novodobého 
slovenského národa a efektívnym nástrojom národného zjednotenia.  
Obe tradície mali zásadný význam nielen na formovanie národného 
povedomia Slovákov, ale v konečnom dôsledku aj na úspešný boj za 
národnú slobodu. Aj vďaka veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradícii 
slovenský národ dokázal získať národnú slobodu a integrovať sa do 
Československej republiky. Aj v ďalšom období našich národných dejín 
sa Slováci významne sa opierajú o obe tradície dokázali v roku 1993 
úspšne dokončiť svoj národno-emancipačný vývoj do vlastnej štátnosti – 
Slovenskej republiky. Preto odvolávanie sa na obe tradície je v 
v Preambule Ústavy Slovenskej republiky historicky opodstatnené. 
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   CONCLUSIONS 
 

   Cyril and Methodius and other members of the Byzantine mission and 
their work are in the European history of an outstanding importance. Of 
their origin, they all were Byzantines who arrived in Great Moravia, a 
state of Slavs, to become pioneers in the field of setting up close 
relations between the largest European civilizations – the Byzantine 
Empire, that was considered to be the subsequent development of the 
Roman Empiare and the western Frankish and Holy See oriented 
civilization as the representatives of the western world. Their work can 
be considered to be a unique attempt to bring the East and the West close 
together and thus from the point of view of the current process of the 
European integration, they can be titled the pioneers of the European 
integration.  
   Byzantine mission to bring our ancestors and other Slaves scholarship. 
Democratized Christian faith, create moral standarts, accessible 
troughout the company. The brothers Cyril and Methodius contributed to 
the creation of a separate ecclesiastical province in our contry, creating a 
presumption of important autonomy and political independence of the 
empire. Spiritual the uses of their action and force their ideas survived 
for centuries that to enter history as the Great Moravian and Constantin-
Methodist tradition. After the demise of Great Moravia, when our 
ancestors for centauries fallen under foreign domination, their thoughts 
for same time disspeared from our history. Starting with the period of 
humanism, Renaissance and Enlightenment traditions they appear again 
in our history that played a significant role during the National Revival. 
They became an important factor in the formation of mational-modern 
Slovak nation and effective instrument its political unification. Both 
traditions were not only crutial in shaping national consciousness of the 
Slovaks, but ultimately the successful struggle for national freedom. 
Also thanks to the Great Moravian and Cyril Methodius tradition Slovak 
nation able to gain national freedom and co-written Czechoslovak 
Republic. Slovac nation in the next period of Slovak national history 
drawing on both traditions, proved managed in 1993 to seccessfuly 
complete his national-emancipation to the development of their own 
statehood – Slovak Republic. Therefore, reliance on tradition both in the 
Preamble to the Constitution of the Slovak republic historically justified.  
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Významnejšie dokumenty: 
 
Pápežská listina (bula) Sláva na výsostiach Bohu (Gloria in excelsis Deo)  
Hadriána II., vydaná v Ríme po 14. februári 869. Listina sa zachovala len 
v preklade v staroslovenskom jazyku. Jej text bol spracovaný na základe gréckej 
predlohy, ktorá vznikla z pôvodného latinského originálu, a doplnený neskoršou 
vsuvkou o exkomunikácii za hanobenie staroslovenských liturgických kníh. (Pozri 
Dokumenty I, 1998, s.64) 
 
    Hadrián, biskup i sluha Boží, Rastislavovi i Svätoplukovi i Koceľovi. Sláva na výsostiach 
Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch dobrá vôľa. Keďže sme o vás duchovné (:veci:) počuli, ako 
povzbudil Pán srdcia vaše hľadať Ho a ukázal vám, že nie iba vierou, ale aj dobrými činmi treba 
slúžiť Bohu, teraz žiadali ste si so želaním a modlitbou vaše spasenie. Lebo viera bez činov je 
mŕtva, i odpadajú tí, čo sa nazdávajú, že Boha znajú a činmi sa od neho odvrhujú. Lebo nielen 
u toho kňažského prestola prosili ste učiteľa, ale aj u pobožného cisára Michala. A poslal vám 
blahoslaveného Filozofa Konštantína, i s bratom, keď sme my ešte nemohli. Oni však, keď 
poznali, že vaše kraje patria apoštolskej Stolici, proti kánonu nič neučinili, ale prišli k nám 
a priniesli aj ostatky svätého Klimenta. My však, trojakou radosťou naplnení, rozhodli  sme sa po 
preskúmaní poslať Metoda, syna nášho,  keď sme ho vysvätili s učeníkmi, do vašich krajov, 
muža dokonalého rozumu a pravoverného, aby vás učil, ako ste prosili, prekladal knihy na jazyk 
váš, podľa celého cirkevného poriadku úplne i so svätou omšou, to jest službou, i s krstom, ako 
to začal Filozof Konštantín Božou milosťou a za orodovania svätého Klimenta. A tak isto, ako 
voľakto iný bude môcť dôstojne a pravoverne prekladať, nech je to sväté a požehnané Bohom 
a nami a celou katolíckou a apoštolskou cirkvou, aby ste sa ľahko naučili Božie prikázania. Tú 
však jedinú zachovávajte obyčaj, aby ste v omši najprv čítali epištoly a evanjelium po rímsky 
(:latinsky:) a potom po sloviensky, aby sa naplnilo slovo Písma: Chváľte Pána všetky národy 
i inde: všetci budú hovoriť rozličnými jazykmi veľké veci Božie, ako im dal Duch Svätý hovoriť. 
Ak však niekto z učiteľov u vás zídených, korí šteklia sluch a ktorí od pravdy sa odvracajú 
k bludom, opovážil sa inakšie vás zavádzať a haniť knihy jazyka vášho, nech je vytvorený nielen 
od prijímania, ale aj z cirkvi, kým sa nenapraví. Lebo sú to vlky a nie ovce, ktoré treba poznať po 
ich ovocí a chrániť sa ich. Vy však, milované dietky, počúvajte učenie Božie a nezavrhujte 
nariadenia cirkevné, aby ste sa stali opravdivými pokloniteľmi nášmu nebeskému Otcovi so 
všetkými svätými. Amen. 

 
Prevzaté z Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I, Bratislava 1998, 
s.63-64    

 
Verba latina 
   Roma, (869 iun.-sept.) 
   Hadrianus episcopus et servus dei, Rastislao, Sventopulko et Kocelo. 
   Gloria in altissimis deo et in terra pax, in hominibus bona voluntas. De vobis spiritualia 
audivimus; usque adhuc quidem sitiebamus cum desiderio et precibus propter  vestram salutem, 
quomodo excitavit dominus corda vestra, ut eum quaereritis, et ostendit vobis non solum fide, sed 
etiam bonis operibus oportere deo servire. Nam fides sine operibus mortua est. Et deficiunt illi, 
qui putant se nosse deum, operibus eum autem abiciunt. Non enim solum apud hunc episcopalem 
rogastis doctorem, sed etiam apud pium imperatorem Michaelem. Et misit vobis beatum 
philosophum Constantinum cum fratre, dum nos nondum potueramus. Illi autem cum 
cognovissent ad apostolicam sedem pertinere vestras regiones, contra canonem nihil fecerunt,   
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statuimus, scrutati, mittere Methodium consecratum cum discipulis, filium quidem nostrum, in 
vestras regiones, virum perfectum intelligentia et orthodoxum, ut vos doceret, prout rogastis, 
interpretans libros in linguam vestram (secundum totum ecclesiasticum ordinem plene et cum 
sancta missa, id est liturgia, et baptismo), quemadmodum coeperat philosophus Constantinus 
divina gratia et precibus sancti Clementis. Item, si quis alius potuerit digne et orthodoxe 
inerpretari, sanctum et benedictum sit a deo et a nobis et ab omni catholica et apostolica 
ecclesia, ut facile paecepta divina ediscatis. (Hanc unam servate consuetudinem, ut in missa 
primo legant apostolum et evangelium Romane, dein Slovenice), ut expleatur verbum scripturae: 
Laudabunt Dominum omnes gentes, atque alio loco: Omnes loquentur linguis variis magnalia 
dei, prout dedit illis sanctus Spiritus respondere. (Si quis vero ex congregatis apud vos 
doctoribus prurientibus aures et a veritate avertentibus in errores, inceperit audacter aliter 
seducere vos, vituperans libros linguae vestrae), excommunicetur non solum a communione, sed 
etiam ex ecclesia, donec se correxerit. Isti enim sunt lupi, non autem oves, quos convenit 
a fructibus eoreum cognoscere. 
   Vos autem filii carissimi, audite praecepta dei, nec repudiatis institutionem ecclesiae, ut 
inveniamini veri adoratores dei, patris nostri coelestis, cum omnibus sanctis. Amen. 
  

Prevzaté z Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXI, Sumptibus Academiae scientiarum Slovacae, s.13-14  
 

List pápeža Jána VIII. Predicationis tuae arcibiskupovi Metodovi, ktorým ho 
povoláva do Ríma, aby sa zodpovedal z obvinení, že nesprávne učí sv. Písmo 
a v liturgii používa jazyk Slovenov. 
 
    Najdôstojnejšiemu Metodovi, arcibiskupovi panónskej cirkvi. Hoci si povinný náukou svojho 
hlásania (slova božieho) ku spáse viesť a poučovať ľud pánov zverený tebe ako duchovnému 
pastierovi, dozvedeli sme sa, že pri vyučovaní neučíš to, čo sa svätá cirkev rímska naučila od 
samého kniežaťa apoštolov a každodenne hlása, ba sám ľud privádzaš do bludu. Preto ti týmto 
listom nášho apoštolátu prikazujeme, aby si odložil stranou každú záležitosť a pousiloval sa hneď 
k nám prísť, žeby sme z tvojich úst počuli a presvedčili sa, či (všetko) zachovávaš a kážeš tak, 
ako si svätej rímskej stolici ústne i písomne prisľúbil vyznaním viery, alebo nie, aby sme 
dôkladne preskúmali tvoje učenie. Dozvedáme sa tiež, že omše spievaš v barbarskom čiže 
slovienskom jazyku; preto sme už našim listom tebe odoslanom po Pavlovi, ankonskom 
biskupovi, zakázali v tomto jazyku odbavovať sväté omše, ale buď v latinskom, buď v gréckom 
jazyku, ako velebí (Spasiteľa) božia cirkev po celom okrsku zemskom rozvetvená a medzi 
všetkými kmeňmi rozšírená. Avšak hlásať (slovo božie) či kázeň konať medzi ľudom je ti 
dovolené, lebo žalmista vyzýva všetky kmene, aby chválili Pána (porov. Ž. 116, 1), a apoštol 
vraví „každý jazyk aby vyznával, že Pán Ježiš je v sláve Boha Otca“ (Filip. 2, 11). Dané ako 
vyššie (t. j. osemnásteho dňa pred júlovými kalendami (16.VI.), v dvanástu indikciu.) 
 

Prevzaté z Ratkoš, P.:Pramene k dejinám Veľkej Moravy, Vydavateľstvo 
slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s.187-188 
 

Verba latina 
Ioannes VIII. papa Metodio, archiepiscopo Pannoniensi, praecipit, ut Romam 
veniat quod in procurandis sacris contra praeceptum suum Slavica utatur.    
 
(Roma 879 iun. ex. – iul.) 
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(Reverentissimo Methodio, archiepiscopo Pannoniensis eclesiae.)    Predicacionis tuae doctrinis 
populum domini, tibi quasi spiritali pastori commissum, salvare instruereque cum debas, 
audivimus, quod non ea, quae sancta Romana ecclesia ab ipso apostolorum principe didicet et 
cottidie predicat, tu docendo doceas et ipsum populum in errorem mittas. Unde his apostolatus 
nostri litteris tibi iubemus, ut omni occasione postposita, ad nos de presenti venire procures, ut 
ex ore tuo audiamus et cognoscamus, utrum sic teneas et sic predices, sicut verbis et litteris te 
sanctae Romanae ecclesiae credere promisisti, aut non, veraciter cognoscamus doctrinam tuam. 
Audivimus etiam, quod missas cantes in barbara, hoc est in Sclavina lingua, unde iam litteris 
nostris, per Paulum, episcopum Anconitanum, tibi directis, prohibuimus, ne in ea lingua sacra 
missarum sollempnia celebrares, sed vel in Latina vel in Greca lingua, sicut ecclesia dei toto 
terrarum orbe diffusa et in omnibus gentibus dilatata cantat. Predicare vero aut sermonem in 
populo facere tibi licet, quoniam  psalmista omnes ammonet dominum gentes laudare, et 
apostolus omnis, inquit, lingua confiteatur, quia dominus Ihesus in gloria est dei patris.  (Data ut 
supra) 

Prevzaté z Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXI,  Sumptibus Academiae scientiarum Slovacae, s.22-23    
 

List pápeža Jána VIII. Scire vos volumus  moravskému panovníkovi Svätoplukovi, 
aby sa nedal zvisť od pravej  viery a pospal arcibiskupa Metoda do Ríma, lebo vraj 
nesprávne učí. 
 
                                                                                             Rím, 14. júna 879 
                                          
    Svätoplukovi z Moravy.   Chceme vám dať na vedomie, že my, ktorí z božej milosti 
zastávame  úrad blahoslaveného Petra, kniežaťa apoštolov, so zbožnou láskou vás ako najmilších 
synov objímame a s otcovskou nehou máme radi a vo svojich ustavičných modlitbách vás 
všetkých odporúčame Pánu Ježišovi Kristovi, stále sa za vás modlíme, aby vás všemohúci Boh, 
korý vaše srdcia osvietil a priviedol na cestu pravdy, upevnil v dobrých skutkách a vás, 
ozdobených pravou vierou a správnym konaním i bezúhonných ráčil sprevádzať až do skonania. 
Keďže však máte pochybnosti o pravej viere, ako sme sa dozvedeli zo zprávy vášho kňaza Jána, 
ktorého ste k nám vyslali, napomíname vás, milých, aby ste (všetko)  tak zachovávali, tak verili, 
ako sa svätá cirkev rímska od samého kniežaťa apoštolov naučila, zachovávala a bude 
zachovávať až do konca sveta, a po celom svete denne rozsieva slová svätej viery a semä 
správneho hlásania (slova božieho)  a ako naši predchodcovia čiže svätí predstavení apoštolskej 
stolice, ako viete, od začiatku učili vašich rodičov. Ak by sa vám však niekto, či váš biskup či 
ktorýkoľvek kňaz, opovážil ináč hlásať alebo kázať, zanietení vrúcnou láskou k Bohu všetci 
jednomyseľne a spoločnou vôľou zavrhnite falošné učenie, pevne stojac a držiac sa ústného 
podania apoštolskej stolice. Keďže sme sa však dopočuli, že Metod, váš arcibiskup, ustanovený 
a k vám vyslaný našim predchodcom, t. j. pápežom Hadriánom, učí vraj ináč, ako pred 
apoštolskou stolicou ústne i písomne urobil vyznanie viery, veľmi sa tomu čudujeme. Práve preto 
sme mu nariadili, aby hľadel bez meškania prísť k nám, aby sme z jeho úst počuli, či (všetko)  
zachováva a verí tak, ako prisľúbil, alebo nie. Dané ako vyššie (t. j. osemnásteho dňa pred 
júlovými kalendami (14.VI.), v dvanástu indikciu).  

 
Verba latina 

Scire vos volumus 
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   Joannes VIII. papa Svätoplukum ducem Moraviae, hortatur, caveat, ne 
a praeceptis ecclesiae Romanae deducatur;  Methodium archiepiscopum, quem 
aliter ac Romanam ecclesiam docere audierit, Romam se citaturum nuntiat. 
                                                                                            (879 iun. ex. – iul.) 
 
   (Zzvuentapu de Maravna)         Scire vos volumus, quia  nos, qui per dei gratiam beati Petri, 
apostolorum principis, vicem tenemus, pio amore vos quasi karissimos filios amplectimur et 
paterna dileccione amamus nostrisque assiduis precibus vos omnes Ihesu Christo domino 
commendamus, orantes semper pro vobis, ut deus omnipotens, qui corda vestra inluminavit et 
adviam  veritatis perduxit, in bonis operibus confirmet et usque ad finem in recta fide bonaque 
accione decoratos vos atque incolumes dignetur perducere. Quod autem, sicut Iohanne, 
presbytero vestro, quem nobis misistis, referente didicimus, in recta fide dubitetis, monemus 
dileccionem vestram, ut sic teneatis, sic credatis, sicut sancta Romana ecclesia ab ipso 
apostolorum principe didicit, tenuit et usque in finem seaculi tenebit atque per totum mundum 
cottidie sanctae fidei verba recteque predicacionis semina mittit, et sicut antecessores nostros, 
sanctos videlicet sedis apostolicae praesules, parentes vestros ab inicio docuisse cognoscitis. Si 
autem aliquis vobis, vel episcopus vester vel quilibet sacerdos, aliter adnunciare aut predicare 
presumpserit, zelo dei accensi omnes uno animo unaque voluntate doctrinam falsam abicite, 
stantes et tenentes tradicionem sedis apostolicae. Quia vero audivimus, quia Methodius, vester 
archiepiscopus, ab antecessore nostro, Adriano scilicet papa, ordinatus vobisque directus aliter 
doceat, quam coram sede apostolica se credere verbis et literis professus est, vale miramur. 
Tamen propter hoc direximus illi, ut absque omni occasione ad nos venire procuret, quatenus ex 
ore eius audiamus, utrum sic teneat et credat, sicut promisit, aut non.  (Data ut supra) 
 

Prevzaté z Marsina, R.: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXI,  Sumptibus Academiae  scientiarum Slovacae, s. 22  
 
 
Pápežská bula Jána VIII. Industriae tuae 
Rím jún 880 
   
    Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi.          Tvojej horlivosti (:náboženskej:) 
chceme dať na vedomie, že keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší arcibiskup svätej Cirkvi 
moravskej, prišiel spolu s tvojím verným Sěmižizňom pred prah svätých apoštolov Petra a Pavla 
a pred našu pápežskú tvár a prehovoril žiarivou rečou, spoznali sme úprimnosť tvojej oddanosti i 
želanie celého tvojho ľudu, ktoré prechovávate voči apoštolskej stolici a našej otcovskej 
starostlivosti. Lebo z vnuknutia Božej milosti opovrhol si inými vládcami tohto sveta, 
z najvernejšej lásky si si spolu so svojimi vznešenými vernými mužmi a s celým ľudom tvojej 
ríše vyvolil blahoslaveného Petra, knieža apoštolského zboru a jeho námestníka za patróna 
a pomocníka i ochrancu vo všetkom a skláňajúc šiju pod ochranu jeho a jeho námestníka so 
zbožnou mysľou túžiš s pomocou Božou zostať najoddanejším synom až do smrti. Nuž za túto 
takú pevnú vieru a oddanosť tvoju i tvojho ľudu s otvoreným náručím našej apoštolskej stolice, 
s nesmiernou láskou ťa objímame ako jediného syna a spolu s všetkými tvojimi vernými 
prijímame do svojho otcovského lona ako ovečky Pánove nám zverené a želáme si milostivo 
(:vás:) sýtiť pokrmom života a vo svojich neustálych modlitbách sa snažíme odporúčať ťa 
všemocnému Pánovi, aby si zásluhou orodovania svätých apoštolov mohol premáhať všetky 
protivenstvá  i na tomto svete a potom v nebeskej ríši s Kristom, našim Bohom, jasať. Vypočuli 
sme teda tohto Metoda, vášho ctihodného arcibiskupa, pred ustanovenými našimi bratmi 
biskupmi, či vyznáva vierovyznanie pravej viery a pri svätých bohoslužbách spieva tak, ako to 
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v skutočnosti  svätá cirkev rímska zachováva a ako to na šiestich svätých všeobecných synodách 
svätí otcovia podľa hodnovernosti evanjelia Krista, nášho Boha, vyhlásili a podali. On však 
verejne vyznal, že tak zachováva a spieva podľa učenia evanjelia a apoštolov, ako svätá cirkev 
rímska učí a ako (:svätí:) otcovia podali. My však po zistení, že je vo všetkých cirkevných 
náukách pravoverným a v službách (:cirkvi:) prospešným, poslali sme vám ho naspäť, aby znova 
spravoval zverenú mu Božiu cirkev. Dávame vám príkaz, aby ste ho prijali ako vlastného 
pastiera s dôstojnou poctou i úctou a radostnou mysľou, pretože podľa rozhodnutia našej 
apoštolskej autority sme mu privilégium jeho arcibiskupstva potvrdili a stanovili, že s Božou 
pomocou zostane naveky platné, tak, ako sú z moci našich predchodcov ustanovené a potvrdené 
práva i výsady všetkých Božích cirkví. Pravda, v takom zmysle, aby sa podľa kanonickej tradície 
sám staral o všetky cirkevné záležitosti a vykonával ich akoby pod dohľadom Božím; veď jemu 
bol zverený ľud Pána a on bude vydávať účty za jeho duše. Aj toho kňaza, menom Vichinga, 
ktorého si k nám poslal, vysvätili sme ako zvoleného biskupa svätej cirkvi nitrianskej; prikázali 
sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchal, ako o sväté kánony učia. Želáme si tiež, 
aby si nám tak isto so súhlasom a prezieravosťou samého arcibiskupa vo vhodnom čase poslal aj 
druhého schopného kňaza alebo diakona, ktorého by sme tiež vysvätili za biskupa pre inú cirkev, 
kde by si biskupský úrad uznal za potrebný, aby spomenutý váš arcibiskup mohol potom s týmito 
dvoma nami vysvätenými biskupmi podľa apoštolského ustanovenia vysväcovať pre iné miesta, 
v ktorých biskupi majú a môžu dôstojne žiť. Avšak kňazom, diakonom alebo duchovným 
ktoréhokoľvek stavu, či Slovienom alebo príslušníkom ktoréhokoľvek kmeňa, ktorí žijú na území 
tvojej dŕžavy nariaďujeme, aby sa vo všetkom podriadili  a poslúchali nášho už spomínaného 
spolubrata, vášho arcibiskupa, aby bez jeho vedomia vôbec nič nekonali. Ak by sa však zo 
vzdorovitosti a neposlušnosti opovážili vyvolať nejaké pohoršenie alebo rozkol a po prvom, ba 
ani po druhom napomenutí by sa vôbec nepolepšili, z našej moci nariaďujeme, aby ste ich podľa 
platnosti (:tých:) ustanovení, ktoré sme mu odovzdali a vám poslali, ako rozsievačov kúkoľa 
ďaleko vyhnali zo svojich cirkví a územia. Napokon právom schvaľujeme slovienske písmo 
vynájdené nebohým Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválospevy patriace 
Bohu, a nariaďujeme, aby sa v tomto jazyku hlásalo velebenie a skutky Krista, Pána nášho. Veď 
zvelebovať Pána nielen troma, lež všetkými jazykmi pripomína nám Písmo sväté, ktoré prikazuje 
slovami: „Chváľte Pána všetky národy a oslavujte ho všetci ľudia“. Aj apoštoli naplnení Duchom 
svätým hlásali veľké skutky Božie všetkými jazykmi. Preto aj Pavol, trúba nebies, hlása 
napomínajúc: „Každý jazyk aby vyznával, že náš Pán Ježiš je v sláve Boha - Otca“. O týchto 
jazykoch nám dostatočne a zreteľne pripomína aj v prvom liste ku Korinťanom, aby sme 
hovoriac (:rôznymi:) jazykmi budovali Božiu cirkev. Veď ani viera, ani náuka nijako neprekáža 
či už omše spievať v tomže slovienskom jazyku, či čítať sväté evanjelium alebo sväté čítanie 
Nového alebo Starého zákona správne preložené a vysvetľované, či spievať všetky iné hodinkové 
pobožnosti, pretože kto stvoril tri hlavné jazyky, a to hebrejský, grécky a latinský, ten aj všetky 
ostatné stvoril ku svojej chvále a sláve. Avšak nariaďujeme, aby sa vo všetkých kostoloch vašej 
krajiny čítalo evanjelium pre väčšiu slávu po latinsky a len potom preložené do slovienskeho 
jazyka zaznievalo do uší ľudu, nerozumejúceho latinskému slovu, ako sa to vraj v niektorých 
cirkvách robí. A keď sa tebe i tvojim veľmožom páči počúvať omše radšej v latinskom jazyku, 
prikazujeme, aby sa pre teba omšové obrady odbavovali po latinsky. Dané v mesiaci júni, 
v trinástu indikciu. 
 

Prevzaté z Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I, Bratislava 1998, 
s.70-72   
 
Verba latina 

Industriae tuae  
Roma, iunio 880 
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    (Dilecto filio Sfentopulcho, glorioso comiti)       Industriae tuae notum esse volumus quoniam 
confratre nostro Methodio, reverentissimo archiepiscopo sanctae ecclesiae Marabensis, una cum 
Semisisno, fideli tuo, ad limina sanctorum apostolorum Patri et Pauli nostrumque pontificalem 
praesenciam veniente atque sermone  lucifluo referente, didicimus tuae devocionis sinceritatem 
et tocius populi tui desiderium, quod circa sedem apostolicam et nostram paternitatem habetis. 
Nam divina gracia inspirante, contemptis aliis saeculi huius principibus, beatum Petrum, 
apostolici ordinis principem vicariumque illius, habere patronum et in omnibus auditorem ac 
defensorem pariter cum nobilibus viris fidelibus tuis et cum omni populo terrae tuae amore 
fidelissimo elegisti, et usque ad finem sub ipsius et vicarii eius defensione colla summittens, pio 
affectu cupis, auxiliante domino, utpote filius devotissimus permanere. Pro qua scilicet tanta fide 
ac devocione tua et populi tui apostolatus nostri ulnis extensis te quasi unicum filium amore 
ingenti amplectimur et com omnibus fidelibus tuis paternitatis nostrae gremio veluti oves domini 
nobis commissas recipimus vitaeque pabulo clementer nutrire optamus atque nostris assiduis 
precibus omnipotenti te domino commendare studemus, quantenus sanctorum apostolorum 
suffragantibus meritis et in hoc saeculo adversa omnia superare et in caelesti postmodum 
regione cum Christo deo nostro valeas triumphare. Igitur hunc Methodium venerabilem 
archiepiscopum vestrum, interrogavimus coram positis fratribus nostris episcopis, si orthodoxae 
fidei symbolum ita crederet et inter sacra missarum sollempnia caneret, sicuti sanctam 
Romanam ecclesiam tenere et in sanctis sex universalibus synodis a sanctis patribus secundam 
evangelicam Christi dei nostri auctoritatem promulgatum atque traditum constat. Ille autem 
professus est se iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam, sicuti sancta Romana ecclesia 
docet et a patribus traditum est, tenere et psallere. Nos autem illum in omnibus ecclesiasticis 
doctrinis et utilitatibus orthodoxum et proficuum esse repperientes, vobis iterum ad regendam 
commissam sibi ecclesiam dei remisimus. Quem veluti pastorem proprium ut digno honore et 
reverencia letaque mente recipiatis, iubemus, quia nostrae apostolicae auctoritatis praecepto 
eius archiepiscopatus et privilegium confirmavimus et in perpetuum, deo iuvante, firmum manere 
statuimus, sicuti antecessorum nostrorum auctoritate omnium ecclesiarum dei iura et privilegia 
statua et  firmata consistunt. Ita sane, ut iuxta canonicam tradicionem omnium negociorum 
ecclesiasticorum curam habeat ipse et ea velut deo contemplante dispenset, nam populus domini 
illi commissus est et pro animabus eorum hic redditurus erit racionem. Ipsum quoque 
presbiterum nomine Uuichinus, quem nobis direxisti, electum episcopum consecravimus sanctae 
ecclesiae Nitrensis: quem suo archiepiscopo in omnibus obedientem, sicuti sancti canones 
docent, esse iubemus. Et volumus, ut pariter cum ipsius archiepiscopi consensu, et providencia et 
alterum nobis apto tempore utilem presbiterum vel diaconem dirigas, quem similiter in alia 
ecclesia, in qua episcopalem curam noveris esse necessariam, ordinemus episcopum, ut cum his 
duobus a nobis ordinatis episcopis praefatus archiepiscopus vester iuxta decretum apostolicum 
per alia loca, in quibus episcopi honorifice debent et possunt existere postmodum valeat 
ordinare. Presbiteros vero diacones seu cuiuscunque ordinis clericos, sive Sclauos, sive 
cuiuslibet gentis, qui intra provenciae tuae fines consistunt, praecipimus esse subiectos et 
obedientes in omnibus iam dicto confratri nostro, archiepiscopo vestro, ut nichil omnio praeter 
eius conscienciam agant. Quod si contumaces et inobaedientes existentes scandalum aliquod aut 
scisma facere praesumpserint, et  post  primam et secundam ammonicionem se minime 
correxerint, quasi zizaniorum seminatores ab ecclesiis et finibus vestris auctoritate nostra 
precipimus esse procul abiciendos secundum auctoritatem capitalorum, quae illi dedimus, vobis 
direximus. Litteras denique Sclaviniscas, a Constantino quondam Philosopho reppertas, quibus 
deo laudes debite resonent, iure laudamus, et in eadam lingua Christi domini nostri preconia et 
opera enarrentur, iubemus. Neque enim tribus tantum, sed omnibus linguis dominum laudare 
auctoritate sacra monemur, quae praecipit dicens: Laudate Dominum omnes gentes et 
collaudate eum omnes populi. Et apostoli repleti Spiritu sancto locuti sunt omnibus linguis 
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magnalia dei. Hinc et Paulus caelestis quoque tuba insonat monens: Omnis lingua confiteatur, 
quia Dominus noster Ihesus Christos in gloria est die patris. De quibus eciam linguis in prima ad 
Corinthios epistola satis et manifeste nos ammonet, quatenus linguis loquentes ecclesiam dei 
aedificemus. Nec sane fidei vel doctrinae aliquid obstat sive missas in eadem Sclavinica lingua 
canere sive sacrum evangelium vel lecciones divinas novi et veteris testamenti bene translatas et 
interpretatas legere aut alia horarum officia omnia psallere, quoniam qui fecit tres linguas 
principales, Hebream scilicet, Grecam et Latinam, ipse creavit et alias omnes ad laudem et 
gloriam suam. Iubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae propter maiorem 
honorificenciam evangelium Latine legatur et postmodum Sclavinica lingua translatum in 
auribus populi Latina verba non intelligentis adnuncietur, sicut in quibusdam ecclesiis fieri 
videtur. Et si tibi et iudicibus tuis placet missas Latina lingua magis audire, precipimus, ut 
Latine missarum tibi sollemnia celebrantur.        (Data mense iunio, indictione XIII.) 

 
Podľa Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXI, Sumptibus Academiae scientiarium Slovaciae, s. 23-25 
                        
List pápeža Jána VIII. arcibiskupovi Metodovi, poslaný v marci 881, ktorým mu 
udeľuje pochvalu za šírenie kresťanskej viery, upokojuje ho vzhľadom na 
ohovárania franského kléru, pôsobiaceho okolo kniežaťa Svätopluka. Oznamuje 
mu tiež, že okrem listu adresovaného  Svätoplukovi nikomu nedal nijaké úpravy. 
(Pozri Ratkoš, P.: Pramene, 1964, s.193) 
 
   Arcibiskupovi Metodovi dôverne.         Schvaľujeme starostlivosť tvojej pastierskej horlivosti, 
ktorú vyvíjaš v získavaní duší verných nášmu Pánu Bohu, a tiež pozorujeme, že si horlivým 
pestovateľom pravej viery, veľmi sa v tom istom Pánu radujeme a neprestávame mu vzdávať 
nekonečné chvály a vďaky, ktorý nech ťa vo svojich prikázaniach čoraz viac a viac nadchýňa 
a pre rozkvet svojej svätej cirkvi milostive vyslobodzuje zo všetkých protivenstiev. Keď sme sa 
však z tvojho listu dozvedeli o tvojich rôznych príhodách a osudoch, s akou sústrasťou sme 
s tebou spolucítili, môžeš spoznať z toho, že keď si bol u nás, napomínali sme ťa, aby si sa 
pridržiaval učenia svätej cirkvi rímskej podľa hodnoverného podania svätých otcov a poučili sme 
ťa, ako máš vyznanie viery učiť a pravú vieru hlásať. To isté sme naznačili slávnemu kniežaťu 
Svätoplukovi v našom apoštolskom, liste, o ktorom tvrdíš, že mu bol doručený a iný náš list mu 
nebol odoslaný, ani onomu biskupovi sme ani verejne, ani tajne neprikázali iné robiť, ani sme 
neustanovili, aby si ty iné konal. Tým viac netreba veriť tomu, že sme prísahu vyžadovali od  
tohože biskupa, pred ktorým sme sa ani nepatrným slovkom nezmienili o tejto veci. Preto nech 
zmizne táto pochybnosť a s božou pomocou všetkým veriacim vštepuj pestovanie pravej viery 
tak, ako to obsahuje učenie evanjelia a apoštolov, aby si z výsledku svojho boja priniesol Pánu 
Ježišovi Kristovi bohaté ovocie a jeho milosťou obdarený dosiahol primeranú odmenu. Napokon 
čo sa týka iných skúšok, ktoré si rôznym spôsobom zakúsil, nermúť sa, ba skôr podľa apoštola 
považuj toto za úplnú radosť (porov. Jakub 1,2); lebo ak Boh je s tebou, nikto nemôže byť proti 
tebe (porov. Rim. 8, 31). Jednako však, keď sa s božou pomocou vrátiš, čokoľvek sa proti tebe 
nehorázneho spáchalo, čohokoľvek sa už spomínaný biskup napriek svojmu duchovnému úradu 
voči tebe dopustil, vypočúvanie obidvoch pred nami skončené privedieme ku spravodlivému 
koncu a jeho svojvôľu neopomenieme pokarhať podľa nášho súdneho výroku. Dané desiateho 
dňa pred aprílovými kalendami (23.III.), v štrnástu indikciu. 
 

Prevzaté z Ratkoš, P.:Pramene k dejinám Veľkej Moravy, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s.193-194 
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Verba latina 
Ioannes VIII. papa Methodio archiepiscopo (Moraviae) propter strenuum fidei 
orthodoxe cultum gratias agit et ad conquestiones eius (de Wichingo, episcopo 
(Nitriensi) respondet se nihil aluid illi, praeter quod in litteris Svätopluko principi 
directis contineur, iniunxisse. (Podľa Marsina, R.:Codex diplomaticus et 
epistolaris, 1971, s. 25) 
 
(881), mart. 23 
(Methodio archiepiscopo pro fide)     Pastoralis sollicitudinis tuae curam, quam in lucrandis 
animabus fidelium domino deo nostro exhibes, approbantes et orthodoxae fidei te cultorem 
strenuum existere contemplantes, nimis et eodem domino iocundamur et ei inmensas laudes et 
gratias agere non cessamus, qui te magis ac magis in suis mandatis accendat et ad sanctae suae 
ecclesiae profectum ab omnibus adversitatibus clementer eripiat. Verum  auditis per tuas litteras 
variis casibus vel eventibus tuis, quanta conpassione tibi condoluerimus, ex hoc advertere 
poteris, in quo te coram nobis positum sanctae Romanae ecclesiae doctrinam iuxta sanctorum 
patrum probabilem tradicionem sequi debere monuimus et tam symbolum quam rectam fidem 
a te docendam et praedicandam subdidimus. Nostrique apostolicis litteris glorioso principi 
Sphentopulcho, quas ei asseris fuisse delatas, hoc ipsum significavimus, et neque aliae litterae 
nostrae ad eum directae sunt, neque episcopo illi palam vel secreto aliud faciendum iniunximus 
et aliud a te peragendum decrevimus. Quanto minus credendum est, ut sacramentum hab eodem 
episcopo exhigeremus, quem saltem levi sermone super hoc negocio allocuti non fuimus. Ideoque 
cesset ista dubietas et deo cooperante, sicut evangelica et apostolica se habet doctrina, 
orthodoxae fidei cultum fidelibus cunctis inculca, ut de labore tui certaminis domino Ihesu 
Christo fructum afferas abundantem et gratia eius remuneratus mercedem recipias competentem. 
Ceterum de aliis temptacionibus, quas diverso modo perpessus es, noli tristari, quin pocius hoc 
secundam apostolum omne gaudium prorsus exhistima; quia si deus pro te, nemo esse poterit 
contra te. Tamen cum deo duce reversus fueris, quicquid inhormiter adversum te est commissum, 
quicquid iamdictis epistolis contra suum ministerium in te exercuit, utramque audientiam coram 
nobis discussam adiuvante domino legitimo fini trademus et illius pertinaciam iudicii nostri 
sentencia corripere non omittemus. 
Data X kalendas aprelis, indictione XIIII. 

 
Prevzaté z Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXXI, Sumptibus Academiae scientiarum Slovaciae, s.25-26  
 
 
Pápežská bula Štefana V.  Quia te zelo fidei 
Rím pred koncom apríla 885 
 
   Štefan biskup, sluha sluhov Božích, Svätoplukovi, kráľovi Slovienov. Pretože si sa v horlení za 
vieru so všetkou oddanosťou zasvätil kniežaťu svätých apoštolov, čiže Petrovi, kľúčnikovi 
nebeského kráľovstva, a jeho námestníka si si pred všetkými kniežatmi tohto pominuteľného 
sveta vyvolil za hlavného patróna a s veľmožmi a ostatným ľudom krajiny si sa zároveň 
odovzdal do jeho ochrany, neprestajnými modlitbami vyprosujeme od Boha, darcu všetkého 
dobra, aby ťa posilňoval svojou priazňou, v ruke ktorého spočívajú všetky práva kráľovstiev, aby 
si chránený jeho pomocou a na prímluvy apoštolských kniežat Petra a Pavla bol uchránený aj od 
úkladov diabolských a tešil sa telesnému zdraviu, aby si bez úhony na duši i tele, za dobré skutky 
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večným sudcom oslávený, bol obdarený večnou blaženosťou. Aj my, ktorí zastávame jeho 
námestníctvo, máme o teba náležitú starosť a v ktorejkoľvek veci budeš potrebovať pomoc, 
v tom, čo smeruje k tvojmu spaseniu, vo všetkom s božou pomocou nájdeš (v nás) ochrancu. 
Teba pre zásluhu o vieru so všetkými tvojimi vernými, keďže nijaká hranica krajín nemôže byť 
prekážkou, duchovnou náručou sťa prítomného s láskou objímame ako duchovného syna. Keďže 
sme teda počuli, že dychtivo túžiš po pravej viere a podľa tohto bezpečného znaku poznávame, 
že sa ti zažiadalo obrátiť sa na tvoju matku, čiže svätú cirkev rímsku, ktorá je hlavou všetkých 
cirkví, veď výsada bola jej udelená v blahoslavenom Petrovi, kniežati apoštolov, ktorému pravý 
pastier zveril svoje ovce so slovami: „Ty si Peter (to jest Skala), a na tejto skale vystavím cirkev 
a brány pekelné ju nepremôžu“ (Mat. 16, 18),  bránami pekelnými nazývajúc ústa rúhajúcich sa  
pravej viere; táto pričinením Kristovým vyhubila všetky bludárstva a posilnená  pomocou svojho 
Stvoriteľa všetkých pochybujúcich vo viere upevnila, hovoriac s našim Pánom Ježišom Kristom: 
„Šimon, hľa, vyžiadal si vás satan, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil  za teba, aby 
neprestala tvoja viera, a ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov.“  (Luk. 22, 31-32) Ktože, 
spytujem sa, ak nie blázon opováži sa vrhnúť do tak hlbokej priepasti rúhačstva, aby Petrovu 
vieru hanobil ? Pre toho slovo božie jestvuje v dvoch prirodzenostiach, pretože prirodzenosť 
služobníka sa spojila s prirodzenosťou božstva. Tvoju oddanosť, ktorá sa chce poúčať, si vážime 
(a) aby sme zaslúženou chválou vyzdvihli tvoju múdrosť, ktorá sa nesnažila zabiehať inam, lež 
pýtať si radu u tej, ktorá je hlavou, z ktorej aj všetky cirkvi vznikli. Teda opravdivým základom 
viery, na ktorom Kristus ustanovil svoju cirkev, je toto: Tri skutočne jestvujúce osoby, Otca 
i Syna i Ducha svätého, sú si rovnako večné a seberovné. A tieto tri osoby majú jednu 
prirodzenosť božskú, jednu podstatu, jedno božstvo, jednu velebnosť. V týchto osobách je 
osobitosť, nie splynutie, rozdielnosť, nie oddelenosť. Vravím rozdielnosť, lebo iná je osoba Otca, 
iná Syna, iná Ducha svätého. Otec totiž nepochádza od nikoho, Syn od Otca, Duch svätý je od 
obidvoch, je jednej a tej istej podstaty ako Otec a Syn. A táto svätá Trojica, ktorá nemá ani 
začiatok ani koniec, nie je ohraničená ani miestom, nemení sa ani časom, je jediný a pravý Boh. 
Otec totiž samojediný nepochádza od iného, a preto jediný sa nazýva nezrodený, avšak Syn je od 
Otca večným Synom, a preto sa menuje zrodený, Duch svätý je však duchom Otca i Syna bez 
akéhokoľvek prerušenia, v ktorom nie sú mysliteľné nijaké veky, pre ktoré platí (pojem) skorší či 
neskorší, a preto sa nenazýva nezrodeným ani zrodeným, lež vychádzajúcim, neverí sa ani 
v dvoch otcov, ani v dvoch synov. O tom, že u Syna je Duch, svedčí apoštol a evanjelista: „Ak 
niekto nemá  Ducha Kristovho, neprináleží k nemu“ (Rim. 8, 9), a Pavel apoštol svedčí o tom, že 
Duch je u Otca i Syna: „Vy však nie ste podľa tela, ale podľa Ducha, len ak Duch boží prebýva 
vo vás“ (Rim. 8, 9).  A opäť veľmi zreteľne rozlišuje, že u Otca je Duch, vraviac: „Ak prebýva vo 
vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, Ten aj vaše smrteľné telá oživí“ (Rim.8, 11). Že 
však Duch je u Syna, svedčí ten istý Pavel: „Keďže však ste synovia boží, zoslal Boh do vašich 
sŕdc Ducha Syna svojho volajúceho: „Abba, Otče!“ (Galat. 4, 6). Že vychádza z Otca, hovorí 
sama pravda: „Duch, ktorý vychádza z Otca, ten bude svedčiť o mne“ (porov. Ján 15, 26), Že 
vychádza zo Syna, potvrdzuje tá istá pravda: „On ma oslávi, lebo (všetko) prijme z môjho“ (Ján 
16, 14). Veď  nemožno veriť, že Duch svätý vychádza z Otca na Syna a zo Syna na posvätenie 
tvorstva ako po nejakých stupňoch, ale zároveň vychádza tak z Otca, ako i zo Syna. Veď ktože 
bude popierať, že Duch svätý je život, a v kom má život Otec, v tom má život i Syn ? Ako Otec 
má v sebe samom život, tak udelil aj Synovi, aby mal život v sebe samom. Nech ti stačí toto 
málo povedané z mnohého, ktoré máš bez pochybovania vyznávať jazykom a veriť srdcom, no 
neskúmať nad sily; pretože ak lúč slnečnej gule otupuje pohľad očí, okoľko viac jasnosť 
nevysloviteľného božstva otupuje ľudskú myseľ. Tejto viery (prenesenej) Pánom na apoštolov 
a apoštolmi založenej pridržiava sa svätá katolícka a apoštolská cirkev rímska. Napomíname ťa, 
prosíme a zaprisaháme, aby si sa jej pevne pridržiaval. Dozvedeli sme sa, že aj Viching, ctihodný 
biskup a najdrahší spolubrat, je vyučený v tejto cirkevnej náuke, a preto sme vám ho znova 
poslali, aby spravoval biskupstvo zverené mu Bohom, lebo sme sa presvedčili, že je ti najvernejší 
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a o teba vo všetkom veľmi starostlivý. Príjmite ho, vážte si ho a zahrnujte náležitou cťou 
a povinnou úctou z úprimného srdca ako duchovného otca a vlastného pastiera, pretože jemu 
preukázanú česť vzdávate Kristovi, ako sám hovorí: „Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa 
prijíma, prijíma Toho, kto ma poslal“ (Matúš 10, 40). Teda on nech má na starosti všetky 
cirkevné záležitosti a úrady a nech ich spravuje, majúc pred očami bázeň božiu, lebo i za ne i za 
duše ľudu jemu zvereného sám bude prísnemu sudcovi skladať účty. Vo veci pôstu teda vedz, že 
bol schválený zákonom (Písma svätého), prorokmi a samým Pánom v evanjeliu. Veď  aj Mojžiš, 
aby dostal zákon, štyridsať dní a nocí sa postil. Eliáš, ktorý modlitbami zatvoril nebesá, aby tri  
roky a šesť mesiacov nepršalo, a opäť modlitbami ich otvoril, a nebesá vydali dážď a pôda 
vydala svoje plody, postil sa štyridsať dní a nocí. Aj sám pôvodca zákona, náš Pán Ježiš Kristus, 
postil a štyridsať dní a nocí. Ak však niekto zavrhuje pôst, nech  zavrhuje aj modlitbu a nech 
rúhavo tvrdí, že zlých duchov vyháňať je zlo, zatiaľ čo Pán vraví: „Tento druh (diabolstva) nedá 
sa ináč vyhnať, iba modlitbou a pôstom“ (Mat. 17, 20). Prikázaním je totiž postiť sa, no v ktoré 
dni sa treba postiť a v ktoré jesť, nebolo ustanovené prikázaním Pána ani apoštolov, avšak cirkev 
sa pridržiava starej obyčaje otcov, pretože aj ustanovenia predchodcov, aj obyčaj predkov treba 
zachovávať ako zákon. V štvrtý deň (stredu) sa treba postiť, lebo podľa evanjelia v štvrtý deň 
týždňa sa Židia uzhodli, že Ježiša lsťou chytia a zabijú. Šiesty deň týždňa (piatok) právom je 
venovaný pôstu z úcty k umučeniu Pána. Avšak aj v sobotu sa treba postiť na obnovenie 
pamiatky udalosti, že učeníci predstavujúci si Pána ako človeka, v ten deň ho ležiaceho v hrobe 
oplakali. O piatom dni sa však niektorí domnievali, že je zrušený (pôst), pretože na ten deň 
pripadá uzmierenie kajúcnikov a v ten deň sa posviaca svätá križma, v ten deň Vykupiteľ 
s učeníkmi večeral a podal im sviatosť svojho tela a krvi, v ten deň pred zrakmi učeníkov vstúpil 
na nebesá. Deň Pánov (nedeľa) je pre slávu zmŕtvychvstania a príchod Ducha svätého právom 
zasvätený radosti. Ostávajúce dva (dni) ponechávame každému na vlastné rozhodnutie; myslím, 
v týchto (dňoch) treba dbať o to, aby ten, kto je, nepohŕdal tým, ktorý neje, a ten, ktorý neje, 
neodsudzoval toho, ktorý je, aby sme, čokoľvek robíme, konali na slávu božiu. Pôst totiž, ktorý 
sa nazýva kántrami, starí otcovia nie nadarmo ustanovili zachovávať, ako vraví žalmista: „Pánovi 
dobrorečiť budem v každom čase“ (Ž. 33, 2), aby sme v jednotlivých a ktorýchkoľvek ročných 
obdobiach pokorovali dušu pôstom. Tak pôst v prvom mesiaci prikázal zachovávať Pán v Exode, 
pôst vo štvrtom, siedmom a desiatom skrze proroka Zachariáša, aby sme v každom čase činením 
pokánia pevne dôverovali v milosrdenstvo. Nech ti postačí toto málo povedané o pôste, hoci by 
sa mohlo hovoriť o jeho premnohých významoch, ktoré teraz vysvetľovať niet času. Ver však, 
tento pôst je Bohu nadovšetko milý: roztrhni spojivá s bezbožnosťou, uvoľni putá utláčajúceho, 
prepusť na slobodu tých, ktorí boli pokorení a odstráň každé bremeno. Toto treba ozdobiť týmito 
klenotmi. „Daj hladnému svoj chlieb a biednych a potulných voveď do svojho domu.“ (Iz. 58, 7). 
Vedz, toto sú Bohu milé svetlá, ktorými treba každodenne zdobiť pôst, aby sa Bohu zaľúbil. Keď 
sme sa však dozvedeli, že Metod sa oddáva bludu, nie budovaniu (viery) – sváru, nie pokoju, 
veľmi sme sa zadivili, ak je tomu tak, ako sme počuli, jeho blud celkom zavrhujeme. Kliatba 
však, ktorú on vyriekol na potupenie katolíckej viery, uvalí sa na jeho hlavu. Ty však a tvoj ľud 
budete pred súdom Ducha svätého bez viny, ak pravda, budete neporušene zachovávať vieru, 
ktorú hlása cirkev rímska. Avšak pobožnosti a sväté sviatosti  a omšové bohoslužby, ktoré sa 
tenže Metod opovážil slúžiť slovienskym jazykom, hoci sa pri najsvätejšom tele blahoslaveného 
Petra prísahou zaručil, že to viac neurobí – (my) zhroziac sa hriechu (spáchaného) jeho krivou 
prísahou, zakazujeme z božej a našej apoštolskej moci pod trestom uvrhnutia do kliatby, aby sa 
toho odteraz nikto v nijakom prípade nedopustil. S výnimkou, že ide o vyučovanie prostého 
a nevzdelaného ľudu, akže výklad evanjelia či apoštola hlásajú v tomže jazyku vzdelaní, aj 
dovoľujeme, aj nabádame a napomíname, aby sa tak čo najčastejšie dialo, aby každý jazyk 
velebil Boha a vyznával ho (porov. Filip.2,11). Vzdorovitých však a neposlušných, 
vyvolávajúcich zvadu a pohoršenie, ak by sa po prvom a ani  po druhom napomenutí vôbec 
nepolepšili, prikazujeme z lona cirkvi vyobcovať ako rozsievačov kúkoľa a aby ani jedna prašivá 
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ovca nenakazila celé stádo, z našej moci rozkazujeme ich zadržať a ďaleko vyhnať od vašich 
hraníc.      

Prevzaté z Ratkoš, P.:Pramene k dejinám Veľkej Moravy, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s.195-200 
 
Verba latina 
Quia te zelo fidei 
   Stephanus V. papa Svätoplukum regem Slavorum, ob fidem et reverentiam 
Romamae ecclesiae exhibitam lahdat; docet, qui de trinitate credendum etquando 
ieicundam sit; Wichingum episcopum commendat, Methodii superstitionem et 
missam lingua Slavorum celebrandam reprobat. 
(885 ex.) 
 
    Stefanus episcopus, servus servorum dei, Zuentopolco, regi Sclavorum.        Quia te zelo fidei 
sanctorum apostolorum principi, Petro videlicet regni celestis clavigero, omni devocione 
devovisti eiusque vicarium pre cunctis huius fluctivagi seculi principibus principalem patronum 
elegisti eiusque te cum primatibus ac religio terre populo tuicioni pariter commisisti:  continuis 
precibus deum bonorum omnium largitorem exoramus, ut ipsius muniaris suffragio, in cuius 
manu sunt omnia iura regnorum, quatenus eius vallatus auxilio et intervencionibus apostolorum 
principum Petri et Pauli et a diabolicis muniaris insidiis et corporali sospitate laeteris, ut anima 
et corpore tutus, ab eterno iudice bonis operibus decoratus perpetua felicitate doneris. Nos 
eciam, qui eius vicariacione fungimur, debitam solicitudinem pro te gerentes, in quocumque 
indigueris negocio, in his, quae ad salutem tuam pertinent, deo auxiliante, protectorem invenies 
in omnibus. Quem ob fidei dignitatem cum omnibus tuis fidelibus, nulla terrarum obsistente 
intercapidine spiritualibus  ulnis quasi presentem amplectimur amore ut spiritualem filium. 
Igitur quia orthodoxe fidei anhelare te studiose audivimus et certo indicio ex hoc agnoscimus, 
quod ad matrem tuam, sanctam videlicet Romanam aecclesiam, recurrere voluisti, quae caput est 
omnium aecclesiarum, collato sibi privilgio in beato Petro principe apostolorum, cui suas oves 
verus commisit dicens: „Tu es Petrus et super hanc petram edificabo aecclesiam et porte inferi 
non prevalebunt adversus eam“, portas inferi ora orthodoxam fidem blasfemancium applellans; 
que auctore Christo omnes hereses destruxit et vacillantes omnes in fide solidavit creatoris sui 
munita auxilio, dicente domino nostro Ihesu Christo: Simon, ecce satanas expetiit vos, ut 
cribraret sicut triticum. Ego autem rogavi pro te, ne deficiat: fides tua, et tu aliquando conversus 
confirma fratres tuos. Quis, rogo, nisi insipiens in tantum audeat blasphemie baratrum mergi, ut 
Petri fidem inflamet ? pro quo verbum dei in duabus naturis existens, quod natura servi autem 
natura contulit deitatis. Tuam devocionem amplectimur volentem discere, ut prudenciam tuam 
digna attolamus laude, quae non alibi vagari, sed ipsam, quae caput est, studuit consulere, a qua 
eciam omnes ecclesiae sumpserunt exordium. Verumptamen fundamentum fidei, super quod 
suam Christus constiuit aecclesiam, istud est: Tres certe persone subsistentes, patris et filii et 
spiritus sancti, coaeterne sibi sunt et coequales et istarum trium personarum una est deitas, 
natura una substancia, una divinitas, una maiestas. In quibus personis discretio est, non 
confusio, distinccio, non separacio. Distinccionem dico, quia alia et persona patris, alia filii, alia 
spiritus sancti. Pater enim a nullo, filius a patre, spiritus sanctus ab utroque, unius eiusdemque 
substanciae, cuius pater et filius est.  Et hec sancta trinitas unus et verus deus est, que nec inicio 
incipit, aut fine clauditur, nec loco comprehenditur, nec tempore variatur. Pater enim solus de 
alio non est et ideo solus ingenitus appellatur; filius autem de patre sempiternus filius et ideo 
genitus dicitur; spiritus vero sanctus patris et filii est spiritus sine ullo intervallo, ubi nulla 
tempora, queque habent prius vel posterius, sunt cogitanda;  et ideo nec ingenitus, nec genitus, 
sed procedens dicitur, nec duo patres, nec duo filii credantur. Quod filii sit spiritus, apostolus et 
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evangelista testatur: Si quis spiritus Christi non habet, hic non est eius, et Paulus apostolus, 
quod patris filiique sit, spiritus testatur:Vos autem non estis in carne, sed in spiritu, si tamen 
spiritus dei habitat in vobis. Et iterum, ut patris sit spiritus, lucidissime distinguit dicens: Quodsi 
spiritus eius, qui suscitavit Ihesum a mortuis, habitat in vobis, vivificabit et mortalia corpora 
vestra. Ut vero filii sit spiritus, idem Paulus testatur: Quoniam autem estis filii dei, misit deus 
spiritum filii sui in corda nostra clamantem abba pater. Ut a parte procedat, ipsa veritas dicit: 
Spiritus, qui a patre procedit, ille me clarificavit. Ut a filio procedat, eadem veritas testatur: Ille 
me clarificabit, quia de meo accipiet. Abist enim, ut spiritus sanctus credatur de patre in filium et 
de filio ad sanctificandam creaturam quasi quibusdam gradibus procedere, sed quemadmodum 
de patre, ita et de filio simul procedat. Quis enim negabit esse spiritum sanctum vitam et cui vita 
pater, vita sit filius ? Sicut pater vitam habet in semet ipso, sic dedit et filio vitam habere in semet 
ipso.  Haec tibi de multis pauca dixisse sufficiant, que te absque ambiguitate  lingua confiteri et 
corde oportet credere, sed  non ultra vires examinare. Quia si solis corporei radio oculorum 
retunditur intuitus, quanto magis ineffabilis deitatis claritate terrena mens retunditur. Hanc 
fidem a domino in apostolos et ab apostolis fundatam sancta catholica et apostolica Romana 
tenet ecclesia, quam tu ut firmiter teneas, monemus, exoramus et testificamus. In qua et 
Wichingum, venerandum episcopum et carissimum confratrem, aecclesiastica doctrina eruditum 
repperimus, et ideo eum vobis ad regendam sibi commissam a deo aecclesiam remisimus, quia 
fidelissimum eum tibi et pro te satis solicitum in omnibus agnovimus. Que velutim spiritualem 
patrem et proprium pastorem digno honore et debita reverencia sincera mente recipite, tenete et 
amplectimini, quia in eo exibitum honorem Christo conferitis, ipso dicente. Qui vos recipit, me 
recipit, et qui me recipit, recipit eum, qui me misit. Ipse itaque omnium ecclesiasticorum 
negociorum et officiorum habeat curam et dei timorem pre oculis habens dispenset eadam, quia 
et pro his et pro animabus  commissi sibi populi ipse redditurus erit districto iudici racionem. De 
ieiunio itaque scias a lege, prophaetis et ab ipso domino in evangelio approbatum. Moyses 
namque ut legem acciperet, quadraginta diebus et noctibus ieiunavit. Haelias, qui caelum 
orando clausit, ut non plueret annos tres et menses sex, et rursum orando aperuit, et caelum 
dedit pluviam et terra dedit fructum suum, XL diebus et noctibus ieiunavit. Auctor et ipse legis 
Ihesus Christus dominus noster XL diebus et octibus ieiunavit. Si quis vero ieiunium reprobat, 
reprobet et oracionem et blasphemet esse malum demones eici, dicente domino: Hoc genus non 
eicitur nisi in oracione et ieiunio. Preceptum quippe est ieunare, sed quibus diebus sit 
ieiunandum quibusve prandendum, precepto domini vel apostolorum non est diffinitum 
assercione, sed antiqua patrum consuetudine tenet aecclesia, quia et priorum instituta et  
consuetudo maiorum pro lege teneda sunt. Quarta feria ieiunandum est, quia considerato 
evangelio quarta sabbati Iudei consilium inierunt, ut Ihesum dolo tenerent et occiderent Sexta 
autem sabbati recte ieiunio deputatur propter dominice passionis reverenciam.Sabbato quoque 
nihilominus ieiunandum est propter renovandam memoriam rei geste, quia discipuli dominum 
humane intelligentes eo die in sepulchro quiescentem doluerunt. Quintam vero feriam quidam 
arbitrati sunt esse dissolutam, quia eo die reconciliacio sit penitencium, et eo die sanctum crisma 
conficitur, et eo die redemptor cum discipulis cenavit et eis sacramentum sui corporis et 
sanguinis tradidit, eo die, videntibus discipulis, ad caelos ascendit. Dominicus certe dies propter 
resurrecctionis gloriam et adventum sancti spiritus laeticie consecratus est. Duos quie remanent, 
proprio unius cuiusque relinquamus arbitrio; in quibus id observandum censeo, ut qui manducat, 
non manducantem non spernat, et qui non manducat, manducatem non iudicet, ut quicquid 
agimus, in gloria dei faciamus. Ieiunium scilicet, quod quatuor temporum dicitur, antiqui patres 
celebrandum non frustra sanxerunt, dicente psalmista:Benedicam Dominum in omni tempore, ut 
singulis quibusque  temporibus anni humiliemus animam in ieiunio. Primi itaque mensis 
ieiunium dominus in exodo, quarti, septimi et decimi ieiunium per Zachariam prophaetam 
celebrari precipit,ut qui omni tempore de misericordia confidamus penitendo. Haec tibi de iuinio 
pauca dixisse sufficiant, quamvis plurima dici possent eius misteria, que nunc exponere non est 
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temporis.Hoc tamen ieiunium deo pre ceteris acceptabile credito:Dissolve colligaciones 
impietatis,solve fasciculos deprimentis, dimitte eos, qui confracti sunt liberos, et omne onus 
disrumpe. Quod his adornandum est monilibus: Frange esurienti panem tuum et egenos 
vagosque induc in domum tuam.Has scias deo acceptabiles lampades, quibus ieiunium 
adornandum est cotidie, ut deo sit placitum. Methodium namque supersticioni, non edificationi, 
contencioni, non paci insistenten audientes, plurimum mirati sumus; et si ita est, ut audivimus, 
supersticionem eius penitus abdicamus. Anathema vero pro contemnenda catholica fide qui 
indixit, in caput redundabit eius. Tu autem et populus tuus sancti spiritus iudicio eritis innoxii, si 
tamen fidem, quam Romana praedicat aecclesia, tenueritis inviolabiliter. Divina autem officia et 
sacra mysteria ac missarum solemnia, qua idem Methodius Sclavorum lingua celebrare 
presumpsit, quod ne ulterius faceret supra sacratissimum beati Petri corpus iuramento 
firmaverat, sui periurii reatum perhorrescentes,nullo modo deinceps a quolibet presumaur. Dei 
namque nostraque apostolica auctoritate sub anathematis vinculo interdicimus, exepto quod ad 
simplicis populi et non intelligentis aedificationem attinet, si evangelii vel apostoli exposicio ab 
eruditis eadem lingua annuncietur, et largimur et exortamur et ut frequentissime fiat monemus, 
ut omnis lingua laudet deum et confiteatur ei.Contumaces autem et inobedientes contencioni et 
scandalo insistentes, post primam et secundam admonicionem, si se minime correxerint, quasi 
zizaniorum seminatores ab aecclesie gremio abici sancimus, et ne una ovis morvida totum 
gregem contaminet, nostro vigore refrenari et a  vestris finibus procul excludi precipimus.       

 
Prevzaté z Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXI, Sumptibus Academiae scientiarum Slovacae,  s.27-29 
 
 
 
Úprava  (Commonitorium) biskupovi Dominikovi, kňazom Jánovi a Štefanovi 
idúcim k Slovienom 
 
   Pápež Štefan V. inštruuje legáta Dominika s kňazmi Jánom a Štefanom, ako sa 
má správať v kraji (moravských) Slovienov. Vysvetľuje symbol viery a pôst, 
zakazuje sloviensky bohoslužobný jazyk a Metodom určeného biskupa z fukcie 
suspenduje. V sprievodnom liste – Commonitoriu je reč o mŕtvom Metodovi. 
 
Rím, na začiatku mája 885 
 
   Úprava biskupovi Dominikovi, kňazom Jánovi a Štefanovi idúcim k Slovienom.         Keď     
s božou milosťou vkročíte na územie Slovienov, ozdobte sa takou skromnosťou, aby skutky vaše 
a vašich ľudí slúžili za vzor nábožnosti nevzdelanému ľudu, majúc pred očami Pána 
napomínajúceho, „aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca vášho, ktorý je na nebesách 
(Mat. 5, 16). Keď prídete ku kniežaťu krajiny, povedzte mu: navštevujú vás kniežatá apoštolov, 
blahoslavený Peter, kľúčnik kráľovstva nebeského a Pavol, učiteľ národov. Aj pán Štefan, 
najsvätejší veľkňaz svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi rímskej a všeobecný pápež, čiže váš 
duchovný otec, navštevuje vás a posiela vám (prejav) otcovskej lásky. V duchu vás totiž objíma 
a miluje ako jediného a najmilšieho syna. Všetci najsvätejší biskupi, kňazi diakoni s ostatným 
duchovenstvom svätej cirkvi rímskej želajú vám zdravie; majú vás totiž neustále na pamäti vo 
svojich Bohu dôstojných modlitbách pred prahom preblahoslavených kniežat apoštolov. Celý 
ctihodný senát Bohom chráneného mesta Ríma spolu s ostatným zástupom veriaceho ľudu 
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posielajú vám pozdravy; želajú vám totiž, aby ste so všetkým zdarom mohutneli vo viere Krista, 
nášho Boha, a tešili sa pozemskej sláve. 
   V prvý deň nech stačí toto povedať, a keby sa pýtali na blaho vlasti, rozumne povedzte to, čo 
smeruje k uctievaniu kresťanskej viery, k úcte k cirkvi, k vladárskej dôstojnosti. 
   Ďalej. Duch svätý (pochádza) z Otca i Syna a nenazýva sa ani nezrodený, ako by boli dvaja 
otcovia, ani zrodený, ako by boli dvaja synovia, lež sa nazýva vychádzajúci. Ak by povedali: 
Svätí otcovia zakázali k vierovyznaniu niečo pridávať alebo uberať, odpovedzte: Svätá cirkev 
rímska je strážkyňou a upevňovateľkou svätých dogiem, pretože nástupníctvom kniežaťa 
apoštolov v katolíckej viere sa v ničom nekolíše, ako hovorí sám Pán: „Šimon, hľa, vyžiadal si 
vás satan, aby vás preosial ako pšenicu; ale ja som prosil za teba, aby neprestala tvoja viera a ty, 
keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov“ (Luk. 22, 31-32). Táto cirkev priviedla všetkých 
blúdiacich na vieru a pochybujúcich upevnila, nepozmeňujúc sväté dogmy, lež vysvetľujúc  ich 
tým, ktorí im alebo nerozumejú, alebo nesprávne chápu. 
   Kap. XII. Omše  a najsvätejšie bohoslužby, ktoré sa tenže Metod opovážil slúžiť slovienskym 
jazykom, hoci za čias jeho (pápežovho)  predchodcu, t. j. pána Jána, najsvätejšieho pápeža, 
prisahal, že to viac neurobí, z apoštolskej moci celkom zakazuje, aby sa to v nijakom prípade 
nekonalo. Avšak, ak sa nájde niekto natoľko vzdelaný v slovienskom jazyku, že po najsvätejšom 
evanjeliu a apoštolskom čítaní je schopný podať jeho výklad na poučenie tých, ktorí mu 
nerozumejú, ak sa to robí i schvaľuje, i povoľuje a potvrdzuje. 
   Kap. XIII. Vo veci zachovávania pôstov prísne sa pridržiavajte toho, čo ustanovil vo svojom 
liste, pretože podľa síl neustále postiť sa je chvályhodné, ale aj o telo sa starať je prirodzené; 
nepovažuje sa za hriech ani v sviatočné dni si telo striedmo občerstvovať výdatnejším pokrmom, 
ak, pravda, so vzdávaním vďaky aj telo okrieva, posilňujúci pohár aj duši slúži. 
   Kap. XIV. Nástupcovi, ktorého sa Metod opovážil určiť po sebe napriek ustanoveniam 
všetkých svätých otcov, z našej apoštolskej moci zakážte vykonávať úrad, kým nepríde k nám 
osobne a svoju vec živým slovom nevysvetlí.   

 
Prevzaté z Ratkoš, P.:Pramene k dejinám Veľkej Moravy, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s.200-201 
 
 
Commonitorium Dominico episcopo, Iohanni et Stephano (presbyteri)s 
euntibus ad Sclavos 
 
Stephanus V. papa Domenico episcopo ac Ioanni et Stephano, presbyteris, legtis 
suis ad Slavos missis, cmmonitorium dat, quomodo se apud (Svätoplukum) gerere 
debeant: quod ad fidei symbolum dici edocet, usum linguae Slavicae in sacris 
interdicit, de ieiuniis exponit, (Gorazdum), quem Methodius constituerit 
successorem, ab officio suspendit. 
 
(885 ex.) 

 
    (Commonitorium Dominico episcopo, Iohanni et Stephano (presbyteri)s euniubus ad Sclavos.)         
    Cum deo propitio ingressi Sclavoum fines fueritis, tanta vos ornate modestia, ut vestri 
vestrorumque omnium actus exemplum religionis prebeant rudi populo, habentes prae oculis 
monentem dominum, ut videant vestra opera bona et glorificent patrem vestrum, qui in celis est. 
Cum veneritis ad ducem patriae, dicite ei: Visitant vos apostolorum principes, beatus Petrus 
regni celestis claviger et Paulus, doctor gentium. Domnus autem Stephanus, sanctissimus 
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pontifex sancte catholice et appostolice Romanae aecclesiae et universalis papa, spiritalis 
videlicet pater vester, visitat vos et mandat vobis amabilem paternitatem. Amplec, titur enim vos 
spiritaliter et diligit sicut unicum et carissimum filium. Omnes sanctissimi episcopi, 
reverentissimi presbyteri et diaconi cum reliquo clero sancte Romane aecclesiae optant vobis 
salutem; habent enim assidue vestri memoriam in suis deo dignis orationibus apud 
beatissimorum apostolorum principum limina. Omnis honorabilis senatus a deo conservande 
Romane urbis cum reliquo cetu fidelis populi mandat vobis salutes. Desiderant enim omni 
prosperitate vos in Christi dei nostri fide pollere et seculi gloria gaudere. Primo die hec dixisse 
sufficiant, et si de patrie salute interrogaverint, que ad honoroficentiam pertinent christian, 
religionis, aecclesie honoris decentie imperialis, prudenter respondente. 
   (Item.)  Spiritus sanctus a patre et filio, nec ingenitus dicitur, ne duo patres, nec genitusae, ne 
duo filii, sed procedens dicitur. Si dixerint: Prohibitum est a sanctis patribus simbolo addere 
aliquid vel minuere, dicite: Sancta Romana ecclesia custos est et confirmatrix sanctorum 
dogmatum, quia in catholica fide principis apostolorum vicaricatione in nullo vacilata ipso 
dicente domino: Simon, ecce Sathanas expetiit vos, ut cribraret quasi triticum: ego autem rogavi 
pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Hec omnes 
herrantes ad fidem duxit  ecclesias et vacillantes roboravit, non immutando sancta dogmata, sed 
aut non intelligentibus aut male sentientibus exponendo. 
   (Cap. XII.)  Missas et sacratissima illa ministeria, que Sclavorum lingua idem Methodius 
celebrare presumpsit, quamvis dessoris nostri temporibus domini videlicet Iohannis, sanctissimi 
pape, iuraverit, se ea ulterius non presumere, apostolica auctoritate, ne aliquo modo 
presumatur, penitus interdicit. Verumtamen si aliquis Sclavorum lingua tam doctus invenitur, ut 
post sacratissimam evangelicam apostolicam lectionem explicattionem doctus sit dicere ad 
edificationem eorum, qui non intelligunt, et laudat, si fiat, et concedit et approbat. 
   (Cap. XIII.)  De veneratione ieiuniorum firmiter tenete, sicut in sua decrevit epistola, quia 
assidue pro viribus ieiunare laudabile est, corpori etiam consulere, naturale; et festis diebus 
largiori papulo corpus sobrie reficere peccato non inputatur, si tamen cum gratiarum actione et 
corpus reficitur et salubre poculum anime ministratur. 
   (Cap.XIIII.)   Successorem, quem Methodius sibimet contra omnium sanctorum patruum statua 
constituere presumpsit, ne ministret, nostra apostolica auctoritate interdicite, donec suam nobis 
presentiam exhibeat et causam suam viva voce exponat. 

 
Prevzaté z Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXI, Sumptibus Academiae scientiarum Slovacae,  s.30-31 
 
Sťažnosť bavorského episkopátu  pápežovi Jánovi IX 
 
(900) 
    Sťažnosť bavorského episkopátu na čele so salzburským arcibiskupom 
Teotmarom pápežovi Jánovi IX, že Veľkú Moravu, patriacu pod  diecézu v Pasove, 
určil za cirkevnú provinciu a poslal tam legátov, ktorí vysvätili troch biskupov 
a jedného arcibiskupa. Obvinenia zo spolčovania sa s pohanskými Maďarmi 
zvaľoval Teotmar na Moravanov. Sťažnosť bola napísaná v Salzburgu v roku 900. 
Z jej textu vyplýva, že medzi veľkomoravským panovníkom Mojmírom II 
a pápežskou kúriou (pápežom Jánom IX) musela existovať v rokoch 898-899 čulá 
korešpondencia (ktorá sa, žiaľ, nezachovala), keďže sa pápež Ján IX. odhodlal 
vyslať na Veľkú Moravu arcibiskupa Jána a biskupov Benedikta a Daniela. 
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    Najvyššiemu veľkňazovi a všeobecnému  pápežovi, pánovi nie jedného mesta, lež celého 
sveta. Jánovi, vznešenému kormidelníkovi rímskej stolice. Najponíženejší synovia Vašej 
otcovskej starostlivosti Teotmar, arcibiskup salcburskej cirkvi, Uvaldo, biskup cirkvi frizinskej, 
Erchanbald eichstättskej, Zachariáš brixenskej, Tuto rezenskej, Richarius pasovskej, ako i všetko 
duchovenstvo a kresťanský ľud po celom Noriku, ktoré sa nazýva aj Bavorskom, želáme šťastné 
napredovanie v našom Spasiteľovi, rozkvet kresťanského pokoja a večné kráľovstvo.  Z dekrétov 
Vašich predchodcov  a z ustanovení kresťanských otcov sme veľmi dôkladne poučení, že vo 
všetkom, čo v našom kňazskom úrade prekáža a čo je s ním v rozpore,  (máme sa) odvolávať na 
rímskeho veľkňaza, aby to, čo smeruje k jednote svornosti a k zachovaniu poriadku, nenarúšala 
nijaká nezhoda, ale aby o tom s najväčšou opatrnosťou on rozhodoval. Nijako totiž neveríme 
tomu, čo prinútení každodenne počúvame, že by od onej svätej a apoštolskej stolice, ktorá je nám 
matkou kňazskej dôstojnosti a zakladateľkou kresťanskej viery, pochádzalo niečo prekrútené, ale 
iba hodnoverné učenie cirkevnej vierouky.  Avšak z Vašej strany prišli, ako i sami vyhlásili, traja 
biskupi, t. j. arcibiskup Ján a biskupi Benedikt a Daniel, do krajiny Slovienov, nazývaných 
Moravanmi, ktorá bola so svojimi obyvateľmi podrobená našim vladárom a nášmu ľudu, ako aj 
nám tak v pestovaní kresťanskej viery, ako aj v poplatku za pozemský majetok, pretože až potom 
boli vyučení (vo viere) a z pohanov sa stali kresťanmi. A preto biskup mesta Pasova, v diecéze 
ktorého žijú ľudia onej krajiny, od začiatku ich pokresťančenia prišiel tam bez  akejkoľvek 
prekážky, kedykoľvek sa mu zažiadalo a povinnosť viedla a zúčastnil sa so svojimi a aj 
s tamojšími synodálneho zhromaždenia, a všetko, čo bolo potrebné urobiť, vykonal podľa svojich 
síl, a nikto sa mu nepostavil na odpor. Ešte aj naši grófi susediaci s našou krajinou vykonávali 
tam svetskú správu, a čo bolo treba napraviť, napravili, vyberali poplatky a nikto im v tom 
neodporoval dovtedy, kým diabol nezatvrdil ich srdcia, kým sa nezačali odvracať od kresťanstva 
a odopierať každú spravodlivosť i vojnou vyhrážať a veľmi zúrivo sa stavať na odpor, natoľko, 
že biskup a kazatelia nemohli tam ísť, ale robili podľa svojej vôle, čo chceli. Teraz však, čo sa 
nám zdá ťažkým a neuveriteľným, na dovŕšenie bezprávia vystatujú sa, že za množstvo peňazí si 
vymohli, že Vy ste k nim vyslali týchže spomenutých biskupov a že v tomže pasovskom 
biskupstve ste zaviedli také (poriadky), o ktorých sme nikdy nepočuli, žeby pochádzali od jednej 
apoštolskej stolice, ani že by ich boli ustanovili kanonické dekréty, aby  sa v jednej cirkvi objavil 
tak veľký rozkol. Veď jedno biskupstvo je rozdelené na päť. Keď totiž spomenutí biskupi prišli, 
vo vašom mene, ako sami vyhlásili, ustanovili v jednom a tom biskupstve jedného arcibiskupa, 
akoby v cudzom biskupstve mohol jestvovať arcibiskup, a troch biskupov jemu podriadených 
bez vedomia arcibiskupa a súhlasu biskupa, v diecéze ktorého boli, hoci na africkom koncile 
v 20. kapitole bolo ustanovené, že kmene, ktoré v diecézach udržujú biskupi, ktoré nikdy nemali 
biskupov, jedine s povolením toho biskupa, ktorý ich spravuje, dostanú vlastných správcov čiže 
biskupov. A ďalej na tomže koncile v 65. kapitole (bolo ustanovené), aby kmene, ktoré nikdy 
nemali vlastných biskupov, dostávali biskupov podľa plenárnej synody tej ktorej provincie a so 
súhlasom prímasa, k diecéze ktorého tenže ľud patril. V dekrétoch pápeža Leva v kapitole 15 je 
napísané: „Nijaký dôvod nepripúšťa, aby sa medzi biskupov počítali tí, ktorí nie sú vysvätení 
provinciálnymi biskupmi a rozhodnutím metropolitu“. Ďalej sa v kapitole 49: „Ak by sa 
pastiersky úrad a správa cirkvi zverili ktorýmkoľvek nehodným a vôbec nie podľa kňazskej 
zásluhy ustanoveným, neznamená to ľuďom osožiť, ale škodiť, nie zabezpečovať správu, lež 
zvyšovať rozdiely“. A v tejže kapitole o niečo ďalej sa vraví: „Je ťažké s dobrým výsledkom 
dokončiť to, čo sa so zlým začiatkom začalo“. A v dekréte pápeža Celestína, vášho predchodcu, 
v 17. kapitole sa hovorí: „Nech sa žiadnemu kňazovi neposkytne úrad na ujmu druhého“. Váš 
predchodca na žiadosť Svätopluka vysvätil Vichinga za biskupa, avšak vôbec ho nevyslal do 
onoho starého pasovského biskupstva, ale k istému na vieru obrátenému kmeňu, ktorý si samo 
knieža vojnou podrobilo a dosiahlo, že z pohanov sú kresťania. Keď sa však týmže Slovienom 
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naskytla príležitosť k priateľským stykom s vašimi vyslancami, obviňovali nás a ohovárali 
v mnohom a lživými  rečami napádali, pretože nikto im nevravel pravdu, tvrdiac, že my sme mali 
s Frankami a Alemanmi výtržnosť a rozbroj, hoci, že je to lož, potvrdzuje to, že sú našimi 
najlepšími priateľmi a najmilšími spojencami, a žalovali tiež, že je to tak, čo sa však nestalo 
našou vinou, lež ich bezočivosťou, pretože keď sa kresťanstvo začalo u nich znevažovať a okrem 
toho odmietli platiť povinný poplatok našim pánom kráľom a ich kniežatám a začali povstávať 
do boja a náš kmeň napádať, vznikla vzbura medzi nimi. A keďže si ich zbraňami ubránili 
a priviedli naspäť do poddanstva, preto podľa vlastného práva boli povinní a sú povinní ich 
považovať za poplatníkov, či už chcú a či nechcú, budú podrobení našej ríši. Preto je žiaduce, 
aby ste (na to) pozerali z vyššieho stanoviska a predovšetkým zachovávali umiernenosť v správe, 
aby sa horšia časť neupevňovala a lepšia neoslabovala. Veď predkovia nášho najjasnejšieho pána 
Ľudovíta, čiže cisári a králi, vzišli z najkresťanskejšieho rodu Frankov, Mojmírovi Slovieni však 
pochádzali z pohanov a nekresťanov. Tamtí ríšu rímsku cisárskou mocou povzniesli, títo 
priviedli do skazy. Tamtí kresťanské kráľovstvo upevnili, títo oslabili.  Tamtí sa celému svetu 
ukázali na obdiv, títo sa skrývali v skrýšach a hradoch. Rozvahou tamtých apoštolská stolica sa 
vzmáhala, prenasledovaním týchto kresťanstvo trpelo. V tom všetkom náš mladučký kráľ 
nezaostávajúci za žiadnym zo svojich predchodcov, od nikoho nie slabší, podľa zdatnosti danej 
mu Bohom želá si byť so všetkými kniežatmi svojej ríše najmocnejším pomocníkom svätej cirkvi 
rímskej a Vám, najvyššiemu otcovi. Veď i celú ríšu z božej milosti mu zverenú chce a usiluje 
(užívať) k službe božej a k svojej opore. Preto aj v pokoji nažíva a teší sa svornosti a raduje sa, že 
tak ako jeho otcovia patrí k Vašej otcovskej láske. To, že nás spomenutí Slovieni obviňovali, že 
sme s Maďarmi kresťanskú vieru zneuctili a že sme na psa či vlka a iné najbezbožnejšie 
a pohanské predmety prisahali a uzavreli mier a že sme im dali peniaze, aby odišli do Italie – 
keby sa medzi nami viedol vami verejne zavedený spor, pred Bohom, ktorý vie o všetkom prv, 
ako sa to stane, a pred vami, ktorý ste jeho apoštolským námestníkom, vysvitla by lož a dokázala 
sa naša nevina. Keďže  totiž neustále ohrozovali našich kresťanov usadených ďaleko od nás 
a sužovali neobyčajným prenasledovaním, nedarovali sme im peniaze, ani žiadnu cennú hodnotu, 
lež iba svoje plátenné šatstvo, aby sme ich divosť ako-tak skrotili a dosiahli, že by mali pokoj od 
ich prenasledovania. Teda takéto dôvody, ako sme už spomenuli, uvádzali zo zloby svojho srdca 
a vašich veľkňazov natoľko podnecovali, aby nám robili príkoria, že v liste odoslanom nám 
akoby apoštolskou stolicou za toto všetko nás karhali a vznášali rôzne urážky, a okrem iného 
vyhlasovali, že si zasluhujeme, aby nás zasiahol meč boží. Na nás sa totiž spĺňa to, čo vraví istý 
mudrc: „Spravodlivý trpí za hriech nespravodlivého“. Veď zločin, z ktorého nás neprávom 
obvinili, že sme sa ho dopustili raz, sami páchali mnohé roky. Sami prijali medzi seba nemalý 
počet Maďarov a podľa ich zvyku hlavy svojich nepravých kresťanov dohola ostrihali a poslali 
na našich kresťanov, ba aj sami ich prepadli a jedných do zajatia odviedli, druhých pozabíjali, 
iných na dne žalárov hladom a smädom vyhubili, nespočetných zase vykázali do vyhnanstva 
a vznešených mužov a počestné ženy uvrhli do otroctva; božie chrámy podpálili a všetky stavby 
zničili, takže v celej Panónii, našej najväčšej provincii nevidieť ani jediný kostol, ako môžu 
vyrozprávať biskupi vami ustanovení, ak by chceli priznať, koľko dní prešli a videli celú krajinu 
spustošenú. Keď sme sa však dozvedeli, že  Maďari vnikli do Itálie, veľmi sme si želali, ako je  
milostivý Boh svedkom, s týmito Slovienmi uzavrieť mier, sľubujúc, že pre všemohúceho Boha 
celkom im odpustime všetko zlo spáchané na nás a našich a prinavrátime im všetko, o čom by sa 
zistilo, že naši majú od nich, len aby oni zaručili našu bezpečnosť a dovolili nám časovú lehotu 
dovtedy, kým sa nám podarí vniknúť do Longobardie a uhájiť majetok svätého Petra 
a kresťanský ľud s pomocou božou vyslobodiť. Avšak ani toto sme nemohli od nich vymôcť. Lež 
po toľkých zlých skutkov  dostáva sa im dobrodenie a falošnými žalobcami sú tí, ktorí vždy boli 
prenasledovateľmi kresťanov. Ak sa na celom svete (nájde) niekto, čo by sa pokúšal dokazovať, 
že sme v inú stranu zablúdili a vzopreli sa spravodlivosti, nech  príde osobne a presvedčíte sa, že 
on klamal a že my sme v tejto veci celkom bez viny. Preto každý zvlášť i všetci spoločne 
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pripomíname a prosíme, aby ste nikomu, čo by na nás falošne uvádzal nejaké upodozrievanie, 
v nijakom prípade ľahko neuverili prv, než sa naskytne príležitosť, že v záujme tejto veci príde 
posol vyslaný Vašou výsosťou k nám alebo našou neopatrnosťou k Vám. Spoločný nárek 
a všeobecná bolesť dolieha na tých, ktorí obývajú Germániu a celé Norikum, že sa jednota cirkvi 
rozkolom rozštepuje. Je totiž, ako sme už spomenuli, jedno biskupstvo rozdelená na päť. Preto, 
ak klamstvo Slovienov ľstivo privodilo nejaké zlo, nech ho odstráni spravodlivosť, a Vy z neba 
ozdobený cnosťou a vyzbrojený apoštolskou mocou proroka zviažte, čo je rozlomené, posilnite, 
čo je slabé, závraťte, čo je rozpŕchuté (porov. Ezech. 34, 4, 16), aby sa potom ľud radoval 
z neporušenej viery a svätá cirkev tešila pokojnej oddanosti. 
   Teotmar, nehodný arcibiskup a veľmi ochotný správca apoštolských záležitostí. 
    Peniaze, podľa práva patriace Vám, nemohol som pre nevraživú zúrivosť pohanov ani osobne 
odovzdať, ani po iných poslať; keďže však je Itália z božej milosti oslobodená, pošlem vám ich, 
len čo budem môcť. Naša poníženosť prosí, aby Vaša výsosť ráčila odpovedať listom na 
jednotlivé body podania. 
    Láskavý otče sveta, hoden pre meno Petra, 
    ktorému menom sa rovnáš, kiež sa mu vyrovnáš cnosťou, 
    služobníkom svojim buď a ochrancom pravým a za nich 
    oroduj u Pána, ktorý v nebeských výsostiach vládne. 

 
Prevzaté z Ratkoš, P.:Pramene k dejinám Veľkej Moravy, Vydavateľstvo 
Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1964, s.206-2011 
 
Verba latina 
Querimonia archiepiscopus Salisburgensis et episcopi Bavariae apud Ioannem 
IX. Papam 
 (900) 
 
   Theotmarus, archiepiscopus Salisburgensis, et episcopi Bavariae suffraganei eius, 
nec non universus clerus populusque christianus Bavariae apud Ioannem IX. 
Papam conqueruntur in Moravorum terra, quae prius Pataviensi episcopo subiecta 
erat, unum archiepiscopum et tres episcopus absque scientia archiepiscopi et 
consensu episcopi ordinatos esse Slavorumque criminationes refutant. 
(900)  
   Summo pontifici et universali pape, non unius urbis, sed tocius orbis dommo, Iohanni, Romane 
sedis magnifico gubernatori. Humillimi paternitatis vestrae filli, Theotmarus, Iuuauensis 
aeclesiae archiepiscopus, Uualdo Frisingensis, Erchanbaldus Eistatensis, Zacharias Sebanensis, 
Tuto Radisponensis, Richardus, Patauiensis aeclesiae episcopus necnon et universus clerus 
populusque christianus per totam Noricam, quae et Bauuaria conversatur, prosperum in 
salvatore nostro provectum, catholicae pacis augmentum et regnum optamus aeernum.   
Antecessorum vestrorum decretis et catholicorum patrum institutis plenissime instruimur, in 
omnibus nostro sacerdotali ministerio obstantibus et adversantibus Romanum appellare 
pontificem, ut quod ad unitatem concordiae et ad custodiam pertinet disciplinae, nulla 
dissensione violetur, sed ab ipso summa provisione decernatur. Nequaquam enim credimus, 
quod coacti cottidie audimus, ut de illa sancta et apostolica sede, quae nobis sacerdotalis mater 
est dignitatis et origo christianae religionis, profluxerit quippiam perversitatis, sed doctrina et 
auctoritas ecclesiasticae rationis. Sed venerunt, ut ipsi promuglaverunt, de latere vestro tres 
episcopi, videlicet Iohannes archiepiscopus, Benedictus et Danihel episcopi, in terram 
Sclavorum, qui Maraui dicuntur, quae regibus nostris et populo nostro, nobis quoque cum 
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habitatoribus suis subacta fuerat tam in cultu christianae religionis, quam in tributo substantiae 
secularis, quia exinde primum imbuti et ex paganis christiani sunt facti. Et idcirco Patauiensis 
episcopus civitatis, in cuius diocesi sunt illius terre populi, ab exordio christianitatis eorum, 
quando voluit et debuit, illuc nullo obstante intravit et synodalem cum suis et etiam ibi inventis 
conventum frequentavit et omnia, que agenda sunt, potenter egit, et nullus ei  in faciem restitit. 
Etiam et nostri comites illi terrae confines placita secularia illic continuaverunt et, quae 
corrigenda sunt, correxerunt, tributa tulerunt et nulli eis restiterunt, usque dum incrassante 
corda eorum diabolo, christianitatem abhorrere et omnem iustitiam detractare belloque 
lacessere et obsistere sevissime ceperunt, adeo ut via episcopo et predicatoribus illo non esset, 
sed libitu suo egerunt que voluerunt. Nunc vero, quod nobis grave videtur et incredibile, in 
augmentum iniurae iactitant se magnitudinae pecuniae egisse, vos eosdem prefatos episcopos ad 
se direxisse et in oedem Patauiensi episcopatu talia egisse, qualia de illa apostolica sede 
numquam audivimus exisse, neque canonum decreta sanxisse, ut tantum scisma una pateretur 
aeclesia. Est enim unus episcopatus in quinque divisus. Intrantes autem predicti episcopi in 
nomine vestro, ut ipsi dixerunt, ordinaverunt in uno oedemque episcopatu unum archiepiscopum, 
si tamen in alterius episcopatu archiepiscopus esse potest, et tres episcopos eius suffraganeos 
absque sciencia archiepiscopi et consensu episcopi, in cuius fuerunt diocesi, eum in concilio 
Africano capitulo XX. decretum sit, ut plebes, que in diocesibus ab episcopis retinentur, quae 
numquam episcopos habuerunt, nonnisi cum voluntate eius episcopi, a quo tenentur, proprios 
accpiant lectores, id est episcopos. Et item in eodem concilio capitulo LXV, ut plebes, quae 
numquam habuerunt proprios episcopos, nisi ex concilio plenaric uniuscuiusque provintiae et 
primatis atque consensu eius, ad cuius diocesim eadem plebs pertinebat, episcopos minime  
accipiant. In decretis papae Leonis capitulo XV scriptum est: Nulla ratio sinit, ut inter episcopos 
habeantur, qui a provintialibus episcopis cum metropolitani iudicio non consecrantur, Item 
capitulum XLVIIII: ut si indignis quibusque et longe extra sacredotale meritum constitutis 
pastorale fastigium et gubernatio aeclesiae detur, non est hoc consulere populis, sed nocere, nec 
prestare regimen, sed augere discrimen. Et in eodem capitulo post pauca inquit: Difficile est, ut 
bono peragantur exitu, que malo sunt inchoata principio. Et in decreto papae Caelestini, 
antecessoris vestri, capitulum XVII continetur: Ne alicui locus concedatur sacerdoti in alterius 
iniuriam. Antecessor vester, Zuentibaldo duce impetrante, Vvichinqum consecravit episcopum et 
nequaquam in illum antiquum Patauiensem episcopatum eum transmisit, sed in quandam 
neophitam gentem, quam ipse dux bello domuit et ex paganis chritianos esse patravit. Cum 
autem eisdem Sclavis locus familiaritatis apud legatos vestros dabatur, accusabant nos et 
diffamabant nos in multis et verbis mendacibus instabant, quia nemo eis vera respondebat, 
dicentes nos cum Francis et Alamannis scandalum et discordiam habuisse, cum hoc falsum esse 
ex hoc convincitur, quia amicissimi nostri sunt et caritativi cooperatores, et etiam cum ipsis 
impactos esse accusabant. Quod non nostra cupla exigente, sed sua protervia faciente, ita 
fatemur esse, quiae quando christianitas illis caepit vilescere et insuper debitum tributum 
senioribus nostris regibus et principibus eorum solvere respuerunt belloque resistere et gentem 
nostram ceperunt lacessere, orta est seditio inter illos. Et quoniam armis sibi eos defenderunt et 
in servitium redegerunt, idcirco iure proprio tributarios habere debuerunt et debent, et sive 
velint, sive nolint, regno nostro subacti fuerunt. Quapropter oportet vos ab alto speculari et 
moderaminis temperiem pre omnibus tenere, ne peior pars confortetur et melior infirmetur. 
Progenitores namque serenissimi senioris nostri Hludouuici videlicet imperatores et reges ex 
christianissima Francorum gente prodierunt, Moimarii vero Sclaui a paganis et ethnicis 
venerunt. Illi potentia imperiali Romanam rem publicam sublimaverunt, isti damnaverunt. Illi 
christianum regnum confortaverunt, isti infrmaverunt. Illi toto mundo spectabiles apparuerunt, 
isti latibulis et urbibus occultati fuerunt. Illorum consilio apostolica sedes pollebat, istorum 
persecutione christianitas dolebat. In omnibus his iuvenculus rex noster, nulli predecessorum 
suorum secundus, nulli est inferior, sed secundum virtutem a Deo sibi datam sanctae Romanae 
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aecclesiae et vobis summo patri cum omnibus regni sui principibus adiutor optat esse 
fortissimus. Omne namque regnum divinitus sibi commissum ad dei servitium suumque 
auditorium unum vult et operatur. Unde et pace viget et concordia gratulatur atque ad vestram 
paternitatem sicut patres sui se pertinere letatur. Quod nos prefati Sclaui criminabantur cum 
Ungaris fidem catholicam violasse et per canem seu lupum aliasque nefandissimas et aethnicas 
res sacramenta et pacem egisse atque, ut in Italliam transirent, pecuniam dedisse, si vobis coram 
positio ratio inter nos agitaretur ante deum, qui cuncta novit antequam fiant, et coram vobis, qui 
vicem eius apostolicam tenetis, eorum falsitas manifestaretur et nostra innocentia probaretur. 
Quia enim christianis nostris longe a nobis positis semper imminebant et persecutione nimia 
affligebant, donavimus illis nullis pretiosae pecuniam substantiae, sed tantum nostra linea 
vestimenta, quatenus aliquotiens eorum feritatem mulceremus et ab eorum persecutione 
quiescere faceremus. Talia  namque, ut prescripsimus, iuxta malitiam cordis sui argumentantes 
et pontifices vostros ad iniuriam incitantes adeo, ut directa nobis epistola quasi ab apostolica 
sede haec omnia improperabant et diversas iniurias ingerebant atque inter alia divino gladio 
feriendos dignos ducebant. Impletur enim in nobis, quod quidam sapiens ait: Iustus tulit crimen 
iniqui. Ipsi enim crimen, quod nobis falso semel actum imposuerunt, multis annis pregerunt. Ipsi 
Ungarorum non modicam multitudinem ad se sumpserunt et more eorum capita suorum 
pseudochristianorum paenitus detonderunt et super nostros christianos immiserunt, atque ipsi 
supervenerunt et alios captivos duxerunt, alios occiderunt, alios per ima carcerum fame et siti 
perdiderunt, innumeros vero exilio deputaverunt et nobiles viros ac honestas mulieres in 
servitium redegerunt; aecclesias dei incenderunt et omnia aedificia deleverunt, ita ut in tota 
Pannonia nostra maxima provintia, tantum una non appareat aecclesia, prout episcopi a vobis 
destinati, si fateri velint, enarrare possunt, quantos dies transierunt et totam terram desolatam 
viderunt. Quando vero Ungaros Italiam intrasse comperimus, pacificari cum eisdem Sclauis, 
teste communi deo, multum desideravimus, promittentes eis propter deum omnipotentem ad 
perfectum indulgere omnia mala contra nos nostrosque facta et omnia reddere, que de suis 
nostros habere, quatenus ex illis securos nos facerent et tam diu spatium darent, quam diu 
Longobardiam nobis intrare et res sancti Petri defendere populumque christianum divino 
adiutorio redimere liceret. Et nec ipsum ab eis obtinere potuimus. Et post tanta maleficia habent 
beneficia et sunt falsi  accusatores, qui semper fuere christianorum persecutores. Si quis in toto 
mundo aliorsum nos oberrasse et iusticie restitisse probare conetur, veniat presens, et eum 
ludificasse, nosque de hac re senntietis purissimos esse. Idciro singuli omnesque ammonendo 
precamur, ne ullo modo alicui falso de nobis aliquam suspitionem referenti creduli sitis, 
antequam oportunitatis exigat, ut huius rei gratia missus de vestra celsitudine nobis aut a nostra 
parvitate directus appareat vobis. Communis demitus et generalis dolor angustat, quos 
Germania et tota tenet Norica, quod unitas ecclesie dividitur scissura. Et enim, ut permisimus, 
unus episcopatus in quinque divisus. Ideo si quid fraus maligni Sclauorum calliditate adduxerat, 
iustitia avertat, vosque ex alto virtute induti et apostolica potestate armati, iuxta prophetam, 
quod fractum est, alligate; quod infirmum, consolidate; quod abiectum, reducite, ut deinceps 
populus et fidei integritate gratuletur et sancta ecclesia tranquila devotione laetetur. 
    Theotmerus, indignus archiepiscopus et apostolicarum rerum procurator promptissimus. 
    Pecuniam vestro iuri debitam propter infestam paganorum sevitiam nec per me perferre nec 
per alios poteram transmittere; sed quia dei gratia liberata est Italia, quantocius potero, vobis 
transmisero. Precatur nostra humilitas, ut digentur vestra sublimitas respondere per singula 
transmissa cum epistola. 
   Alme pater mundi, dignus per nomine Patri, nomine quem sequeris, utinam virtute sequaris  
sisque  tuis famulis protector verus et ispos commendes domino caelo qui presidet alto. 

 
Prevzaté z Marsina, R.:Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, Tomus I, 
Bratislavae MCMLXXI, Sumptibus Academiae scientiarum Slovacae,  s.32-35 
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