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Abstrakt 

Práce se zabývá počátky a projevy vzdělanosti na území Velké Moravy. Hlavní metodou je 

analýza pramenných textů, archeologických artefaktů a analogické srovnání se stavem 

v Evropě devátého století. Rozvoj vzdělanosti na Velké Moravě započal s příchodem 

cyrilometodějské misie, která vycházela z byzantského pojetí vzdělávání. Misie však zcela 

vědomě navázala na předchozí vyučovací snahy bavorských misionářů, což dokazuje 

rozšíření křesťanství na území Velké Moravy před rokem 863. Zprvu byla využívána 

učební centra západních misionářů, později byly budovány nové areály, za nejvýznamnější 

považujeme Sady u Uherského Hradiště. Byli zde vzděláváni žáci pocházející 

z aristokratických vrstev, učební náplň byla tvořena zejména staroslověnštinou, 

modlitbami, teologií a hudbou, v některých případech také latinou. S učebními centry byl 

spojen i rozvoj řemesel potřebných ke stavbě kostelů, zdobení šperků zatížených 

křesťanskou tematikou a tvorbou knih. Práce také analyzuje stav v zemích, kam se uchýlili 

žáci byzantské misie po jejich vyhnání z Velké Moravy. 
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Abstract 

The thesis focuses on the origins and manifestations of the education on the territory of 

Great Moravia. The main research method is the analysis of historical source texts, 

archaeological artefacts and analogical comparison with the situation in 9
th

 century Europe. 

The growth of education in Great Moravia commenced with the arrival of Constantine and 

Methodius mission, which proceed from the Byzantine conception of education. The 

mission picked up the threads of Bavarian missionaries’ work, which is proved by the 

widely professed Christianity prior to the year 863. Initially, the education centres of 

western missionaries were used with new premises being built later; Sady near Uherske 

Hradiste being considered the most important. Scholars with aristocratic backgrounds were 

educated in these centres. The curriculum consisted predominantly from Old Church 

Slavonic, prayers, theology and music, sometimes accompanied with Latin. The 

development of the craft industry requisite for the building of churches, decorating 

jewellery with Christian motives and production of books was directly connected to the 

education centres. The thesis analyses the situation in the countries the scholars of 

Byzantine mission fled to after their expulsion from Great Moravia. 
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1 Metodologie 

Základní metodou výzkumu je analýza pramenných textů a analogické srovnání se stavem 

v okolních státech či v zemích, které navázaly na cyrilometodějský odkaz a kde působili 

žáci či spolupracovníci bratrů Konstantina a Metoděje. 

Pro analýzu pramenných textů i s jejich překlady do češtiny považujeme za základní 

čtyřsvazkové kompendium Magnae Moraviae fontes historici, které obsahuje texty psané 

latinsky, staroslověnsky, řecky či arabsky. Nesmíme však zapomínat, že středověké 

písemnictví bylo charakteristické tím, že řada textů vznikala na základě jiných textů, 

mnohdy již dnes ztracených, jejich přibližný obsah však můžeme zpětně rekonstruovat. 

Zejména texty hagiografické povahy jsou protkány nejrůznějšími schematickými prvky 

(např. zázraky), které tehdejší čtenáři a posluchači vyžadovali. Mnohdy je tak dnes (ale 

stejně tomu bylo i v minulosti) obtížné určit, co je v textu založeno na pravdivé události a 

co je pouze naplněním hagiografických schémat. Nesmíme také nabýt dojmu, že texty 

kronik jsou pro poznání stavu věcí zcela ideální. V těchto typech textů se mnohdy 

setkáváme s prvky ideologie a viditelnějším či méně viditelným překrucováním faktů, 

straněním určité skupině či přímo zamlčováním nelichotivých událostí. 

Pouze při pročítání všech pramenů můžeme postupně nabývat obrazu, jak se daná 

historická událost odehrála, avšak úplnou jistotu nemůžeme mít nikdy. Je nutné také 

zdůraznit, že památek přímo z devátého století se zachovalo pouze několik a ani u těch si 

nemůžeme být mnohdy jisti, zda nevznikly až později. Řadu písemných pramenů známe až 

z pozdějších přepisů. 

Pro poznání stavu na Velké Moravě po příchodu cyrilometodějské misie je nezbytně nutné 

analyzovat situaci zejména v Byzantské říši. Ta poskytla předobraz pro osnování výuky na 

Velké Moravě nejen na poli náboženském, ale i nábožensko-právním či přímo právním. 

Velká Morava byla svou polohou v přímém kontaktu s Východofranskou říší, nebyla ani 

příliš vzdálena vlivům z Říma. Na základě úzkých vztahů se všemi těmito oblastmi 

můžeme vyslovit mínění, že nálezy mimo hranice Velké Moravy měly i svůj odraz na 

jejím území – ten se však nutně nemusel zachovat do dnešní doby. 

Jako další metodu využíváme analýzu archeologických nálezů, které často mohou doplnit 

obraz skutečnosti, jež vyvstává při studiu písemných pramenů. Tím ovšem nechceme říci, 

že by archeologické nálezy byly rozhodující pro potvrzení či nepotvrzení faktů plynoucích 
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z textů. Z ohromného počtu artefaktů a vysokého počtu nálezových situací vybíráme pouze 

ty, které mají přímou spojitost s naší prací. 

Protože je cyrilometodějská problematika podstatná pro přímý či nepřímý rozvoj 

vzdělanosti nejen na území prakticky všech dnešních slovanských států, často bereme 

v úvahu i cizojazyčné texty. U těch musíme často abstrahovat od nacionálních tendencí, 

které se v nemalé míře linou celou bohatou cyrilometodějskou literaturou. V práci se 

důrazně stavíme proti přenášení současných kulturních vzorců do doby devátého století, 

pro které byly naprosto cizí pojmy jako národ, dnešní význam autorského práva, či 

dokonce chápání základního právního pojmu, jako je vlastnictví či majetek, jak je známe 

dnes. Jedině tehdy, kdy jde o již zažitý úzus, používáme dnešní názvy měst, míst a vládců, 

soudíme, že jinak by byl čtenář pouze zbytečně maten.  

Práce se také snaží korigovat některé teorie, které nejsou vyvoditelné na základě logické 

dedukce z pramenů či na základě analogického srovnání, mnohdy běží jen o nepodložené 

(či účelově podložené) teorie. Zároveň však musíme přiznat, že se nesnažíme s konečnou 

platností tvrdit, že všechny závěry zde přijaté jsou neochvějné a neměnné; ovšem 

dosavadní stav poznání problematiky závěry potvrzuje. 

V závěrečné části jsme analyzovali studentské práce, které vznikly v rámci soutěže Cestou 

dvou bratří. Z uvedených údajů vyplývá, že cyrilometodějská tematika je stále živá a 

studenti o ni mají zájem.  
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2 Úvod 

V naší práci se budeme zabývat vzdělaností na Velké Moravě. Tato říše zaujímala 

v devátém století významné postavení mezi středoevropskými národy, svým vlivem však 

zasahovala i do událostí v okolních zemích. Hlavní přínos dnes můžeme spatřovat 

v naplnění záměru pozvat do země misionáře, kteří by šířili křesťanství a ustanovili právo 

v jazyce srozumitelném prostému lidu. První oficiální kroky vedoucí k uskutečnění této 

myšlenky vzešly od knížete Rostislava, který sám tehdy ani nemohl tušit, jak zásadní bude 

jeho počin. 

Pro poznání stavu věci na Velké Moravě však nemůžeme studovat pouze situaci uvnitř 

tohoto státního útvaru. Proto je poměrně značná pozornost věnovaná Byzantské říši, ale i 

zemím, kam se uchýlili vyhnaní žáci Konstantina a Metoděje. 

Práce vzniká k příležitosti oslav 1150. výročí příchodu byzantské misie na Velkou Moravu. 

Toto jubileum potvrzuje fakt, že tehdejší historické události nenabyly pouze epizodického 

charakteru, ale položily základy takové vzdělanosti, ke které se můžeme vždy s hrdostí 

navracet. Není jistě nijak zveličelé tvrzení, že tehdejší události neovlivnily pouze 

středoevropský prostor, ale měly zcela fundamentální význam pro rozvoj všech 

slovanských národů a jazyků. 

  



12 
 

3 Velká Morava 

3.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole blíže specifikujeme, kde se rozkládala Velká Morava, kdo byli její 

vládcové, také upozorníme na možné terminologické problémy při jejím pojmenování. 

Velká Morava byla zapojena do mezinárodního obchodu, kulturní vlivy přicházející 

z okolních oblastí dokázala nejen napodobovat, ale i dále rozvíjet. 

Velkomoravská knížata musela vždy pozorně sledovat politickou situaci v okolních státech 

a pružně reagovat na hrozící nebezpečí. Toto nebezpečí nenabývalo jen podoby přímých 

vojenských útoků, spočívalo také v postupné kulturní asimilaci či ve vzniku církevní 

hierarchie, jejíž představitelé nijak nepodporovali moravské panovníky. 

3.2 Název, obyvatelé a vládcové 

Území před anexí Nitranska Mojmírem I. (830?–846), tedy území rozkládající se převážně 

v povodí řeky Moravy, můžeme označit za Starou Moravu. Velká Morava bývá 

ztotožňován s územím za vlády Mojmíra I. a Rostislava (846–870), označení 

Velkomoravská říše se vztahuje k vládě Svatopluka I. (871–894) a Mojmíra II. (894–

907?). V práci nebudeme striktně rozlišovat mezi názvy Velká Morava a Velkomoravská 

říše; i když jsme si vědomi jisté historické nepřesnosti, budeme užívat většinou jména 

Velká Morava, se všemi klady i zápory z toho vyplývajícími. Tento název, Μεγάλη 

Μοραβία, poprvé užil byzantský císař Konstantin VII. Porfyrogenétos ve svém díle O 

spravování říše (De administrando imperio), přičemž myslel Moravu vzdálenou od 

byzantských hranic. V práci odmítáme pokusy označovat Velkou Moravu jako 

Velkoslovenskou říši, či její lokalizaci do dnešního Srbska. 

O obyvatelích tohoto území budeme vždy hovořit jako o Moravanech, soudíme, že jiná 

označení nemají základ v historických pramenech, nebo se snaží vsugerovat představu 

chápání národa, které je v rámci devátého století anachronické. Poprvé se jméno Moravanů 

objevuje roku 822 při příležitosti skládání holdu císaři Ludvíku Pobožnému na říšském 

sněmu ve Frankfurtu, Letopisy království Franků (Annales regni Francorum) je 

zaznamenaly v podobě Marvani: „Na tom sněmu vyslechl vyslance všech východních 
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Slovanů, to jest Obodritů, Srbů, Veletů, Čechů, Moravanů, Praedenecentů a v Panonii 

sídlících Avarů, kteří k němu byli posláni s dary.“
1
 

Prvním historicky doloženým vládcem Moravy byl Mojmír I. (?–846?). Zmiňuje ho k 

letům 832–833 spis Obrácení Bavorů a Korutanců na víru (Libellus de conversione 

Bagoariorum et Carantanorum); ve své desáté kapitole, uvádí podobu Moimar a tituluje 

ho jako vévodu Moravanů nad Dunajem.
2
 Pravděpodobně byl pokřtěn se svým lidem, jak 

k roku 831 připomínají Záznamy o pasovských biskupech (Notae de episcopis 

Pataviensibus), když Regenhar (tj. biskup Reginhar) pokřtil všechny Moravany (zastánce 

např. D. Třeštík), nebo můžeme jeho křest zasadit do širšího období, které začíná rokem 

818 (zastánce např. F. Dvorník). Jeho nástupcem se stává Rostislav (846?–870), kterého na 

moravský stolec dosazuje Ludvík Němec. Proti tomuto franskému králi se později 

Rostislav vzbouří a spojí se s Ludvíkovým synem Karlomanem. Rostislav také bojuje proti 

franské nadvládě pomocí cyrilometodějské misie, byl si vědom vzrůstající moci svého 

synovce Svatopluka, pokusil se ho zajmout, avšak ten rozpoznal připravenou lest a sám 

Rostislava zajal. Rostislav je ve Franské říši souzen a zbaven vlády, na jeho místo 

nastupují správci markrabata Vilém a Engelšalk, proti nimž vypukne roku 871 povstání a 

Moravané donutí přijmout trůn (předpokládali, že je Svatopluk mrtev) Slavomíra. K aktu 

nedobrovolného přijetí trůnu se vyjadřuje řada pramenů, jako příklad uveďme Kroniku 

Herimana z Reichenau (Herimanni Augiensis Chronicon).  Proti Slavomírovi vytáhne 

Karlomanovo vojsko, bojů se jako jeden z velitelů franského vojska účastní i Svatopluk, 

ten předstírá loajalitu franskému králi, využije momentu překvapení a franské vojsko 

porazí. Celou událost barvitě popisují Letopisy fuldské (Annales Fuldenses): „Mezitím byl 

Svatopluk – protože mu nikdo nemohl dokázat zločiny, z kterých byl obviněn – 

Karlomanem propuštěn a poctěn královskými dary a vrátil se do svého království, veda 

s sebou Karlomanovo vojsko, jako by chtěl bojovat proti Slavomírovi; tak totiž lstivě slíbil 

Karlomanovi, bude-li mu dovolen návrat do vlasti. Ale jako lidi neopatrné a příliš 

sebevědomé obvykle stíhá potupa, tak se to přihodilo i onomu vojsku; neboť když ostatní 

stavěli tábor, Svatopluk vstoupil do starého Rostislavova města, a ihned porušil věrnost a 

zapomněv na svou přísahu – jak jest slovanský zvyk –, obrátil své síly a snahy ne k boji 

                                                           
1
 Magnae Moraviae fontes historici I: Annales et chronicae. 2. dopl. a přeprac. vyd. Brno: Ústav klasických 

studií, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 

Filozofická fakulta, 2008, s. 47. ISBN 80-254-1780-5.  
2
 Magnae Moraviae fontes historici III: Diplomata, epistolae, textus historici varii.  1. Vyd. Brno: Universita 

J. E. Purkyně, 1969, s. 310. 
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proti Slavomírovi, ale k pomstění potupy, kterou mu způsobil Karloman. Zkrátka napadl 

s velkým vojskem v táboře Bavory, kteří netušili nic zlého a nedostatečně se střežili, a 

mnoho z nich zajme živých, když téměř všechny ostatní pobil s výjimkou těch, kteří se 

prozíravě vzdálili z tábora.“
3
 Svatopluk roku 871 nastupuje na velkomoravský trůn a říše 

pod jeho vládou zažívá svůj největší rozmach, vládne až do své smrti roku 894. Na místo 

velkomoravského panovníka nastupuje jeho syn Mojmír II. (894–907?), jehož vláda je 

oslabována přírodními katastrofami, nájezdy Maďarů i neustálými boji s bratrem 

Svatoplukem II., který vládl v nitranském knížectví. 

Namísto přesného označení Mojmír I. a Svatopluk I. budeme v práci užívat pouhého 

Mojmír a Svatopluk, pouze v případech, kdy by hrozilo nepochopení, o kterého panovníka 

jde, budeme jednotlivé nositele stejného jména rozlišovat pomocí římských čísel.  

3.3 Lokalizace a rozloha 

Jádro staré Moravy se rozkládalo v povodí řeky Moravy, další území byla získávána 

výboji, ovšem zejména u vzdálených oblastí nemůžeme předpokládat nijak silnou 

závislost, tato území sloužila spíše jako nárazníkové pásmo, které mělo pouze zbrzdit 

případné nájezdníky. L. Havlík odhaduje, že stará Morava měla rozlohu okolo 30 tisíc km
2
 

a mohlo ji obývat 120–180 tisíc lidí, území na východ zabíralo rozlohu asi 60 tisíc km
2
 a 

žilo zde 180–300 tisíc obyvatel. Celkově tedy Velká Morava měla rozlohu okolo 90 tisíc 

km
2
 a populace čítala na 300–480 jedinců. Velkomoravská říše zabírala rozlohu až 400 

tisíc km
2
 a obývalo ji kolem 1,6 mil. obyvatel.

4
 Dané odhady se v rámci jednotlivých 

autorů liší, např. G. E. Sančuk soudí, že stará Morava měla až 40 tisíc km
2
 a kolem 

poloviny 9. století zde žilo na 250 tisíc lidí.
5
  

Hranice Velké Moravy byly tvořeny na jihu Dunajem, západní hranice již tak 

specifikovány nebyly, procházely ale zhruba v místech dnešních hranic mezi Čechy a 

Moravou. Na severu sahala Velká Morava až za Olomouc, na východě zhruba k dnešním 

Spišským Tomášovicím. Můžeme hovořit o jistém trojúhelníku, který byl vymezen řekami 

Moravou, Dyjí a Dunajem. Za Svatoplukovy vlády bylo území značně rozšířeno, 

                                                           
3
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zahrnovalo Čechy a Polabské Srby na západě, Slezany a Vislany (Krakov) na severu, na 

východ se říše rozšířila až skoro po dnešní hranice Slovenska s Ukrajinou (Zemplín). Na 

jihu kopírovala hranice tok Drávy (Pětikostelí, Zalavár, Szombathely). Velká Morava 

alespoň po krátký čas své existence sousedila s Východofranskou říší, První Bulharskou 

říší i Kyjevskou Rusí. 

Možné lokalizace Velké Moravy do dnešního Srbska považujeme za mylné, na základě 

historických a archeologických poznatků je zřejmé, že se území rozkládalo v povodí řeky 

Moravy.
6
 

Další možnost jak stanovit hranice Velké Moravy spočívá v kopírování hranice zákazu 

vývozu mečů za Karla Velikého, tzn. limes Sorabicus (Lužičtí Srbové a Frankové) a limes 

Saxoniae (Obodrtité a Sasové).
7
 

3.4 Obchod, výroba a umění 

Velká Morava se silně orientovala na obchod, který jí pomáhal získávat jinak nedostupné 

suroviny. Dny určené pro trhy byly obvykle stanoveny na dobu jmenin svatých (to 

samozřejmě po rozšíření křesťanství), takto uspořádané trhy však neměly pouze obchodní 

význam. Byly zde pořádány soudy, církev budovala tzv. trhové kostely, které sloužily jako 

místo pro výběr poplatků. Samotný kníže přebíral zodpovědnost za klidný průběh trhu, byl 

zachováván tzv. mir, za který kníže vybíral poplatky.
8
 Výroční trh se konal tři dny v 

každém měsíci. Předmětem vývozu z Velké Moravy byli zejména otroci, vosk, koně, 

stříbro, kožešiny a kůže,
9
 na Moravu se dovážela řada komodit: ze Solnohradska i 

Sedmihradska sůl; z oblasti Baltského moře jantar, sklo, nože; z jihu koření, ovoce, mušle 

na náhrdelníky a některé šperky; z Franské říše zbraně (meče) a skleněné výrobky; 

z Orientu hedvábí, koření a kadidlo.
10

 

Hedvábí dosvědčuje existenci vyšší společenské vrstvy na velkomoravském území. Byzanc 

byla v 7.–11. století největším producentem tohoto artiklu, dokonce do roku 900 byl uvalen 
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zákaz na jeho vývoz za hranice říše. Obvykle se tak hedvábí dostávalo za hranice pouze 

formou darů. 

S většinou komodit se obchodovalo v dálkovém obchodu, Velkou Moravou procházela tzv. 

Jantarová stezka, která sice neměla pevnou trasu, spíše se jednalo o rozvětvenou síť cest, 

které reflektovaly danou politickou situaci, přesto obchodně i kulturně spojovala sever a jih 

Evropy. Také nesmíme opomenout prodloužení Hedvábné stezky z Konstantinopole přes 

Podunají do Řezna. 

Kromě mezinárodního obchodu existoval i obchod vnitrostátní. Rozdíl spočíval nejen 

v nabízeném sortimentu zboží, ale také ve způsobu platby. Při domácím obchodu se 

uplatňovala naturální směna (barterový obchod); plátěné šátky, železné misky tzv. 

slezského typu či sekerovité hřivny, což byly neopracované kusy železa, jejichž váha ani 

tvar nebyly nijak sjednoceny, sloužily jako místní platidla. Domácí obchod probíhal 

prakticky kdykoliv, trhy však pouze na hradištích. V rámci mezinárodního obchodu se 

platilo franskými nebo byzantskými mincemi, otroky, ale i kožešinami. Byzantský zlatý 

solid Michaela III. máme doložen z nálezu v Mikulčicích. Mezinárodní trhy se konaly na 

centrálních hradištích, zmínku o nich nalezneme v Knize vzácných drahocenností (Kitábu 

l-a'láḳi n-náfísati li-bni Rusta) od Ibn Rusty, když popisuje vládce Moravanů: „Město ve 

kterém sídlí se jmenuje Dž. r. wáb a mají v něm trh tři dny v měsíci a obchodují a 

prodávají na něm.“
11

 O trzích Moravanů se také dočteme v 8. kapitole Šetření o clech 

(Inquisitio de theloneis, někdy též Raffelstettský celní tarif
12

): „Jestliže by pak chtěli přejít 

na trh k Moravanům, nechť zaplatí podle (odhadu) hodnoty zboží v té době jeden solid 

z lodě a ať volně plují dále; při návratu ať nejsou nuceni podle zákona platit nic.“
13

 Kde 

však byly konkrétně trhy konány, to s jistotou nemůžeme určit, otázka je spojena 

s lokalizací sídla knížete. 

Postupně se výroba specializovala, což dokazují keramické a kamenické práce, řemesla 

jako tkalcovství byla vykonávána zejména v zimních měsících.
14

 Slované na Velké Moravě 
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ovládali výrobu železa, železářské hutě byly už v 2. pol. 8. stol. schopny produkovat až 6 

tun železa ročně.
15

 V Želechovicích byla objevena soustava tavicích pecí, v nichž se 

zpracovávala místní ruda (magnetit a hematit). Zde vyrobené železo zásobovalo především 

Olomouc jakožto významné severomoravské hradiště. Jeho význam dokládá i naleziště 

pecí v okolí – Dolní Sukolom, Rozvadovice, Králová, Žerotín, všechny tyto vesnice se 

zabývaly výrobou železa. Avšak ani jiná hradiště nezůstala bez pecí, archeologické nálezy 

je dokládají ve Starém Městě u Uherského Hradiště, Valech u Mikulčic, Pohansku u 

Břeclavi, Nitře, Pobedimi u Piešťan i Olomučan v Moravském krasu.
16

 

Snad nejviditelnějším projevem velkomoravské (umělecké) výroby zůstávají šperky. Jejich 

značný počet, dovedné zpracování i ornamentální výzdoba vyvolávají řadu otázek. 

Souhlasíme s tvrzením, že valná většina byla vyrobena přímo na zemí Velké Moravy, 

avšak někdy jsou využívány i šperky jiné provenience (např. antické gemy), které jsou 

zasazeny do nových kontextů. Vyráběli je jak domácí, tak i zahraniční mistři, zásadní 

otázkou zůstává, odkud čerpali inspiraci pro zdobení svých výrobků. Inspirace byla možná 

oblastmi Černomoří a Byzance, L. Havlík
17

 se dokonce nebrání ani vlivům omnoho 

východnějším, Byzanc ovlivňovala prostředí kolem Jaderského moře, vlivy mohly 

přicházet i z Franské říše. J. Poulík
18

 soudí, že velkomoravští řemeslníci byli inspirováni 

pouze Byzancí a Orientem, ovšem cizí motivy přetvářeli tak, aby vyhovovaly domácímu 

vkusu. Obdobný vliv Byzance spatřuje i A. Avenarius,
19

 ten zdůrazňuje rozkvět výroby 

ženského šperku a gombíků. Zejména gombíky jsou důkazem rozvinutí cizích idejí, 

v Byzanci a u balkánských Slovanů totiž gombíky sloužily jako pomůcka pro upevňování 

šatu, kdežto na Velké Moravě sloužily výhradně jako ozdoba.
20

 

Vyskytují se i opačné názory na postavení velkomoravského šperku, P. Balcárek tvrdí, že 

„šperk představuje nejnižší stupeň byzantského vlivu, příklad odvozeného umění říšských 

federátů, mnohdy zřejmě i bez porozumění původní výtvarné předloze. Výsledkem jsou 

neuměle kopírované, několikrát přetavené ideje, vyráběné většinou místními řemeslníky 

v oblasti avarského kaganátu, často snad i bez kontinuity a porozumění helénské 
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tradici.“
21

 My se kloníme k názoru, že velkomoravský šperk získal jisté předlohy v oblasti 

Byzance, velkomoravská nákončí se nebrání figurálnímu znázornění postav, avšak jsou 

zastoupeny i zoomorfní a florální motivy, nákončí se stávají více dekorativními, tento stav 

možná reflektuje dřívější ikonoklastické rozbroje v Byzanci. V každém případě však běží 

z velké části o vlastní kulturní přínos Velké Moravy, šperk se tak stává jedním z projevů 

samostatné kultury. Z dosavadních archeologických nálezů můžeme říci, že hlavní centra 

výroby šperků byla ve Starém Městě, Valech u Mikulčic, Pohansku a Nitře. 

3.5 Sociální diferenciace 

Obyvatelstvo bylo na Velké Moravě značně sociálně diferencované. Stále otevřenou 

otázkou zůstává, co určovalo moc jednotlivých knížat, čím si nárokovala svou vládu nad 

ostatními. Ve vztahu k prostým lidem to mohla být jen rodová příslušnost, ovšem jistě 

musel být i nějaký způsob, jak se konstituovala vrstva velmožů a jiné aristokracie – to 

mohlo být i na základě vlastnictví speciálního předmětu, kupříkladu karolinského meče. 

Obdobná otázka se týká celé mojmírovské dynastie, zde musíme přiznat, že prozatím 

nevíme, čím si nárokovala vládu nad ostatními knížaty a proč tato knížata panovníky z této 

dynastie uznávala, nezapomeňme, že Rostislav i Svatopluk byli původně na 

velkomoravský stolec dosazeni franskou mocí. 

Panovník si nárokoval část z kořisti, patřila mu rozsáhlé pole i stáda koní, k jeho přímému 

vlastnictví náleželo obyvatelstvo, často i kostel. Ostatní aristokraté byli v pramenech 

označováni jak principes, ti mohli být jak z mojmírovské dynastie, tak z jiných 

význačných rodů. Panovníkovi byla k dispozici rada, kterou tvořili tzv. svjetnici, v Životě 

Konstantinově (dále ŽK) 14 čteme, že se Rostislav poradil se svými knížaty. 

Níže stáli velmožové, tzv. primates a optimates. Z nich se vybírali župani, kteří plnili vůli 

panovníka v dané oblasti, často vybírali daně, předsedali soudům, organizovali opravy 

opevnění.
22

  

Odraz těchto vysokých společenských vrstev nalézáme v bohatě vybavených hrobech, a to 

u mužských, ženských i dětských příslušníků. 
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Nejpočetnější společenskou vrstvu Velké Moravy tvořili lidé označovaní jako ljude, 

populus, liberi či homines. Byli to svobodní obyvatelé, podléhali však vladaři, kterému 

odváděli daně, museli nastupovat k vojenské službě. Živili se jako zemědělci, řemeslníci, 

ale i jako kupci. Tato vrstva se pravděpodobně dělila na ty, kteří vlastnili nějaký majetek – 

populus tuus, a na ty, kteří nevlastnili skoro nic – simplex populus. Hroby těchto obyvatel 

se vyznačují skromnými předměty, které v nich nalézáme, nejčastěji opasek a mísu 

s pokrmem. Často nalézáme i atributy určující profesi zemřelého – šíp pro lovce, srp pro 

zemědělce, nástroje pro řemeslníky. 

Poslední vrstva byla tvořena nesvobodnými, otroky. V písemných pramenech je takový 

jedinec označen jako rab či mancipium. Otroky se stávali buď váleční zajatci, nebo 

dlužníci a lidé odsouzení za těžké přestupky. 

3.6 Vztahy s ostatními státy 

Už ze samotné polohy Velké Moravy na mapě Evropy je patrné, že udržovala styky 

s okolními státy. Prvořadým úkolem každého panovníka v rámci doktríny tzv. 

univerzalismu bylo šířit křesťanství na nepokřtěná území jakýmkoliv dostupným 

způsobem, tedy i silou. Velká Morava se musela ve svých dějinách nějak vypořádávat 

s mocí Avarského kaganátu, Franské říše, Říma, Bulharska, Byzance a ve svém závěru i 

s Uhry, ovšem nesmíme zapomínat na styky s Čechy a Krakovem. Abychom lépe 

pochopili, s kým Morava soupeřila a s kým ji po určitou dobu pojilo spojenectví, musíme 

alespoň v krátkosti uvést nejdůležitější fakta. 

Jakékoli vztahy s Avarským kaganátem končí roku 796, když jej Karel Veliký vyvrací. 

Otázka faktické nadřazenosti Avarů zejména v posledních letech existence tohoto útvaru je 

však více než sporná. Tzv. Fredegarova kronika (Chronicarum quae dicuntur Fredegarii 

Scholastici libri IV) sice k roku 623 říká, že „Hunové přicházeli každoročně k Slovanům 

přezimovat, brali si do lože manželky Slovan i jejich dcery,“
23

 avšak řada historiků se kloní 

k názoru, že se jedná pouze o nadsazené vyprávění. J. Stanislav dokonce uvádí, že Avaři 

žijící v Panonii jsou už od 6. či 7. stol. značně ovlivněni byzantskou kulturou, takže 
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postupně mění své orientální zvyky a usazují se.
24

 To, že Slované žili na daném území 

dávno před Avary, dokládá gótský historik Jordanes, který označuje Slovany za početný 

národ (natio populosa) žijící v nesmírných prostorách (immensa spatia).
25

 

S Nitranským knížectvím se vztahy od roku 833 vyvíjejí tak, že jej kníže Mojmír integruje 

do své říše a vyhání vládce Pribinu. Z Nitry se tak stává jakési údělné knížectví, které 

dostává od Rostislava pod správu jeho synovec Svatopluk, ten zde později ustanovuje za 

vládce svého druhorozeného syna Svatopluka. 

S Franskou říší, resp. její východní částí, je Velká Morava prakticky neustále ve styku, a to 

od svého založení až po zánik. Závislost však byla více než proměnlivá. Zprvu franští 

králové chápali Moravu jako území, které sice nebylo zcela integrální součástí říše, ale 

které jí bylo podřízeno, bylo na ní závislé. Situace se mění již dosazením knížete 

Rostislava na moravský trůn, ten se snaží i o církevní nezávislost, což se mu nepodaří 

zcela, ale vymaní se z vlivu franských kněží. Nezávislost politickou i církevní dokládá 

synoda v Mohuči (852), která projednávala případ jakéhosi Albigise, který utekl na Velkou 

Moravu, aby se vyhnul trestu. Bylo mu sice uloženo jako trest pokání, ale na Moravě nebyl 

jediný biskup nebo mnich, který by mohl vykonat vůli synody. J. Cibulka soudí, že kolem 

roku 850 bylo bavorské duchovenstvo donuceno odejít z Moravy.
26

 Výraznými milníky ve 

vztazích mezi Moravany a Franky jsou spojenectví a následné rozbroje se synem Ludvíka 

Němce Karlomanem. Velká Morava se na krátký čas dostává pod správu markrabat 

Viléma a Engelšaka, avšak ta je brzy ukončena. Jisté uklidnění vztahů přináší až 

Forchheimský mír roku 874, poté může Svatopluk budovat svou říši, území Velké Moravy 

již není chápáno jako součást Východořímské říše. 

Vztahy s Římem můžeme dělit na politické a církevní, mnohdy se obě kategorie vzájemně 

překrývají. Církevní autorita Říma nebyla v průběhu prvních staletí samozřejmá, 

v devátém století navíc sílí teorie tzv. patriarchální pentarchie (viz kapitolu Byzanc). Také 

faktická moc Říma se opírá především o sílu franského krále. Jak však napovídá 

Rostislavova misie do Říma, Velká Morava předpokládala svou příslušnost pod papežskou 

kurii. Zájem o Velkou Moravu v pozdějších letech dokládá také množství bul psaných 
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papežem, jejichž adresáty byla velkomoravská knížata, ale i arcibiskup Metoděj. Římská 

kurie však nebyla o stavu na Velké Moravě vždy zcela přesně informována, její 

rozhodování bylo nejednou ovlivněno i podvrženými dokumenty, které vytvářel Metodějův 

nepřítel Viching. Také otázka slovanské liturgie nebyla nikdy vyřešena s konečnou 

platností.  

S Byzancí jsou vztahy reprezentovány zejména cyrilometodějskou misií. Život Metodějův 

(dále ŽM) připomíná i nějakou jinou misi uskutečněnou před příchodem Konstantina a 

Metoděje, tu však nemůžeme nijak potvrdit. Z vývoje událostí v 2. pol. 9. stol. můžeme 

soudit, že Byzanc ztrácí o území Velké Moravy zájem, dokonce ani oficiální byzantské 

kroniky nepřipomínají cyrilometodějskou misii. Zcela oprávněně můžeme předpokládat 

obchodní styky, což dokládají nejen předměty dovozu (hedvábí, křížky) a nález platidla 

(zlatý solid), ale i jazykové vlivy, které se projevily zejména v oblasti církevní 

terminologie (viz kapitola Jazyky ovlivňující podobu církevních textů na Velké Moravě). 

S Bulharskem jsou vztahy značně rozkolísané, pohybují se od počátečních snah o 

vytvoření aliance začátkem devátého století iniciované knížetem Rostislavem, přes 

vznikání a zanikání krátkodobých spojenectví, až k vážnému vyostření vztahů ke konci 

devátého století, kdy se Arnulf Korutanský (877–899 král, 896–899 císař) spojuje 

s bulharským knížetem Vladimírem (889–893), k čemuž Fuldské letopisy (Annales 

Fuldenses) dodávají: „Vyslal také odtamtud v měsíci září své posly s dary k Bulharům a 

k jejich králi Vladimírovi, aby byl obnoven dřívější mír, a požádá, aby nebyla Moravanům 

dána možnost nakupovat odtamtud sůl.“
27

 Morava tak na nějaký čas ztrácí přísun naprosto 

nezbytné suroviny potřebné nejen ke správnému vývoji organismu, ale sloužící také 

k uchování masa. Obě říše nerozhodují o vztazích mezi sebou zcela svobodně, politický 

tlak Byzantské a Franské říše byl značně silný. 

Na vztahy s Kyjevskou Rusí poukazuje zejména řemeslná výroba, která se stávala 

objektem vývozu z Velké Moravy. Pod vedením učenců z Velké Moravy byly na Kyjevské 

Rusi zakládány školy.
28

 Zajímavou zprávu nalezneme v persky psaném díle Kraje světa 

(Ḥudúd al-'Álam) z 10. stol.: „Mezi Rusy žije skupina Moravanů a je to ozbrojená 
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družina.“
29

 Jakou družinu mohl mít perský autor na mysli, však nemůžeme určit. 

Východní Slované byli ovlivněni i způsobem výroby šperků, v Kyjevě byla nalezena 

kovolitecká dílna z 1. čtvrtiny 10. stol., která vytvářela ozdoby zcela zřejmě pod vlivem 

velkomoravských vzorů.
30

 

Stejně tak styky s oblastmi Čech byly materiálně-kulturní. To dokazuje nejen existence 

stejného typu ženských korálů,
31

 ale i takřka shodnost torza křížku z Budče s křížkem 

s vyobrazeními lidských tváří nalezeného v Mikulčicích. Také rotunda sv. Klimenta 

na Levém Hradci poukazuje na inspiraci v architektuře i na oblíbenost tohoto světce. Na 

tuto velkomoravskou tradici později navázali benediktini, kteří spojovali latinskou liturgii 

a slovanský jazyk.
32

  

Styky s dnešním Vislanskem mohou být doloženy skutečností, že toto území bylo za 

knížete Svatopluka připojeno k Velké Moravě. I ŽM 9 uvádí, že polský kníže přijímá křest 

z rukou Metoděje, což by potvrzovala i korespondence Jana IX. se salcburskou diecézí, 

z níž totiž vyplývá, že první křesťané se v Polsku objevili za arcibiskupa Metoděje; i 

pozdější prameny a archeologické nálezy dokládají kontinuitu staroslověnské liturgie. Je to 

např. za druhé světové války zničený Calendarium Wislicense, kalendář ze 14. stol., který 

připomíná 20. červen jako svátek Nauma, 17. červenc jako památku sv. Gorazda a 

k 22. listopadu připomíná Klimenta. Soupis krakovských biskupů (ze 13. stol.) uvádí, že 

první církevní hodnostáři byli arcibiskupové, což by mohly být osoby dosazené samotným 

Metodějem, ten totiž měl na podobné jmenování právo od papeže. Jan Středovský 

vzpomíná v díle Sacra Moraviae historia sive vite vita SS. Cyrilli et Methodii (1710) dva 

cyrilometodějské misionáře  – Wisnoga a Oslava. Jako problematický se jeví nález denáru 

Boleslava I. Chrabrého nesoucí cyrilicí napsané jméno Boleslav. Peníze sice mohl v té 

době razit jak knížecí dvůr, tak i arcibiskup, ovšem na knížecím dvoře Boleslava I. se 

užívala výhradně latina. Značně matoucí je užití cyrilice, cyrilometodějskou kontinuitu by 

lépe charakterizovala hlaholice, proto soudíme, že se jedná o ovlivnění druhotné, skrze 
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bulharské misionáře, kteří působili v Uhrách.
33

 Po smrti Boleslava I. ho měli podle kroniky 

Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum oplakávat latiníci i Slované, tento 

motiv je výrazně podobný motivu v ŽM 17, kdy po smrti arcibiskupa Metoděje jsou 

slouženy smuteční mše latinsky, řecky i slovansky a lidé všech stavů oplakávají jeho smrt. 

Tento motiv můžeme považovat za obvyklé schéma, vyskytuje se totiž i v jiných textech.  

Značný počet kostelíků zasvěcených sv. Klimentovi spolu se staroslověnskou liturgickou 

terminologií by mohly poukazovat na ovlivnění započaté již za života Metoděje, avšak 

nesmíme zapomínat ani na možné pozdější ovlivnění vycházející z přemyslovských 

Čech.
34

 Soudíme proto, že pokud připustíme přímé působení cyrilometodějské misie na 

území Malopolska, tak bylo pouze krátkodobé, další výraznější vlivy jsou až druhotné. 

Tuto domněnku zakládáme i na tom, že území sice po jistou dobu patřilo k Svatoplukově 

říši, avšak bylo příliš okrajové. To ovšem neznamená, že by kulturní styky v 9. stol. 

nebyly, jsou doloženy staropolské výrazy (např. zbavić), které nejsou v staročeských 

památkách, avšak mají staroslověnské paralely. 

Ke konci své existence se Velká Morava setkává s novým kmenem Uhrů. Zprvu vztahy 

nebyly špatné, ŽM 16 dokládá setkání Metoděje s uherským králem, což byl 

pravděpodobně pouze nějaký vévoda, možná ani ne Maďar. Moravané s Uhry válčili, 

dokonce je drželi v obležení, ze kterého jim pomohl Arnulf Korutanský (887–899), avšak 

ten se spojil už roku 894 s Moravany právě proti Maďarům, kteří zcela zpustošili Panonii, 

jak dodávají Letopisy fuldské (Annales Fuldenses) k roku 894: „Avaři, kteří se nazývají 

Maďaři, podnikli v těchto dobách nájezdy za Dunaj a způsobili mnoho běd. Neboť lidi i 

stařeny veskrze vraždili, dívky jako dobytek pouze k ukojení své chlípnosti s sebou 

odvlékali a celou Panonii zničili až do úplného vyhlazení. Na podzim byl uzavřen mír mezi 

Bavory a Moravany.“
35

 O pár let později, kolem roku 900, „Maďaři zpustošili do té míry 

celou Itálii, že zabili velmi mnoho biskupů a že v jediné bitvě padlo za jednoho dne 20 000 
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Italů, kteří se pokusili proti nim bojovat.“
36

 Bavoři si stěžovali na to, že Moravané Maďary 

na jejich území vpustili, což by jen potvrzovalo ustanovení krátkodobého spojenectví, 

které však končí už rokem 902, kdy jsou Maďaři Moravany poraženi stejně jako o rok 

dříve v Korutanech Bavory. Maďarské útoky vedly později k zániku Velké Moravy, avšak 

nebyly jediným činitelem jejího pádu. 

Mezinárodní aktivitu dokládají i počty vojenských střetů. Písemné prameny raného 

středověku upomínají 65 vojenských událostí, které se týkají Velké Moravy. Můžeme je 

klasifikovat následovně: šest připadá na vnitřní rozbroje, šestnáct na velkomoravskou 

expanzi, dvacet tři na obranné boje odehrávající se na domácí půdě, šest na osvoboditelské 

útočné boje, tři na připravované, ale neuskutečněné akce proti Velké Moravě a jedenáct 

týkajících se uzavření příměří.
37

 

3.7 Zánik 

Po smrti krále Svatopluka roku 894 Velká Morava pomalu spěje ke svému zániku. 

Nástupce Mojmír II. už nedokázal čelit nejen Frankům, ale ani Maďarům. S pomocí 

Maďarů sice zaútočil na Franskou říši, avšak později jeho spojenectví s nimi přestává platit 

a Velká Morava se nedokáže bránit sílícím nájezdům. Řada historiků připomíná, že kolaps 

Velké Moravy nenastal pouze kvůli nájezdům Maďarů. Celá říše byla oslabena 

vnitropolitickými boji mezi syny Svatopluka – Mojmírem II. a Svatoplukem II. (který vládl 

nitranskému knížectví). Navíc máme doloženy právě k začátku desátého století 

katastrofální záplavy, které mohly zničit veškerá důležitá hradiště, nacházející se v povodí 

řeky Moravy. Tento fakt by potvrzovalo i to, že pozdější tzv. břetislavská hradiště byla 

stavěna na jiných místech než původní velkomoravská. Kolaps ale nenastal na celém 

území. „Jak dokazují výsledky archeologických výzkumů posledních let, některé moravské 

kostely a pohřebiště sloužily své funkci i v první polovině desátého století. Z toho vyplývá, 

že aspoň někteří kněží zřejmě přežili katastrofu moravského státu.“
38

 I když Velká Morava 

je zničena kolem roku 906 a zmínky o ní mizí z kronik na více než sto let, musíme 
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připomenout, že severní části říše, např. Olomoucko, byly dotknuty vpádem Maďarů jen 

velmi málo, či snad vůbec.  

Konec Velké Moravy byl způsoben spojením celé řady okolností, které pouze ve své 

kombinaci byly natolik silné, aby se staly pro říši osudnými. 

3.8 Závěr kapitoly 

Velká Morava tvořila v devátém století ve středoevropském prostoru silný státní útvar. 

Z území podřízeného Franské říši se později stává její rovnocenný partner, také na poli 

církevní organizace usiluje o vlastní, nezávislou hierarchickou strukturu. Jakožto 

středoevropský stát byla silně ovlivňována politickou situací nejen v sousedním Bavorsku, 

ale i v Panonii, Římě i Bulharsku. Její vojenský rozmach byl podporován i vzkvétajícím 

obchodem a řemeslnou výrobou, z níž nejtypičtějším projevem je velkomoravský šperk. 

Osudy Velké Moravy byly pečlivě sledovány zejména franskými kronikáři, kteří se ovšem 

mnohdy snažili upravovat historická fakta (nebo jejich výklad) ve svůj prospěch, i přes to 

nemohli skrýt sílící moc velkomoravských panovníků.  

Zánik Velké Moravy nemůžeme ztotožnit pouze s jednou událostí, šlo o kombinaci více 

okolností a kumulaci dlouho neřešených problémů.    
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4 Křesťanství před příchodem Konstantina a Metoděje 

4.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole objasníme, jak bylo rozvinuto křesťanství na území Velké Moravy před 

příchodem cyrilometodějské misie. Ve středověku bylo vyučování neodmyslitelně spojeno 

se šířením křesťanství. Zda se dělo cestou laskavých slov nebo silou, nehrálo v očích 

některých misionářů významnou roli. Křesťanští panovníci v rámci doktríny tzv. 

křesťanského univerzalismu považovali za svou prvořadou povinnost šířit víru na 

nepokřtěná území.  

Prvotní setkání s křesťanstvím se odehrávalo skrze misionáře, kteří tomuto účelu zasvětili 

mnohdy celý život. Jak uvidíme v následující kapitole, o křesťanství na Velké Moravě 

můžeme hovořit již před příchodem Konstantina a Metoděje, bylo by zásadním omylem 

předpokládat, že právě tito bratři byli prvními šiřiteli víry na našem území.  

4.2 Podmínky pro šíření křesťanství 

Podněty pro rozvoj křesťanství na našem území byly dvojího druhu: vnitřní a vnější.
39

 Za 

základní vnější podnět dovolující šíření nové víry můžeme považovat vyvrácení Avarského 

kaganátu Karlem Velikým, po roce 769 je tento útvar zcela neživotaschopný. Tímto 

krokem se otevírá prostor pro četné misie, které tak mohou daleko volněji pronikat na 

slovanská území. Za vnitřní podmínku můžeme považovat vznik společnosti s pevně danou 

hierarchickou strukturou, která je příznivá pro rozvoj křesťanství. Misijní proudy 

přicházely z několika center – ostrovní iroskotské misie, misie z Bavor (zejména tedy 

Salcburk, Pasov a Řezno) a z adriatické oblasti, která byla pod správou aquilejského 

patriarchátu. Život Metodějův hovoří i o předcyrilometodějských misiích z Řecka. 

4.3 Iroskotští misionáři 

První často uvažovaný misijní proud měl být iroskotský. Přímý vliv těchto mnichů však 

dnes můžeme označit jako přinejmenším sporný. V oblasti architektury by se měl projevit 

zejména stavbou speciální příčky oddělující kněžiště od zbytku kostela, podobnou příčku 

bychom sice mohli nalézt nejspíše v kostele v Modré, ale interpretace tohoto stavebního 
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prvku jako iroskotského se ukazuje jako problematická.
40

 I další stavební prvky uplatněné 

v kostele v Modré, mezi které patří možné zúžení triumfálního oblouku či čtveřice 

mohutných pilířů uprostřed lodi, která by odkazovala na patrovou dispozici prostoru u 

Brétigny,
41

 nejsou zcela přesvědčivé. Spíše se jeví, že tito mniši ovlivnili naše území pouze 

nepřímo, a to skrze bavorské kněží, kteří jimi byli bezesporu ovlivněni.  

L. Pokorný rozhodně tvrdí: „Nemohu nepřejít otázku (sic!) ostrovních misionářů, o nichž 

mluvíme jako o iroskotských mniších. Bylo mnoho diskuzí o jejich působení v našich 

krajích zejména na Moravě. Přes to vše jsem zcela přesvědčen, že putující mniši s největší 

pravděpodobností mezi podunajskými, moravskými a neváhám říci, že i mezi českými 

Slovany pracovali.“
42

 Pro svá tvrzení uvádí čtyři důvody: prokazatelně iroskotské kláštery 

nebyly daleko od hranic s Velkou Moravou (např. klášter Kremsmünster
43

); salcburský 

biskup Virgil (umírá 784) zaznamenává renesanci iroskotských mnichů a Salcburg měl o 

misie mezi Slovany vždy zájem; tzv. Dunajská synoda (796) kritizuje mnoho mnichů, kteří 

misijně působili mezi Slovany; určité zvláštnosti v Kyjevských listech, které jsou 

nevysvětlitelné bez vlivu iroskotských kněží. Bohužel L. Pokorný své důvody podrobněji 

neobjasňuje, můžeme namítat, že i jiná města měla o slovanské oblasti nemalý zájem, 

potulní mniši byly jevem značně rozšířeným. Navíc sám L. Pokorný píše: „V podstatě lze 

mluvit o třech hlavních liturgických proudech, které v předmetodějské době mohly 

zasáhnout naše území. Jedním z nich je proud směřující z Podunají, druhým z prostorů 

středozemního, z oblasti akvilejské, a třetím liturgie přicházející ze západu, tedy z říše 

franské, v němž by bylo možno rozeznat předgregoriánské liturgie, liturgii galikánskou, ba 

vzdáleně i liturgii ostrovní.“
44

 Z. Měřínský soudí, že „nelze vyloučit působení iroskotských 

mnichů i na našem území,“
45

 ale i přes to soudíme, že vliv iroskotských misionářů byl 

pravděpodobně pouze zprostředkovaný, což ovšem neznamená, že by byl zanedbatelný.  
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Pokud hovoříme o christianizaci pohanských národů v raném středověku, a pomineme-li 

explicitně násilnou cestu, byly možné dva přístupy. Iroskotští misionáři se snažili zprvu 

přesvědčit široké masy lidí a jako logické vyvrcholení jejich díla následovalo pokřtění 

vladaře spolu se šlechtou. Opačná metoda naopak nejdříve volila pokřtění vladaře spolu 

s jeho družinou, ti pak již sami přikázali pokřtít prostý lid.
46

 O jiných misiích anglosaského 

směru nemůžeme říci, že by nějak ovlivnily křesťanství v předcyrilometodějské době na 

území Velké Moravy. Je to dáno zejména tím, že žádný z těchto směrů neměl výrazně 

charakteristické prvky, které by se uplatnily při stavbách nových kostelů či šíření víry.
47

 

Odraz iroskotského pojetí však bezesporu nalezneme v misiích směřujících mezi Slovany 

ze Salcburku. 

4.4 Bavorské misijní proudy 

Salcburský misijní proud se zdá být nejvíce ovlivněn myšlením iroskotských misionářů. 

Biskupství pod vedením biskupa Virgila si bylo vědomo nutnosti vyhýbat se násilí při 

křtění, Virgil tak mezi alpské Slovany posílá chorepiskopa Modesta, který měl, jak 

zmiňuje tendenční spis Obrácení Bavorů a Korutanců na víru (Libellus de conversione 

Bagoariorum et Carantanorum, zkráceně Conversio), „učit pospolný lid“ (ad docendam 

illam plebem). Toto učení muselo probíhat v jazyce srozumitelném lidu, jen stěží si 

můžeme představit, že by illa plebs ovládal němčinu (bavorštinu) či snad latinu.
48

 Podobná 

tendence pokračuje i po smrti biskupa Virgila (784), kdy na salcburský stolec nastupuje 

biskup Arno. Toho už po 26. květnu 796 vážně napomíná jeho přítel, filozof a rádce Karla 

Velikého Alkuin z Yorku (730/735–801/804), „aby v dobyté zemi byl spíše kazatelem 

zbožnosti než výběrčím desátků.“
49

 Alkuin píše ostrý dopis i královskému komorníkovi 

Maginfridovi (po 10. srpnu 796) a důrazně mu připomíná potřebu vyučování pohanského 

lidu na území Panonie před udělením křtu. Arno obdrží z rukou papeže Lva III. (795–816) 

pallium a tímto je 20. dubna 798 povýšen Salcburk na arcibiskupství, pod jehož pravomoc 

spadají biskupství ve městech Řezno, Freising, Säben a Pasov.  
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Arno uspořádá misijní cestu k panonským Slovanům, za tímto účelem vydává 20. srpna 

798 Arnovu pastorizační instrukci (Arnonis Instructio pastoralis), která se stává součástí 

akt synody konané roku 799 v Reisbachu.
50

 Salcburská misijní politika usilovala o 

zapojení všech věřících do mše, tento požadavek se týkal samozřejmě i Slovanů. Mělo ho 

být dosaženo tak, že lid v určenou chvíli po knězi nahlas opakoval do svého jazyka 

přeložená slova Kyrie eleison. Avšak lidé slova nejrůzněji komolili, což dosvědčují slova 

merseburského biskupa Dětmara
51

 (975–1018, od r. 1009 biskup): „Aby mohl snadněji učit 

ovečky svěřené do své péče, sepsal biskup Bozo
52

 slovo Boží ve slovanském jazyce a 

přikázal jim zpívat Kyrie eleison, přičemž poukázal na velký prospěch z toho plynoucí. Ti 

nerozumní Slované však tato slova výsměšně zkomolili na nesmyslné ukrivolsa, což 

v našem jazyce znamená: ‚v keři stojí olše‘, a dodávali: ‚Takhle to říkal Bozo‘, ačkoli on to 

říkal jinak.“
53

 Salcburk se i přes dílčí neúspěchy nevzdával své misijní politiky a dokonce 

vznikla specializovaná misijní škola, která se orientovala zejména na korutanské Slovany. 

Roku 799 pak Arno ustanovuje Theodericha biskupem (799–821) pro Slovany 

v Karantánii
54

 a přilehlých územích podél Dunaje až k soutoku s Drávou.  Místní kněží se 

už v druhé polovině osmého století učili slovanská znění potřebných modliteb zpaměti, 

nebo si je zapisovali,
55

 tento stav by dosvědčovaly tzv. Frizinské zlomky. Aktivitu 

arcibiskupství dokládá i vysvěcení Pribinova kostela v Nitře (Nitrava) salcburským 

arcibiskupem Adalramem (arcibiskup 821–836), který se účastnil válečného tažení 

Ludvíka Němce proti Bulharům.
56

 Ovšem sám Pribina zůstává stále pohanem, což je jeden 

z důvodů, proč mohl být později vyhnán z Nitry Mojmírem.  

Velkým mocenským rivalem Salcburku byl Pasov. Podle tradice byla pasovská diecéze 

aktivní zejména v Panonii, avšak pasovský biskup Urolf křtí někdy mezi roky 804–806 
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Mojmíra I., Moravané tak spadají pod vliv pozdějšího pasovského arcibiskupství.
57

 To 

rozvíjí svou činnost zejména v rozmezí let 818–839, kdy je pod správou biskupa Reginhara  

zakončen proces christianizace pokřtěním všech Moravanů. I tak ale musíme přiznat, že o 

pasovských misionářích a duchovenstvu nemáme žádné písemné doklady typu Conversio, 

které by dokládaly jejich působení na mojmírovské Moravě v průběhu 9. století.
58

 Nicméně 

se jeví, že křesťanství bylo přineseno na naše území právě z Pasova.
59

  

Třetí centrum bavorské misijní činnosti bylo Řezno. Misie vycházející z tohoto města 

působily zejména v Čechách, již jsme zmiňovali biskupa Boza. Řezenská dómská kapitula 

u sv. Emerama se mohla pyšnit nejen skvělými učiteli, ale vlastnila také rozsáhlou 

knihovnu, která pomáhala v přípravě misionářů pro práci ve slovanském prostředí. I tito 

misionáři ovládali slovanský jazyk v alespoň nezbytně minimální míře, u sv. Emerama byl 

dokonce přičiněním biskupa Baturicha (817–847) tento jazyk vyučován, jak dosvědčují 

nejstarší dochované rukopisy této kapituly.
60

 

4.5 Aquilejský patriarchát 

Aquilejský patriarchát představoval další centrum, odkud mohly přicházet misie 

ke Slovanům. Názor, že ovlivnění bylo natolik velké, že se vlivy projevovaly i 

v architektuře, musíme dnes výrazně revidovat. V. Vavřínek soudil, že kněží z dalmátsko- 

-istrijské oblasti, která patřila právě pod jurisdikci aquilejského patriarchátu, si s sebou 

přiváděli i stavitele, upozorňuje na to, že v severoitalské a adriatické oblasti se z pozdně 

antických staveb postupně vyvíjely rotundy
61

. Avšak předvelkomoravské církevní stavby 

s kruhovým půdorysem nemusí být nutně adriatického typu,
62

 protože i když nalezneme 

potřebné analogie v oblastech spadajících pod aquilejský patriarchát, tak úplně stejné 

analogie nalezneme i na západě. Skrze aquilejský patriarchát, tedy ze severní Itálie, k nám 

však přicházelo obohacení v podobě nové slovní zásoby.
63
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4.6 Misie z Řecka 

Tyto misie nám připomíná Život Metodějův. Ve své páté kapitole říká: áko b(o)žiíé 

m(i)l(o)stié súdravi ísmů, i sutů vú ny vúšli učitele mnozi krůstiáni iz 

vlahú i iz grůkú i iz němůců.64
 Nešlo však s největší pravděpodobností o misionáře 

přímo z Byzance, ale z oblasti byzantské sféry vlivu, snad z oblasti gradského patriarchátu, 

či souhrnný název pro misionáře z aquilejského patriarchátu. Misie mezi Slovany 

z Byzance probíhaly, ale šlo pravděpodobně pouze o Slovany jižní. 

4.7 Církevní školy 

Jak je patrné, všechny předcyrilometodějské misie se musely nějak vypořádat s jazykem 

dosavadních pohanů. Znalost slovanského jazyka však nebyla u misionářů pocházejících 

z oblastí sousedících se Slovany nijak výjimečná.
65

 Za pomoci analogického srovnání 

s okolními zeměmi můžeme dokonce vyslovit hypotézu, že i přímo na území Moravy 

musela vzniknout nějaká církevní škola, která se zaměřovala na výchovu domácích žáků.
66

 

Takováto škola by nebyla ničím neobvyklým, dokonce by korespondovala se správní 

strukturou státu. Avšak rozdíl oproti podobným školám ve Franské říši byl v tom, že její 

absolventi měli vykonávat pouze pomocné úlohy, v čele církevní organizace vždy stáli 

franští kněží.
67

 Zároveň musíme podotknout, že označovat prvotní misionáře za „franské“ 

není zcela přesné. Přímé působení franské církve jako celku se jeví jako nepravděpodobné, 

spíše běželo o misijní iniciativu z oblasti Bavorska, tedy zejména Salcburku a Pasova, 

navíc nemůžeme odmítnout misie přicházející z aquilejského patriarchátu, které sice 

nejsou doloženy přímo, avšak Z. Měřínský připomíná možnou účast patriarchy Paulina II. 

na tzv. Dunajské synodě.
68

 Stejně tak tato synoda dokládá fakt, že slovanské a avarské 

obyvatelstvo již bylo křtěno jinými misiemi, protože jinak by nemělo smysl řešit otázku 

právoplatnosti předchozích křtů před připojením k salcburské diecézi.
69
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Celý západní svět se sice snaží navázat na principy antické vzdělanosti, kdy byl v antickém 

Římě každý svobodný občan nějak vzdělán, avšak tento koncept se nedaří převzít i do 

doby po pádu Římského impéria. Po roce 400 se celý starověký systém rozpadá, lidé 

odcházejí z měst na venkov, mobilita osob (i pohyb knih) je značně omezena, navíc se 

přerušují vztahy s východem, kde se podařilo na antické tradice plynule navázat. Postupně 

upadající vzdělání lidí se snaží Západ řešit roku 529 na koncilu ve Vaison, kde jsou 

biskupové z Provence vyzváni, aby zřídili u každého hlavního kostela a katedrály školu.
70

 

Původní myšlenka nebyla špatná, zajistila by dostatečně hustou síť škol, ale záměr i tak 

ztroskotal. Do škol docházeli výlučně nezletilí klerici a mladí novici, laikům zůstaly školy 

nedostupné. Těm pak nezbývalo nic jiného než započít své vzdělání na poli řemesel, nebo 

válečnictví. Není třeba více zdůrazňovat, že staré pohanské pověry a bludy nikdo 

nevyvracel. V církevních školách poté byly vyučovány pouze náboženské disciplíny, 

studium filozofie zcela upadlo.  Změna nastává až s příchodem renesance Karla Velikého 

(768–814), Ludvíka Pobožného (814–840) a Karla Holého (843–877). V tomto období se 

začíná opět používat ve vzdělávání latina, bible může být podle tehdejšího názoru 

pochopena pouze skrze sedm svobodných umění, která jsou také náležitě vyučována. I tak 

je však počet vzdělanců velice nízký – v Anglii koncem 9. století král Alfréd Veliký (845–

899) dokonce nemůže najít nikoho, kdo by hovořil latinsky, proto nechává přeložit do 

národního jazyka všechny významné církevní autority. Do slovanského jazyka však byly 

zprvu přeloženy jen nejnutnější modlitby. 

4.8 Křest 

Instrukce pro udílení křtu jsou vypsány v dokumentu Dictatus Paulini patriarchae 

Aquilejensis, ve kterém je pasáž o Shromáždění biskupů na březích Dunaje (Conventus 

episcoporum ad ripas Danubii). Tato tzv. Dunajská synoda se konala roku 796 a uspořádal 

ji syn Karla Velikého Karlomann řečený Pipin (710–810). Z významných církevních 

účastníků byli přítomni salcburský biskup Arno, možná se zúčastnili i biskup řezenský, 

freisinský, a snad i patriarcha Paulin II. Podstatné je, že tato synoda se zabývala křtěním a 

znovukřtěním právě dobytého území. Striktně podle regulí mohl být křest udílen pouze 

dvakrát do roka (na Velikonoce a o Svatodušních svátcích), ale z důvodu malého počtu 

kněží se tak mohlo dít i v neděli. Protože se neosvědčilo násilné křtění Sasů, které 
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doprovázely rozsáhlé ukrutnosti a vraždění, byl zvolen jiný způsob – trojstupňový.
71

 

Katechumenovi (čekateli na křest) byla zprvu vysvětlena víra. Tento první krok byl 

naplněn tím, že uchazeč odříkal zpaměti Otčenáš a Vyznání víry (Credo),
72

 ovšem často 

byl i tento bod zjednodušen na pouhé opakování slov po knězi. Poté proběhl vlastní křest, 

který se uskutečňoval trojím ponořením do vody, to aby si křtěnec uvědomil, že Pán vstal 

z mrtvých třetího dne. Důležité bylo, že voda musela být s příměsí svatého Ducha: „Oni 

však, kteří byli pokřtěni od nevzdělaných kleriků namočením do vody aniž vyznali víru, 

poněvadž ji neznají, a neřekne-li jim onen, který (je) křtil: ‚Křtím tě ve jménu Otce a Syna 

a svatého Ducha‘ ani ‚ve jménu Ježíše Krista‘, jak jsme zjistili z doznání kteréhosi z těch 

nevědomců, ale samotnou vodou se omylo tělo, ty je vskutku potřebí pokládat za 

nepokřtěné. Samotná voda nemá totiž bez přimíšení svatého Ducha žádnou platnost, ledaže 

se omyli z nečistoty těl nebo jakýchkoli věcí.“
73

 Po křtu byla další výuka založena na 

výkladu Desatera a vysvětlení nauky o hříších a ctnostech. Zároveň Alkuin ve svých 

listech opakovaně naléhal na církevní hodnostáře, aby znalosti nevyžadovali příliš přísně.
74

 

Navíc celý proces nesměl být kratší sedmi dnů, ale zároveň nesměl překročit délku dvou 

týdnů. Další informace o tom, jak měla vypadat příprava na křest, přináší Návod ke 

katechizaci proselytů (Ratio de cathecizandis rudibus), což je soubor šesti misijních 

katechezí z doby Karla Velikého. Text Ratia vznikl pravděpodobně kolem roku 800, 

zaměřuje se především na nově dobytou Panonii. Podle této katecheze má kněz 

katechumenovi v prvé řadě položit otázku, zda chce přijmout křest dobrovolně a nečiní tak 

pouze ze snahy získat světské výhody. Pokud rozhodnutí dobrovolně nečinil, „měl jej kněz 

poučit sladkými a lichotivými slovy, aby dobrovolně učinil to, co každý učinit musí.“
75

  

Podstatným prvkem takto koncipované katecheze je fakt, že morální akcent celého procesu 

obrácení na víru je kladen až za samotný křest. Udělení křtu tak v západním pojetí nebylo 

logickým vyvrcholením celého procesu christianizace, pro postupné vyvracení zažitých 

pohanských představ bylo zapotřebí daleko více času. Jak uvidíme v dalších kapitolách, 
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franské penzum vyžadovaných znalostí bylo pro východní církev naprosto nedostačující a 

udělení křtu před dokončením celého procesu vzdělávání zcela nepřijatelné. 

Nicméně západní pojetí dovolovalo daleko rychlejší šíření křesťanství. Probíhalo od 

panovníka, který byl nucen, pokud chtěl být uznáván jako právoplatný vládce, křest 

přijmout. Právě příklad z vyšších vrstev se měl osvědčit. Na obtíže s křtěním lidí můžeme 

nahlížet také z jiné strany.  

Celkově bylo přijetí křesťanství pro lid značně problematické. Jejich dosavadní život byl 

založen na neměnném a stále se opakujícím přírodním cyklu. Pouze neustálé opakování 

činností, a to racionálních (např. orba) i neracionálních/magických (např. malování vajec 

na jaře), mělo zajistit zejména potřebnou úrodu. V očích lidí byly jakékoli novoty velmi 

nebezpečné, generacemi ověřený systém fungoval, z tohoto pohledu se tedy nejednalo o 

boj mezi křesťanstvím a pohanstvím jako o boj mezi dvěma vírami, ale o boj mezi změnou 

a neměnností. Pro tehdejší lid tedy „nic nemohlo být nebezpečnějšího než nevyzkoušená 

novota. A k těmto lidem přišli podivní cizinci s vyholenými hlavami, zpívající 

nesrozumitelná zaklínání a navíc ještě první, co řekli, bylo to, že chtějí zrušit celou tu 

vyzkoušenou pravdu, jíž se kmen odedávna řídil, že to vše byl jen marný blud a omyl.“
76

 I 

z toho je patrné, jak bylo pronikání křesťanství obtížné, nemůžeme se ani příliš divit, že 

lidé pak dlouho setrvávali ve svých pověrách. 

Navíc mnohdy úsilí misionářů hatili nevzdělaní klerici, jejichž počet dramaticky narůstal. 

Tito mniši bez patřičného vzdělání často neuměli číst ani psát, víru vykládali pouze podle 

svých vlastních zásad. Obecně byli zváni inlitterati či prostěji idiotae, jejich rozšíření 

dokládá i již zmiňovaná synoda z roku 796, kde jedním z bodů jednání byla nutnost 

znovuudělení křtu těm, kteří obdrželi svátost z rukou nevzdělaných kněží. K existenci 

těchto kněží se vyjadřuje i čtvrtý článek Arnovy pastorizační formule: „Každý kněz má od 

biskupa vyhrazen okrsek své činnosti a biskup má dbát, aby kněží nebyli nevzdělaní, aby 

dovedli číst posvátné texty a rozuměli jim, aby vyučovali lid ve víře podle učení římské 
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církve.“
77

 Ke vzdělávání mnichů se vyjadřuje osmý článek uvedené formule: „Každý 

biskup má zřídit ve svém sídle školu a ustanovit při ní moudrého učitele.“
78

 

Přijetí křtu ze strany vládnoucí vrstvy bylo stejně tak problematické. Fríský kníže Radbod 

měl roku 694 již jednu nohu v křestní kádi, když se znenadání zeptal, zda jsou jeho slavní 

předci, princové a králové Frísů, v nebi či pekle. Odpověděli mu, že jakožto nepokřtění 

jsou samozřejmě v pekle. „Nato Radbod prohlásil, že se bude raději péci v pekle spolu 

s nimi než si užívat nebeských radostí s nějakými mizernými cizinci.“
79

 Zde vidíme, jak 

silné sepětí panovalo mezi živými a mrtvými. Knížata se také často obávala posměchu své 

družiny, pokud se nechají pokřtít. I proto byl pravděpodobně Pribinův kostel, který 

vysvětil salcburský arcibiskup Adalrám roku 828, umístěn ne na Pribinově hradu (Nitra), 

ale na některém z přilehlých dvorců či osad. Pribina byl v té době ještě pohanem, 

nepotřeboval tedy kostel na tak významném místě, avšak pro salcburskou diecézi to byl 

významný politicko-správní úspěch, ve své podstatě namířený proti Pasovu.
80

 

Dodejme ještě, že okolnosti křtění širokých mas byly často znovu projednávány, důkazem 

toho je i synoda v Mohuči, která roku 813 znovu výslovně připouští, aby se ti, kdo neznají 

latinu, učili Credo a Otčenáš ve svém rodném jazyku.
81

 To, že se tak skutečně dělo, 

dosvědčují i tzv. Frizinské památky, které vznikly v předcyrolometodějském období 

(o nich podrobněji v další kapitole). 

4.9 Pohřbívání 

Jistou změnu v uvažování lidí dokazují archeologické nálezy týkající se pohřbívání. 

Slovanský pohřební ritus byl totiž založen na žárovém pohřbu, u Avarů převládal jiný 

způsob pohřbívání, ale ten nebyl určen pro lid neavarského původu. O rozvinutosti 

křesťanství na našem území v předcyrilometodějské době hovoří několik pramenů, 

kupříkladu Letopisy království Franků (Annales regni Francorum) dokládají, že již 
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v letech 803–805 přijaly křesťanství nejvyšší vrstvy Avarů a v neposlední řadě 

staroslověnsky psaný Život Konstantinův ve své čtrnácté kapitole uvádí, že obyvatelé 

odvrhli pohanství a drží se křesťanského zákona (lédemú našimú poganůstva s1 

wtvrúgšimú, i po hristj¨aneskú s1 zakonú drúžaqimú). Tomu odpovídá i zpráva, 

že Moravané byli pokřtěni biskupem Reginharem roku 831.
82

 Avšak křesťanství bylo do 

značné míry, jak jej nazývá i pozdější Mohučská synoda z roku 852, hrubé (in rudem 

adhuc christianitatem genus Maraensium). To nejlépe dosvědčují pohřební zvyklosti.  

Pro křesťanskou víru je důležité, aby byli zemřelí pochováni do země (tzv. kostrový 

pohřeb) a nikoli pohansky spalováni (tzv. žárový pohřeb). Uvedený požadavek významně 

souvisí s posledním soudem.
83

 Kolem roku 800 spatřujeme zlom v pohřbívání, např. na 

pohřebišti Na Valách dochází k náhlé přeměně způsobu pohřbívání. Tato změna nemohla 

být výsledkem máloletého procesu a již vůbec by nestačilo pro tak významný posun, 

jakým bezesporu změna pohřebního ritu byla, pouhé napodobování zahraničních vzorů. 

Navíc by toto napodobování nemělo žádný smysl, protože by byl stále nezbytně nutný 

křest. Pro takto závažné změny bylo potřeba daleko více času, postupného myšlenkového 

zrání a usilovné vyučovací činnosti. Můžeme tedy říci, že kostrové pohřby se projevují 

zprvu u nejvyšší vrstvy společnosti, až poté je nalézáme i u lidí z nižších společenských 

vrstev. Avšak i zde narážíme na vážný problém. Přestože se jednalo o pohřeb kostrový, 

nalézáme celou řadu prvků poukazujících na přetrvávající pohanské zvyky. Mezi ně patří 

umisťování masitých milodarů do hrobu zemřelého, proti kterým bojuje ještě Břetislav I. 

ve svých Dekretech roku 1039 i Břetislav II. ve Statutech z roku 1092. I vkládání obolosu 

mrtvým do úst nebo do dlaně se místy udrželo až do 13. století. Máme také doloženo 

vkládání (i malovaných) vajec do hrobů, naopak spatřujeme výrazné omezení zvířecích 

obětí či používání rituálních modelů zvířat. Život Konstantinův nabízí i další pohanské 

představy, rozšířené i mezi franskými duchovními, což by dokládalo, že ony věrské zvyky 

musely být do značné míry duchovenstvem tolerovány, nebo dokonce přímo převzaty a 

transformovány do nové víry. Jistou roli také hraje fakt značné nevzdělanosti franských 

kněží oproti jejich byzantským protikladům. Implementaci pohanských prvků do 

křesťanství by dokládaly nejen změny původně pohanských obětišť na křesťansky 

významná místa, ale i přizpůsobení některých pohanských svátků (např. slunovratu) 
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křesťanství. Za důkaz nevzdělanosti slouží patnáctá kapitola Života Konstantinova, jež 

zcela otevřeně popisuje franské názory: ne tokmo že se edino glagolahu, no i 

inomu veqinůé uč1hu, glagoléqe: áko podú zemleé živutů člověci 

veleglavi, i vesů gadú důávol1 tvarů estů, i aqe kto ubietů zmié, dev1ti 

grěhú izbudetů togo radi.84
 Ono učení o velkohlavých lidech, tzv. antipodech, však 

přišlo do Bavor z Anglie a Irska, i to je tedy důkaz o zprostředkovaném vlivu iroskotských 

misionářů.
85

  

Za jednu z nejrozšířenějších pověr můžeme označit víru ve vampyrismus, což dosvědčují 

nálezy koster s oddělenou hlavou, postupně spalovanými částmi, či s balvany zatěžujícími 

hrudní koš a nohy.
86

 

S pohřbíváním byly neodmyslitelně spojené i jisté rituály, mezi které patřilo hořekování při 

pohřbu a tryzna po pohřbu. Tryzna měla být magickým obřadem, spojená s nemalou 

dramatizací. Také musíme předpokládat jisté ustálené formule sloužící nejen při 

pohřbívání, ale také při zaříkávání, hádání a léčení.
87

 Na vesnicích tak ještě hluboko do 

devátého století převládá žárový pohřeb.
88

 A dokonce i na předvelkomoravských hradištích 

byly objeveny jámy s četnými zvířecími figurkami z pálené hlíny, které zpodobňují rohatý 

skot a koně. „Tyto hliněné plastiky zřejmě souvisí s pohanským kultem chovu dobytka, tedy 

i jezdeckých koní, kterých používala jízdní družina kmenového knížete na mikulčických 

Valech, jak to prokazují četné ostruhy s háčky a nálezy koňských kostí.“
89

 I proto musíme 

zvážit poznatek Z. Měřínského, že zavedení kostrového pohřbu nemusí vůbec souviset 

s křesťanstvím, ale často jde o jakési „povšechné povědomí o víře v nesmrtelnost duše a 

vzkříšení těla.“
90

  

I v kostrovém pohřbívání nalezneme odlišnosti mezi Východem a Západem. V latinském 

ritu je nebožtík uložen do hrobu hlavou na východ, tváří k západu, na Východě převládá 

kladení mrtvých hlavou směrem na západ, s tváří na východ, tedy ke straně, odkud vychází 
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slunce, nastane očekávaný Příchod a Zmrtvýchvstání. Jak správně dodává P. Balcárek, 

„měl by se však vzít v úvahu i fakt deklinace od geografického směru, vzhledem 

k tehdejšímu chápání Orientu. Tím by se vysvětlily určité nesrovnalosti i na některých 

našich pohřebištích.“
91

 

4.10 Sféry vlivu 

Rozepře mezi jednotlivými diecézemi však spočívaly zejména v rozdělení sféry vlivu. 

Protože na území Avarského kaganátu pronikaly misie pouze sporadicky (ovšem na jeho 

západní části značně volně, jak dovozuje Z. Měřínský
92

), nemohla si žádná z církevních 

provincií nárokovat celé území bývalého Avarského kaganátu pouze pro sebe. Spor o 

hranice byl vyřešen až listinou Karla Velikého z 14. června 811. Za hranici mezi 

salcburským arcibiskupstvím a aquilejským patriarchátem byla určena řeka Dráva. Z roku 

829 máme k dispozici další listinu, která dělí misijní sféry mezi Salcburkem a Pasovem. 

Území na jih od Dunaje až po řeku Rábici a ústí Ráby náleží pasovskému biskupství, 

území odtud na východ a na jih bylo přičleněno k salcburskému arcibiskupství.
93

 Území za 

řekou Tisou náleželo k bulharskému ochridskému patriarchátu.
94

 

4.11 Závěr kapitoly 

Všechny misie musely při své činnosti používat překlady základních křesťanských 

modliteb do jazyka místních obyvatel, avšak nemůžeme si jejich jazykové znalosti příliš 

idealizovat.
95

 Synody často nabádaly mnichy ke katechezi v jazyce pro lid srozumitelném, 

ale z hlediska Západu byly nároky i na tak vážnou událost, jakou bylo udílení křtu, velice 

nízké. I přes to slovanští apoštolové později nepřicházejí na zcela pohanské území, do 

jakési kulturní prázdnoty. Více než půl století před příchodem byzantské misie lidé na 

Moravě přijali křesťanství, s čímž bylo spojeno vytvoření potřebné terminologie. Z těchto 
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okolností budou vyvěrat nejen nemalé problémy následného církevněprávního začlenění 

Velké Moravy, ale zároveň klady v podobě obohacení slovní zásoby, čímž dojde k 

navázání na dílo předchozích misionářů. O křesťanské terminologii a jejím aplikování do 

nového staroslověnského literárního jazyka budeme pojednávat v pozdější kapitole. 

Můžeme konstatovat, že na území pozdější Velké Moravy vznikly i církevní školy, které se 

specializovaly na výchovu žáků z domácího (tj. slovanského) prostředí. Tito žáci však měli 

plnit jen pomocné úlohy, hlavní správní moc stále ležela v rukou franských kněží. Je jen 

stěží představitelné, že by misionáři proudící z Bavor nehovořili slovanským jazykem, 

znalost byla pravděpodobně pouze minimální, ale akcent na Slovany byl rozvíjen nejen 

v samotných diecézních centrech (knihovny zaměřené právě na slovanskou problematiku), 

ale byla snaha zapojit prostý lid i do bohoslužeb. Křesťanství tedy již před příchodem 

Konstantina a Metoděje pevně zapustilo své kořeny na našem území, avšak je nutné 

připomenout, že franské pojetí nebylo mezi lidem příliš oblíbené.
96

 Navíc si nemůžeme 

křesťanství představovat jako již zcela ukotvené. Velmi často byl jediný styk 

s křesťanstvím u prostých lidí ve formě křtu a občasného docházení do kostela, přičemž 

často paralelně obětovali starým bohům.  
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5 Byzanc 

5.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole objasníme, z jakého kulturního prostředí pocházeli bratři Konstantin a 

Metoděj. Také se zaměříme na vztah mezi Východem a Západem a otázku nadřazenosti na 

církevním poli. Byzantská říše trvá více než tisíc let, proto uvedeme pouze obecně platné 

náhledy nebo ty, které se vztahují přímo k devátému století. 

5.2 Nadřazenost patriarchátů 

Východní část Římské říše se vyvíjí po rozpadu Římské říše (395) zcela samostatně, stává 

se jediným pokračovatelem antických tradic. Dědictvím byla organizovaná správa, hustou 

sítí cest byla propojena výrobní střediska a mnohatisícová města (Konstantinopol, syrská 

Antiochie, egyptská Alexandrie). Přestože říše začíná od sedmého století slábnout, po 

mohutných arabských vpádech ztrácí řadu měst v Egyptě a Sýrii, koncem 7. stol. vzniká 

Bulharský stát, roku 800 je Karel Veliký korunován na císaře a Byzantský císař ztrácí 

výsadní postavení hlavy veškerého křesťanstva, tak je stále v devátém století nejmocnější 

říší středověké Evropy.  

Pro Byzanc devátého století jsou charakteristické nejen vnitřní rozpory mezi ikonoklasty a 

ikonoduly, které jsou ukončeny až roku 843 císařovnou Theodorou (842–856 regentka), 

ale i spory s Římem o vedoucí postavení na poli křesťanství. Byzanc svou nadřazenost 

(nebo nenadřazenost Říma) opírala i o teorii tzv. patriarchální pentarchie. 

Alespoň v krátkosti se seznamme s tím, co teorie patriarchální pentarchie obnášela, protože 

její důsledky se týkaly i pozdější cyrilometodějské misie. Chalcedonský koncil konaný 

roku 451 ustanovuje důležité kroky vedoucí k federalizaci církve. Východ je rozdělen na 

čtyři patriarcháty, Západu připadl jediný. Zejména východní patriarcháty požadovaly, aby 

se na církevní sněmy zval stejný počet členů od každého patriarchátu. Římští papežové se 

k této problematice stavěli různě, např. Řehoř Veliký (590–604) sice oznámil své nastolení 

ostatním patriarchům, avšak v korespondenci se držel staré teorie o třech patriarších na 

třech prestolech sv. Petra, tedy Antiochie, Alexandrie a Říma. Konstantinopol však bojoval 

za teorii pěti rovnocenných patriarchátů, protože se tak mohl elegantně obejít problém, že 

konstantinopolský patriarchát nebyl založen žádným apoštolem, žádný tam nepůsobil a 
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dokonce ani žádný nebyl pohřben.
97

 Zmínili jsme, že až roku 843 končí spory mezi 

ikonoduly a ikonoklasty, neustálé boje natolik vyčerpaly východní patriarcháty, že ty se 

s větší intenzitou snaží prosazovat teorii patriarchální pentarchie. Ve své podstatě nebyla 

celá koncepce namířena přímo proti Římu, avšak jejím nepřímým důsledkem bylo, že se 

příliš o prvenství Říma nehovořilo, čímž se prakticky oslabovalo. 

Teorie se rozvíjela i do větší hlouby, hlásala, že patriarcháty jsou ustanoveny z boží vůle, 

římské právní prvenství (primatus iurisdictionis) se postupně mění v prvenství čestné 

(primatus honoris)
98

 a papež je chápán jako patriarcha. Konstantinopol často tyto palčivé 

otázky řeší tak, že se o nich nebaví, „zakrývali svůj neapoštolský charakter tím, že 

zamlčovali apoštolský charakter církve římské, třebas ho nepopírali.“
99

 Navíc měl 

Konstantinopol jednu nespornou výhodu – byl založen jako čistě křesťanské město, jeho 

ráz neurčovaly nejrůznější pohanské chrámy, je také pravdou, že přenesením hlavního 

města roku 330 do východní části říše ztrácí Řím kontrolu nad Východem, avšak toto 

přenesení umožnilo římským biskupům lépe rozvinout svou autoritu, než by tomu bylo 

přímo v područí císaře.
100

  

Navíc celá západní Evropa musela chápat Řím jako autoritu, vznikaly sice jednotlivé 

liturgie (např. iroskotská, benevetská), avšak brzy jsou zaštítěny Římem, který měl 

apoštolský původ. 

5.3 Syntéza antiky a křesťanství 

V celém křesťanském světě je řešena otázka, jak se vypořádat s antickou filosofií. 

V Byzantských školách mohla být vyučována i antická (tedy pohanská) filozofie, možný 

rozpor mezi antikou a křesťanstvím byl překonán. Pracovat s pohanskými spisy bylo 

možno na základě citátů z Písma, zejména 1Tm 4,4–5 a Ř 1, 14–27. Sv. Basil Veliký (330–

379) dále shledává užitečné číst pohanské a světské autory, pomáhá si přirovnáním, že 

nejdříve pozorujeme odraz slunce ve vodě a až poté hledíme na ně samotné. Pokračuje i 

dále, studium světské literatury je prospěšné i z jiného důvodu, „neboť je-li mezi světskými 
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a posvátnými spisy nějaká příbuznost, bude prospěšné ji poznat, není-li, bude k užitku znát 

rozdíly, které jejich srovnáním zjistíme a utvrdíme se v tom, co je lepší.“
101

 Basil Veliký 

tvrdí, že i z pohanských spisů je možné vybrat jen to dobré, čímž plně legitimizuje jejich 

čtení. 

Křesťanství se zpočátku snaží proti antickým principům bojovat, což se děje zejména 

pomocí rétorických a logických postupů nabytých ve školách, křesťanství se tak neustále 

sbližuje s filosofií a vzdaluje se od své původní podoby, která spočívala v monoteistickém 

judaismu. Jsou tedy možné komentáře Aristotelových spisů ve formální logice, které 

vznikají už za Ióna Filipona z Alexandrie (6. stol.), což je základ pozdějšího křesťanského 

aristotelismu, z něhož vychází středověká scholastika. S problémem vztahu antické 

filosofie a křesťanství se musel vypořádat i Západ. 

V Byzanci nepřežívají jen antické spisy a vědomosti v nich obsažené, ale přežívají i 

antické instituce, do jisté míry i právo. Tato návaznost byla zcela explicitně vyjadřována i 

ve vzdělávání. V Byzanci jsou antičtí autoři neustále studováni, ovšem právě toto studium 

vede k tomu, že je často napodobována pouze forma, nikoli obsah. Byzantinci jsou sice na 

své antické dědictví patřičně hrdí, avšak jisté změny jsou nevyhnutelné. Zatímco se antika 

snaží přiblížit estetické cítění zejména pohybu a sochy jsou ceněny zejména proto, že jsou 

blízké živým předlohám, v Byzanci se za nejvyšší ideál krásy považuje statičnost, tedy i u 

soch se cení ustrnutí pohybu. Podobný princip nalezneme i v oblasti jazyka, kdy je 

vyučována stará řečtina, která přestává být lidem bez vyššího vzdělání srozumitelná, 

byzantská společnost se snaží i způsobem výuky napodobovat antické vzory.
102

 Veškerá 

tato snaha je pochopitelná, uvědomíme-li si, že Byzantinci chápou svou říši jako dokonalý 

obraz boží říše na zemi (jak definoval Eusebius už ve 4. stol.) a vědomě se snaží tento stav 

zakonzervovat. 

Přestože Byzanc vystupuje jako čistě křesťanský stát, je jediným státem středověké 

Evropy, ve kterém se viditelně uchovávají prvky asijských a orientálních despocií,
103

 s tím 

souvisí i udělované tresty a pompézní obřad byzantského císaře. Císař byl podle některých 

soudobých byzantských teoretiků „živým zákonem“, mohl výrazně zasahovat do 
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církevního života, ovšem zůstával stále laikem a nesměl měnit principy ortodoxie.
104

 

Avšak i císař byl svázán právem a zákony, v otázce svého nástupce byl prakticky 

bezmocný,
105

 často také musel pamatovat na armádu jako významný faktor omezující jeho 

vládu. Můžeme vidět i jistý rozpor ve vztahu panovník – Bůh. Císař má napodobovat Boha 

a jeho skutky, nebo se císař má stát (resp. je) podobný Bohu? Jedním z požadavků 

kladených na ostatní krále bylo, aby byli podřízeni právě byzantskému císaři, ne Bohu.
106

 

Byzantský císař je vládcem všech národů, které přijaly křesťanství, navíc ty, které přijaly 

křesťanství přímo od Byzance, jsou přáteli říše (dle Fotiovy encykliky z roku 867), 

panovníci takových států se stávali duchovními syny císaře. „Tato spirituální závislost 

byla ovšem podepřena mnoha reálnými skutečnostmi: obrovským kulturním a civilizačním 

vlivem Byzance, rolí byzantských kněží v církevních hierarchiích těchto zemí, jejich 

církevní závislostí na konstantinopolském patriarchovi.“
107

 To platí zejména pro jižní 

Slovany, Kyjevskou Rus a oblasti Kavkazu. 

5.4 Závěr kapitoly 

Můžeme uzavřít, že Byzantská říše je vybudována na syntéze římských tradic, helenismu a 

křesťanství. Z římských tradic přebírá zejména právo a státní správu, z helenistického 

období jazyk a kulturu a z křesťanství víru.
108

 Na rozdíl od Západu se stále vyučují antičtí 

autoři, vlivem snahy o neměnnost stavu věcí se často upřednostňuje formální stránka nad 

obsahovou. Nenadřazenost papeže nad konstantinopolským patriarchou byla odvozována 

z teorie tzv. patriarchální pentarchie, která předpokládala rovnocenné postavení všech 

patriarchátů, nezávislé na jejich apoštolském původu.  
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6 Vzdělání v Byzanci 

6.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole objasníme vzdělávací systém v Byzanci. Pokud totiž vznikaly školy na 

Velké Moravě, musely být do jisté míry ovlivněny školním prostředím, ze kterého vzešla 

cyrilometodějská misie. Jak uvidíme, proces světského vzdělávání byl organizován státem, 

kdežto vzdělávání na poli teologie nebylo nijak souhrnně organizováno. Nebylo 

opomenuto ani vzdělávání v rodině či formou soukromých učitelů. 

V kapitole je také řešena otázka byzantských misií mezi Slovany a snahy o nalezení 

vhodného písma pro zapsání jejich řeči. Konstantinův vynález nového písma by tak byl 

pokračováním a vyústěním předchozích snah. 

6.2 Systém vzdělávání 

V Byzanci přetrvává kontinuita antiky nejen ve státní správě, ale v jisté podobě i v systému 

vzdělávání. Školy byly přístupné všem, nehledělo se na materiální postavení rodiny. Dále 

bylo absolvování školy nutným předpokladem pro získání místa ve státní správě, 

v Byzanci se tato místa udělovala na základě dosaženého vzdělání, nikoli na základě 

dědičné urozenosti. Školy byly světské, zejména právní vzdělání bylo považováno za nutné 

pro vykonávání vyšší úřednické kariéry.  

Teologické školy stály mimo státem organizované vzdělávání. Církevní školy existovaly 

ve velkých městech (Antiochie, Edessa), existovaly také klášterní školy. Protože 

neexistovaly univerzity pro výuku teologie, nemohl vzniknout institucionální rozpor mezi 

filosofy a teology, ve své podstatě nebyla teologie koncipována jako věda, je tedy velice 

pravděpodobné, že i konstantinopolská patriarchální škola se orientovala převážně na 

výuku bohoslužby, která byla na Východě značně komplikovaná. Východ také chápe 

teologii spíše jako výuku a metodu vedoucí ke spáse. I významní teologové tak museli 

zpočátku absolvovat klasické světské vzdělání a poté se vzdělávali u soukromých 

učitelů.
109

 

Z uvedeného může plynout, že ani na Moravě nevznikla žádná specializovaná teologická 

škola, v Byzanci pro takový model vyučování nebyl předobraz. 
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6.3 Výuka 

Předškolní výchova se odehrávala výhradně v rodinách, hlavním cílem bylo vštípit základy 

křesťanství a morálky. Výuka tak probíhala především cestou vyprávění biblických 

příběhů, ovšem byla cvičena i paměť dítěte, základním předpokladem pro nástup do 

školního vzdělávacího systému bylo zvládnutí správné výslovnosti. Počátek školní 

docházky byl pro Byzantince vážným aktem, který ovlivňoval celý život. Astrologové 

určovali vhodný den pro nástup do školy a v byzantském souboru modliteb máme 

dochované i speciálně určené pro první školní den.
110

 

Ve věku šesti až sedmi let začala, po požehnání knězem, školní docházka, která trvala od 

začátku podzimu až do léta, prázdniny trvaly čtyři měsíce. Vyučování bylo velmi dlouhé, 

začínalo s východem slunce a končilo až při jeho západu.
111

 Ediktem císaře Justiniána I. 

(527–565) bylo stanoveno, že nikdo nevzdělaný nemůže být zvolen biskupem.
112

 Tento 

císař nechal roku 529 uzavřít novoplatonskou filosofickou školu v Aténách; v tom můžeme 

spatřovat jednoznačné vítězství křesťanství, ovšem to již dávno vytvořilo syntézu 

s novoplatonismem. 

Začínalo se výukou abecedy, učitel však zprvu pronesl modlitbu. Byla používána metoda 

známá už od Dionýsa z Halikarnassu (54 př. n. l. – 8 n. l.), učitel nejdříve písmeno 

pojmenoval, poté ho vyslovoval, následně seskupoval písmena do slabik a nakonec učil 

plynulému čtení. Největší důraz byl kladen na pečlivou a zřetelnou výslovnost, žáci četli 

texty tak, aby napodobovali rytmus žalmů. Na konci týdne se prověřovaly znalosti. Až po 

zvládnutí čtení se přistupovalo k psaní. Před samotným aktem psaní bylo nutné na tabulku 

udělat znamení kříže a pronést „Ó kříži, ochraňuj mě.“
113

 

Je důležité připomenout, že samotná abeceda byla zahalena rouškou jisté magičnosti a 

tajemnosti. Jako zdůvodnění byly používány i citáty z bible (např. Ex 31,18), i Konstantin 

vytvořil svou abecedu s pomocí boží (ŽK 14).  
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Systém vzdělávání byl třístupňový. První spočíval v učení čtení, psaní a základů počtů. 

Takovéto vzdělání bylo dostupné ve všech provinciích a předpokládalo se, že se každý 

občan dovede alespoň podepsat, základem pro čtení na prvním stupni byla bible, učitel se 

jmenoval grammatistes. Na druhém stupni se vyučovala gramatika a Homér. Je nutné se 

zamyslet, co si představit pod pojmem gramatika. I ze ŽK 3 víme, že mladý Konstantin 

požadoval muže zběhlého v gramatice, aby ho učil. Z toho může vyvodit i to, že bylo 

běžné, že tento předmět vyučovaly soukromé osoby. Gramatika byla totéž jako středověké 

trivium a kvadrivium,
114

 vyučoval ji tzv. grammatikos. Pod pojmem gramatika si však 

můžeme představit také nauku o deklinaci, konjugaci, syntaxi, ale i výklady životů 

svatých, rozbory světských autorů (nejčastěji Homér), dokonce i poučení o stylu.
115

 Třetí 

stupeň se skládal z výuky rétoriky (Isokratos, Libanios, Démosthenos), filosofie a 

matematiky, tyto předměty učili profesoři rhétores nebo sofistai, dále navazovaly 

specializace, nejčastěji lékařství či právo. Od devátého století, patrně pod vlivem Arabů, 

sílí pozice přírodovědných předmětů, astronomie, geometrie, aritmetika a harmonie tvoří 

tzv. matematickou čtveřici.
116

 Nejvyššího stupně vzdělání však bylo možné dosáhnout jen 

v hlavním městě. Od devátého století je patrný návrat k helénskému způsobu vzdělávání, je 

spojena teorie (filosofie) s praxí (rétorika). Ovšem na rozdíl od antického modelu naprosto 

chybí sportovní výchova, máme doložen vznik soukromé školy gymnastiky (v 6. stol.), ta 

však musela být uzavřena na nátlak církve,
117

 přesto víme, že zejména aristokratické děti si 

hrály (jak bylo u zámožných mladíků zvykem) se sokoly, krahujci či jestřáby, ŽK 3 

dokládá: edinoé že wtú důnïi, ákože obyčai estů bogatičiqemú gl2mlenïe 

tvoriti lovitvoé, izide sú nimi na pole, ástrebú svoi vúzemú.118
 Dále byly 

oblíbené hry s míči, závody na hipodromu, ovšem všechny tyto aktivity stály mimo 

organizované školství.  

V dřívějších kapitolách jsme zmínili, že Byzantinci preferovali neměnnost před inovacemi, 

tento pohled se projevil i v systému vzdělávání. V literatuře nebyl brán zřetel na současné 

autory, procvičování řečtiny a přípravu na praktický život měla zajistit slohová cvičení 
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jako: bajka (většinou o zvířatech, mythos); krátké vyprávění (většinou mytologického 

charakteru, diegma); krátká poučná moralizující anekdota (chreia); úvaha nad výrokem 

(gnome); vedení důkazu a protidůkazu k určité sentenci nebo příběhu (anaskeue a 

kataskeue); často uváděný výrok (koinos topos); chvála a hana (enkomion a logos); 

srovnání dvou postav, měst, činností apod. (sykrisis); charakteristika historické nebo 

mytické postavy (ethpoiia); popis osob, dějů, období nebo míst (ekfrasis); teze o odborné 

nebo praktické otázce; předložení návrhu zákona.
119

 Témata byla natolik neměnná, že ještě 

ve 12. stol. nebylo výjimkou psát práce na téma „Co by řekl námořník, kdyby viděl Ikara 

letícího vzduchem.“  

6.4 Učitel 

Učitelé byli placeni přímo rodiči žáků, byli sdruženi v cechu, který bránil přecházení žáků 

k jinému vyučujícímu. Boj o žáky mnohdy nutil učitele dělat nemalé ústupky, časté tak 

bylo vyrušování při hodinách, neexistoval pevný řád a časté byly i bitvy mezi studenty. 

Fyzické tresty nebyly výjimkou, k těm se však přistupovalo až po mírnějších trestech 

spočívajících v delším setrvání ve škole. 

Na univerzitách výuka probíhala zejména pomocí platonského dialogu, žákům byly 

kladeny otázky související s tématem, které bylo zadáno dříve. Univerzitní profesor se měl 

na univerzitní půdě zabývat jen problémy svých žáků a důsledně se připravovat na každou 

hodinu. Označení Konstantina jako Filosofa můžeme vyložit dvěma různými způsoby. 

Mohl to být obvyklý titul profesora filosofie na císařské univerzitě, rektor byl kupříkladu 

zván ekumenický učitel,
120

 také Lev Matematik byl titulován jako Filosof.
121

 Nebo to 

skutečně byl čestný titul podtrhující neobyčejné Konstantinovy znalosti, tento titul se 

uděloval (i v středověkém Bulharsku a Rusku) zejména mudrcům, ovšem velice zřídka. 

6.5 Knihy, knihovny 

Knihy byly považovány za exkluzivní artikl, se kterým se prakticky kvůli jeho vysoké ceně 

ani běžně neobchodovalo. Přepis Nového zákona stál 3 solidy, což byl ekvivalent mzdy 

námezdního dělníka za šedesát dní práce, za tuto cenu bylo možné si koupit jednoho osla. 

Ceny však byly i daleko vyšší. Přepis listů apoštola Pavla stál tolik co městský dům. Máme 
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doloženo, že biskup Aréthas dal za opis knihy 21 solidů, přičemž roční plat úředníka byl 

40 solidů.
122

 Cena knihy se neodvíjela jen od ceny pergamenu, z jedné kůže bylo možné 

získat asi osm stran, daleko dražší byla samotná písařská práce, která nezřídka trvala celá 

léta, zvláště, byla-li kniha zdobena ilustracemi (zejména lékařské, technické a dětské 

knihy), či dokonce zlatem a drahými kameny. Knihy přepisovali otroci, či si případný 

zájemce pořídil opis sám. 

Jak vidíme, knihy byly velice drahé, k jejich zlevnění došlo po vynálezu nového písma. 

V době patriarchy Fotia se přechází od zdobného unciálního písma k minuskulnímu, které 

zabíralo méně místa, navíc díky zřetelnému oddělování slov bylo snadněji čitelné, začala 

se užívat i interpunkce. Je možné, že za vznikem minuskulního písma stojí i ztráta Egypta, 

tradičního dodavatele papyru. 

I tak byly fondy ve veřejných nebo mnišských knihovnách velice omezené, dosahovaly 

stěží třiceti knih. Při patriarchální škole vznikla knihovna, která uchovávala nejen 

protokoly církevních sněmů a teologickou literaturu, ale měla také truhlu vyhrazenou pro 

heretické spisy. 

Soukromé knihovny prakticky neexistovaly, knihy se častěji půjčovaly, nebo byly i nahlas 

předčítány, což potvrzuje dodržování pravidel rytmické prózy. Skutečných čtenářů, 

čtoucích pro zábavu, byly však i v hlavním městě spíše desítky, mezi čtenáře pařily i ženy. 

Pro vysokou cenu byly knihy často spojeny železným řetězem se stěnou, také obsahovaly 

zaříkání proti odcizení. Jednotlivé knihy majitelé dokonale znali, podle písma bylo možné 

rozpoznat jednotlivé exempláře. 

6.6 Slavné školy 

Úplné vzdělání bylo dosažitelné pouze v hlavním městě, kde také vzniklo několik 

univerzit. Existenci soukromého vyučování dokládá i dům patriarchy Fotia, u kterého se 

scházela inteligence i žáci dychtící po vzdělání, učební náplň tvořila gramatika, dialektika, 

rétorika, aritmetika, astronomie a hudba.
123

 Četla se zde díla antické literatury. Knihám 

byla věnována náležitá pozornost, sám patriarcha Fotios ve svém pozdějším vyhnanství 

považoval trest odnětí knih za ohrožení lidské duše.  
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Později (kolem roku 843) byla strýcem Michaela III. Bardasem založena  Magnaurská 

škola, která sídlila přímo v císařském paláci. Jejím rektorem se stal Lev Matematik, dále 

zde působil jeho žák Theodoros, který vyučoval geometrii. Známe i jména dalších dvou 

učitelů – Theogegesios vyučoval astronomii a Kometas gramatiku.
124

 Nerozřešenou 

otázkou doposud zůstává působení Fotia. V této škole se vzdělával i mladý Konstantin, 

později zde pravděpodobně vyučoval filosofii, a to až do roku 856. Později se zde 

vzdělával i bulharský car Simeon. 

Při chrámu Boží moudrosti vzniká za císařovny Ireny koncem 8. stol. literární škola, kterou 

vedl patriarcha Tarasios (784–806). Od 9. stol. vzniká patriarchální škola, kde se učila 

teologie, cílem školy byla výchova teologů a duchovních. Tato škola byla zcela nezávislá 

na státu, podléhala pouze církvi.   

Nesmíme opomenout ani klášterní školy, patrně jednou z nejvýznamnějších byla škola na 

hoře Olymp v Bithýnii (Malá Asie), kde můžeme předpokládat jedno z byzantsko-

slovanských učebních center, které bylo dokonce natolik významné, že zde mohl 

Konstantin s Metodějem promýšlet první kroky vedoucí k vytvoření slovanského písma.
125

 

To by dosvědčovala slova legend, Metoděj se měl na Olympu horlivě obírat svatými 

knihami a Konstantin měl s knihami rozmlouvat.
126

 Z daného také plyne, že klášter vlastnil 

knihovnu, snad ne bezvýznamnou. Samotná otázka, nakolik Byzanc skutečně chtěla pořídit 

překlady liturgických knih do slovanského jazyka, dává spíše negativní odpověď.  

Ze ŽK 14 víme, že císař Michael III. tvrdil, že jeho děd i otec (a i jiní) hledali vhodné 

písmo pro Slovany, avšak nebyli úspěšní. Na východě existovala celá řada národů, které 

psaly svým vlastním písmem (ŽK 16 uvádí explicitně Armény, Peršany, Abasgy, Ibery, 

Sugdy, Góty, Avary, Tursy, Chazary, Egypťany, Araby a Syřany),
127

 ovšem jejich liturgie 

se osnovala již v antických dobách, bez souhlasu či podpory jakýchkoli autorit.
128

 

Byzantinci chápali svou kulturu a jazyk jako nadřazený (nadřazený i latině) a 
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pravděpodobně necítili žádnou potřebu hledat písmo pro část svého obyvatelstva, zejména, 

chtěli-li ho kulturně včlenit do své říše. Slované žili v rámci Byzantské říše více než tři sta 

let, proto je více než zřejmé, že o speciální písmo pro zaznamenání slovanské řeči ve 

skutečnosti zájem nebyl. Je také nutné se zamyslet nad osobami Michaela II. (820–829) a 

Theofila (829–842) (tj. děda a otce Michaela III.), víme, že Michael II. se k náboženským 

problémům prakticky nijak nevyjadřoval a Theofil se zajímal pouze o řecké záležitosti.
129

 

Klášterní školy byly nezbytné pro zajištění základního vzdělání zejména v odlehlých 

provinciích. Aby mohly klášterní školy takto fungovat, musely značně změnit své původní 

zaměření, spočívající spíše v šíření křesťanské ideologie než ve výuce žáků. I později byly 

kláštery, na rozdíl od západní Evropy, chápány ne jako místa, která plodí učence, ale jako 

místa, kde žijí asketové a světci. Možná i proto můžeme říci, že v rámci kléru nebyla 

vzdělanost tak vysoká, jak jsme toho svědky na Západě. Někteří mniši neuměli ani číst ani 

psát, vyššího vzdělání dosáhl jen vyšší klérus.
130

 Situace se však v jednotlivých klášterech 

lišila, i organizace a život byly prakticky nezávislé, na Východě např. neexistovaly žádné 

řády, pravidla každého kláštera určil jeho zakladatel, upřednostňoval se spíše společný 

život (koinos bios). Byzantské kláštery také uznávaly existenci jakéhosi vlastního pojetí 

klášterního života (idios rhytmos, tj. vlastní způsob), tito mniši se scházeli pouze jednou 

týdně k bohoslužbě.
131

  

Kláštery byly velice četné, roku 536 bylo jen v Konstantinopoli šedesát sedm mužských 

klášterů, existovaly také početné ženské kláštery. 

6.7 Závěr kapitoly 

Školský systém byl v Byzanci institucializován, pouze výuka teologie probíhala bez 

dozoru státu. Systém byl koncipován tak, aby každý člověk byl vzdělán alespoň 

v základech čtení, psaní a počítání. I přes jistá negativa, kterými trpěl byzantský systém 

vzdělávání, v 9. stol. dokončovalo ročně 50–100 studentů univerzitní vzdělání; vzdělání 

bylo pro Byzantince natolik zásadní, že vyloučení ze školy bylo považováno za horší než 

smrt.
132

 Ve skutečnosti nikdy nebylo hledáno písmo pro Slovany žijící na území Byzantské 
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říše, je však možné, že nějaká misie ke Slovanům byla Konstantinem plánována již před 

odchodem na Velkou Moravu, je také pravděpodobné, že základní modlitby (potřebné 

zejména pro udílení křtu) byly pro Slovany přeloženy již dříve.  
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7 Jazyky ovlivňující podobu církevních textů na Velké Moravě 

7.1 Úvod kapitoly 

Tato kapitola objasní, jaký měly předcyrilometodějské misie vliv na rozvoj slovní zásoby 

na území Velké Moravy a jak s jazykem Slovanů nakládala byzantská misie. Již 

v předchozí kapitole jsme objasnili, že na území Velké Moravy přicházely četné misie 

z několika církevních center, misionáři byli na svou práci dobře připraveni, často ovládali 

jazyk oblasti, ve které měli působit. Ke své práci měli k dispozici překlady základních 

modliteb, jen stěží si lze představit, že by k lidu hovořili nesrozumitelnou řečí. 

7.2 Slovní zásoba 

Misionáři přicházející na velkomoravské území potřebovali minimálně k udílení křtů mít 

přeložené formule, které by lidé opakovali či se jim učili přímo nazpaměť. Již jsme uvedli, 

že k takovýmto krokům nabádala i církevní nařízení, známá Arnova pastorizační formule 

připomíná nutnost vzdělávat kněží. Posilování role domácího jazyka byla řešena už roku 

770 Dekrety synody v Dingolfilgu (Decreta synodi Dyngolfingensis), které ve své 42. 

hlavě uvádějí: „Nikdo ať nevěří, že Boha lze chválit jen ve třech jazycích, neboť ho lze 

oslavovat ve všech jazycích.“
133

 E. Pauliny soudí,
134

 že před příchodem Konstantina a 

Metoděje sice existoval, avšak pouze v ústní podobě, kulturní jazyk, ovšem zároveň 

připouští, že písemné záznamy nebyly neznámé – zde je nutné věřit slovům mnicha 

Chrabra. Tyto záznamy a kulturní jazyk se později projevují v psaných textech, vrstva 

slovní zásoby reflektující potřeby misionářů je bezpečně doložena např. ve Frizinských 

zlomcích či Euchologiu sinajském, kdy záznamy zpovědních modliteb dokládají situaci 

v počátku devátého století. 

Ve staroslověnských textech spatřujeme několik vrstev slovní zásoby, každá sloužila 

k jinému účelu. Psaná podoba staroslověnštiny nám dovoluje rozpoznat i slova, která jsou 

dědictvím praslovanštiny a která můžeme označit jako obecně slovanská. Tato slova nejsou 

nijak zatížena křesťanským obsahem, R. Večerka
135

 mezi ně řadí výrazy označující jevy 

přírody, geofyzikální útvary (zemlá, zlato, mědů, solů,…) a astronomické jevy (gromъ, 
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dъždь, burá, slъnьce, luna, večerú, dьnь,...), části lidského těla (glava, r2ka, noga, 

čelo,…), fyziologické procesy (živъ, mrьtvъ/mrъtvъ, sъdravъ, gluchъ, slěpъ,...), 

pracovní činnosti a nástroje (srьpъ/srъpъ, sekyra, britva, motyka, mečь,…) i 

společenské vztahy, názvy zvířat (vranъ, volъ, sviniá, myšь, muha, orьlъ,...) atd. 

Další kategorii tvoří slova, která měla u Slovanů ekvivalenty, avšak pod vlivem křesťanské 

nauky se jejich význam změnil (bogъ, duhъ, zakonъ, grěhъ, klętva, pohotь ‚touha, 

chtíč‘, zъlo, světú, blagъ, věčьnъ, raspęti ‚napnout, ukřižovat‘, ostaviti, ‚opustit, 

dovolit, odpustit‘, hvala ‚chvála, poděkování‘, l2kavъ ‚lstivý, zlý‘,…). Třetí kategorii 

tvoří slova, jež přišla spolu s byzantskou misí, jejich užívání bylo obvyklé v oblasti Soluně, 

avšak ne na Velké Moravě – často se jednalo o nejrůznější kalky z řečtiny (grěšьnikъ, 

sъpasenií, vъskrьsenií, bogorodica,…).  

Toto základní dělení lexika do tří kategorií, navržené A. V. Isačenkem
136

 (tj. slova bez 

křesťanského obsahu; slova, která nabyla křesťanstvím nových významů; slova, která již 

existovala u Slovanů v Soluni a Konstantin s Metodějem je převzali), rozšířil E. Pauliny
137

 

pro křesťanskou terminologii následovně: slova, která dostala nový význam (zъlъ, pьkúlъ 

‚smůla, peklo‘,...); slova vytvořená obvyklými slovotvornými postupy (grěšůnikъ, 

sъpasenií, pokaánií, vъskrůsenií, zakonьnikъ ‚znalec zákona, kněz‘,…); slova 

přeložená z latiny či němčiny (božьi rabъ – Dei servus, vьsemogy – omnipotens,…); 

slova přejatá z latiny nebo němčiny (dežьma, biskupъ, rovanií ‚dar‘,…). 

Slovanské texty se v obecnosti snaží zachovávat co nejvíce slovanských slov, avšak 

u některých lehce přeložitelných řeckých termínů se nepoužívají jejich slovanské 

ekvivalenty. To je důkazem toho, že slova nebylo nutné překládat, byla již dlouho známa. 

Mezi takové termíny patří např. angelú, což je řecké angelos s významem ‚hlasatel‘. 

Pokud se však jedná o pouhého hlasatele, je užito slova věstůnikú (např. v Luk 7.24: 

Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit k zástupům: Na co jste se vyšli na 

poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?) Dále sem patří adú, apostolú, episkopú, 

igumenú, iírei/iírěi ‚kněz‘, monahú, liturgiá, psalúmú,... Skoro každé slovo je 

přeloženo tam, kde nejde o církevní termín: súlú, posúlanikú, služůba, vladyka, 

kún1dzú. To jen potvrzuje původní tvrzení, že křesťanství přišlo na Velkou Moravu 
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dlouho před příchodem Konstantina a Metoděje a zapustilo natolik silné kořeny, že nebylo 

třeba měnit ustálenou slovní zásobu, J. V. Mareš k tomu dodává: „Avšak v případě, kdy 

měl prastaroslověnský jazyk dva různé tvary, z nichž jeden užívala i pračeština, byla dána 

vždy přednost právě tomuto; nebyl důvod vyhýbat se místnímu moravskému tvaru, nebyla 

snaha se bezdůvodně lišit od místního jazykového prostředí.“
138

 

Slovanský jazyk přejímal slova z jiných jazyků, dále je upravoval, až se stala 

neoddělitelnou součástí spisovného jazyka. Řečtina, latina, stará horní němčina byly 

hlavními zdroji lexikálního obohacování, ovšem ostatní jazyky jako arabština, perština či 

dokonce hebrejština také přinesly řadu nových termínů. 

Soudíme, že je nutné rozlišovat, která slova byla přijata do staroslověnštiny soluňské 

redakce (tedy podle N. S. Trubeckého a R. Večerky prastaroslověnštiny, J. V. Mareš užívá 

termín soluňsko-makedonský dialekt starobulharského jazyka) a která do pozdější 

staroslověnštiny velkomoravské redakce (popřípadě do její panonské varianty) či až do 

staroslověnštiny bulharsko-makedonského typu. Tím se objasní některé změny, které 

nastávaly v rámci staroslověnštiny. Slovanský jazyk byl na počátku devátého století jen 

málo diferencovaný, avšak i Konstantin se svými spolupracovníky musel později nepatrně 

upravovat svá písmena, chtěl-li, aby písmo zaznamenávalo řeč na Velké Moravě co 

nejpřesněji. Rozlišování jednotlivých redakcí je věc nesnadná a v případě staroslověnštiny 

soluňsko-makedonské a do jisté míry i velkomoravské redakce z důvodu absence 

původních pramenů takřka nemožná, můžeme hovořit pouze o rekonstrukci, jakkoli vysoce 

pravděpodobné. Soudíme však, že fakt existence několika redakcí nám dovoluje lépe 

pochopit značnou lexikální synonymičnost (o které budeme psát později) ve 

staroslověnských textech. Některá slova totiž byla příhodná pro bulharsko-makedonské 

území, ovšem již nebyla tak vhodná pro Velkou Moravu. Soudíme, že tak i po stránce 

lexikální (nejen tedy fonologicko-morfologické) začíná viditelné štěpení dávné slovanské 

jazykové jednoty. 

7.3 Latina 

Latina je jedním z jazyků, který sehrál důležitou roli v rozvoji staroslověnské slovní 

zásoby. Řada slov bezpečně zdomácněla na Velké Moravě již před příchodem Konstantina 
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a Metoděje a často se dále nepřekládala. K balkánským Slovanům se dostávala skrze 

řečtinu, která je přebírala z latiny prakticky beze změny. Patří sem např. kenturionъ (lat. 

centurio, řec. kentouriōn), kesarъ (lat. Caesar, řec. kaisar), kinъsъ (lat. census, řec. 

kēnsos). Dále byl jazyk balkánských Slovanů obohacen o slova jako poganъ (lat. paganus), 

olъtarь (lat. altare), ocьtъ (lat. acetum), avšak tato slova měla i svůj řečtinou 

inspirovaný synonymický protějšek: poganъ – varъvarъ, 3zyčůnikú, olъtarъ – 

žrьtvьnikъ. 

K velkomoravským (a panonským) Slovanům se slova z latiny mohla dostávat přímo: 

kъmotra (lat. commater), mъnihъ (lat. monachus), v Kyjevských listech mьša (lat. 

missa), namísto v jiných textech častějšího služьba, liturgiá aj. Vliv latiny je patrný i 

v zápise jmen, v Kyjevských listech čteme Klimentъ, kdežto v pračeštině by mělo být 

*Klementъ. Latinská slova však byla často jednotlivými písaři nahrazována, i proto jsme 

např. v ŽK svědky posunu, kdy jsou latinská slova nahrazena slovanskými: črьnorizьcь 

namísto mъnihъ, služьba namísto liturgiá. 

Zvláštní pozornost zaslouží slovo apostolikъ, které se vyskytuje ve dvou prvořadých 

staroslověnských památkách – Životě Konstantinově a Životě Metodějově. V ŽK je tento 

termín použit šestkrát, v ŽM sedmkrát, vždy s významem ‚úřadující papež‘. Původní slovo 

apostolъ pochází z řeckého apostolos, avšak forma apostolikъ vzniká univerbizací 

latinského pater (dominus) apostolicus.
139

 Toto slovo je mimo jiné jedním z argumentů, na 

jehož základě staví např. F. Grivec svou teorii, že pisatel těchto dvou legend musel být 

nutně odpůrcem Fotiovy strany, protože takováto titulace papeže byla v Byzanci 

nepřípustná.
140

  

7.4 Stará horní němčina 

Pro obohacování slovní zásoby na Velké Moravě měla nemalý význam stará horní 

němčina. Působila totiž jako prostředník pro přijetí slov, která byla latinského původu, 

např. papežь, popъ, postъ…, nebo také sloužila jako svébytný zdroj nových lexikálních 

jednotek jako např. nepriáznь ‚ďábel‘.  
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Prvořadá otázka však spočívá v tom, zda předcyrilometodějské církevní texty byly 

přeloženy do slovanského jazyka z latiny, nebo staré horní němčiny. První 

starohornoněmecké překlady Otčenáše totiž zachovávají s absolutní přesností latinský 

slovosled a mnohdy je překlad natolik otrocký, že jen stěží můžeme rozhodnout, zda jde o 

překlad.
141

 A. V. Isačenko však přesvědčivě ukázal, že pokud vyjdeme z Olomouckého 

evangeliáře, tak modlitba Otčenáše je západoslovanský překlad pořízený přímo z latiny, 

vzniká někdy kolem roku 800 a je navíc psán Slovanem.
142

 Řada hornoněmeckých 

překladů se sice snaží zachovávat latinský slovosled, avšak trpí mnoha chybami, kdy 

německý překladatel (např. v Sangallenském Otčenáši a Krédu) pravděpodobně ani 

nerozuměl latinské předloze a pletl si pojmy jako creatorem s creaturam a Pontio Pilato 

chápe jako potentia.
143

 Je zjevné, že z podobných překladů nebylo možné učinit 

smysluplné slovanské překlady. 

Tím bychom opět potvrdili nejen silné křesťanské působení na Velké Moravě již počátkem 

devátého století, ale navíc docházíme k závěru, že mezi misionáři byli i vzdělaní Slované, 

tedy evangelizační činnost nebyla pouze záležitostí německých kněží. Normalizovaná 

podoba staroslověnského otčenáše tedy zní: 1. Otůče našů, iže ísi na nebesůhú, da 

sv1titů s1 im1 tvoí, 2. da priidetú cěsarůstvůí tvoí, 3. da b2detú volá 

tvoá, áko na nebese i na zemli. 4. Hlěbú našů nas2šůnyi daždů namú důnůsů, 

5. i otúpusti namú dogy naš1, áko i my otúpuqaímú dlúžůnikomú 

našimú. 6. I nevúvedi nasú vú napastů, 7. nú izbavi ny otú nepriázni. aminů 

Text obsahuje několik latinismů (otъpustiti – lat. dimitere, nevъvedi – lat. ne inducas), 

za velkomoravský prvek bychom mohli považovat otú nepriázni v sedmé prosbě, které 

je sice původu starohornoněmeckého, ale v starohornoněmeckých památkách se v tomto 

kontextu nevyskytuje. Slovo nepriáznь tedy bylo při překladu Otčenáše z latiny do 

slovanského jazyka známé již dříve. 

Neodmyslitelnou součástí křesťanství je vyznání víry formulované v Krédu. To na Velké 

Moravě nebylo vyučováno v náročném nicejsko-cařihradském znění, ale v tzv. apoštolské 

formě, která je dnes na Západě známější. Krédo ve svém apoštolském znění bylo přeloženo 
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do západoslovanských jazyků přímo z latiny, což dosvědčuje slovo vьsemogy – 

omnipotens, naproti tomu např. Krédo z Celoveckého rukopisu
144

 obsahuje značný počet 

germanismů a je překladem z hornoněmeckého originálu. Rukopis vznikl okolo roku 1380, 

viditelně se dělí na tři části – Otčenáš, modlitbu k Marii a Krédo, avšak první a třetí jsou 

přepisem ze staršího vzoru, který můžeme datovat do začátku devátého století, prostřední 

část může vzniknout až po roce 1000, kdy začínají vznikat modlitby k Marii. Jako 

germanismy můžeme uvést: leben, ſegnana ‚blahoslavení‘, gnade ‚milost‘, poslední dva 

příklady jsou ovšem z prostřední části. Vznik i jednotlivých částí tohoto textu musíme 

datovat do zcela jiné oblasti než velkomoravské – dnešního Slovinska. 

Jiná významná staroslověnská památka vzniklá na Velké Moravě je překladem ze staré 

horní němčiny, nebo byla alespoň silně inspirována zvyklostmi ve Franské říši. Frizinské 

zlomky/památky (dále Friz.) jsou latinkou psaný slovanský text pocházející sice až 

z 10. století, avšak jejich nedochovaná předloha vznikla někdy v rozmezí osmého až 

devátého století. Skládají se ze tří částí, první je veřejná zpověď (Friz. I), druhou můžeme 

označit jako nabádání k pokoře (Friz. II) a třetí je zpovědní modlitba (Friz. III). Na 

archaičnost Friz. poukazuje několik zásadních faktů.  

Friz. I a Friz III se odkazují do doby, kdy křesťanství nebylo plně ukotveno, pro toto 

období je příznačné vypočítávání hříchů a sankcí, věčných muk a zatracení, namísto 

pozdějšího popisování křesťanských ctností. Také se zdůrazňovala organizační pravidla 

(Friz. I ježe jesem nespasal neděla, ni světa večera) a zachování půstu (Friz. I ni mega 

posta).  

Také se ve Friz. I setkáme s nízkým počtem otázek, na které má proselyt odpovídat, jsou 

zastoupeny dotazy na víru v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého (což je naprosté minimum) 

a v dogmaticky vyhlášenou Trojici. V pozdějším období byl repertoár otázek daleko 

bohatší. 

Začátek Friz. III je věnován odřeknutí se ďábla (tedy abrenuciatio – zřeknutí se staré víry) 

a vyznání nové víry (confessio fidei). To by napovídalo tomu, že je to o zápis 

monologizovaného křestního slibu, což je pozdější varianta dřívějšího dialogického (a tedy 

nezbytně veřejného). Tedy: Iazze zaglagolo zlodeiu. Iuzem iego delom. Iuzem iego 
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lepocam. Tose uue ruiu ubog uze mo goki. Iu iega zin; I u zuueti duh. Data tri imena. edin 

bog gozpod zuueti. ise zuori nebo. Iz emlo. Což v (konvenčním) přepisu do 

staroslověnštiny
145

 dává: Jaz sę zaglagoľọ zloděju i vsěm jego dělom i vsěm jego lepocam. 

Tože věrju v bog vsemogọci i v jega sin i v svęty duch. Da ta tri imena jedin bog gospod 

svęty, iže stvori nebo i zemlọ. 

Na rozdíl od Otčenáše a Kréda zde však běží, zejména u zpovědních modliteb, o překlad 

ze staré horní němčiny, což pouze dokládá její silný vliv staré horné němčiny na 

terminologii a jazyk používaný u Slovanů na Moravě a v Panonii. 

Friz. II se od zbylých částí odlišuje nejen vznešenějším stylem, který měl pravděpodobně 

silněji působit na hříšníky, ale také tím, že pro Friz. II nenalézáme latinskou, 

starohornoněmeckou ani řeckou předlohu,
146

 je to tedy s nejvyšší pravděpodobností 

církevněslovanský originál vzniklý na Velké Moravě někdy po roce 864.
147

 Pouze ve své 

závěrečné části je text pevněji svázán s Friz. III, který na něj navazuje Vyznáním víry, 

v tomto posledním oddílu nalezneme také řadu germanismů typických pro celé Friz. I a III. 

Na rozdíl od Otčenáše písař nemohl být Slovan (a nebyl ani jediný), byl to písař zběhlý 

v psaní v starohornoněmecké grafice, leč nerozuměl plně textu – nelogicky dělil spolu 

související slova, bezesmyslně spojoval slova, často zaměňoval znělé a neznělé 

samohlásky, nesprávně zapisoval sykavky. Veškeré údaje by odpovídaly tomu, že šlo o 

chyby vzniklé ze špatné recepce, původní text byl předčítán německému písaři někým, kdo 

ovládal staroslověnštinu (Slovan se svou typickou výslovností, ovlivněnou územím, kde 

vyrůstal), samotný písař nemohl pořídit prostý opis ze staroslověnštiny, protože neznal 

hlaholskou abecedu.
148

 

7.5 Řečtina 

Řečtina byla nejvýznamnějším jazykem ovlivňujícím staroslověnštinu. Byla zdrojem tzv. 

přímých výpůjček, „v nejstarších biblických překladech je přejato asi 150 apelativ a další 
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vrstva jmen vlastních cizího původu a odvozených od nich adjektiv.“
149

 Tak se do 

staroslověnštiny dostávají potřebné termíny jako adъ, aerъ, anъgelъ/aggelъ, 

episkopъ/episkupъ, liturgiá, filosofъ,… Navíc mnohá slovanská slova získala po 

vzoru řecké předlohy i další sémantické významy, např. slovo ve významu ‚základní 

samostatná pojmenovací jednotka řeči‘, navíc také obohacení o filozofické a teologické 

významy jako ‚pojem‘, ‚princip‘, ‚Bůh‘; vina ve významu ‚provinění‘, ale také ‚příčina‘, 

‚záležitost‘; otьcь značilo nejen ‚rodiče mužského pohlaví‘, ale také ‚svaté‘, ‚mnichy‘, 

‚biskupy‘; čьtenií s dalším významem ‚kázání‘; sily ‚zázraky‘, ‚divy‘.
150

  

I slova řeckého původu byla později nahrazována, např. adъ → peklъ, avšak náhrada 

neproběhla beze zbytku, máme doloženy texty, kde se střídají slova slovanského původu se 

slovy původu řeckého či latinského. V úvodních kapitolách ŽK se setkáváme se slovy jako 

drugareskъ, stratigъ, logofetъ, která jsou zcela jistě řeckého původu, avšak 

v pozdějších kapitolách jsou nahrazena (snad pro větší vytříbenost slohu, snad se změnil 

písař) slovy z velkomoravské oblasti. Těchto dvojic můžeme v ŽK nalézt vícero: ikona je 

nahrazena slovem obrazъ, liturgijá – služьba, hitonъ – riza ‚svrchní roucho, říza‘, 

iírei – popъ, …, kde první slovo je původem řecké a druhé je již zdomácnělé na Velké 

Moravě. 

I přes pozdější změny v lexiku můžeme jen souhlasit s tvrzením, že „staroslověnština 

získala přejímáním, kalkováním a sémantickou adaptací podle řečtiny schopnost sloužit 

společenskému dorozumění v takových sférách lidské činnosti a lidského myšlení a tlumočit 

takové speciální pojmy, jaké v jejím lidovém, jazykovém podkladě nepřicházely vůbec 

v úvahu.“
151

  

Mohlo by se zdát, že s řečtinou a slovy z řečtiny odvozenými se obyvatelé Velké Moravy 

setkali až po příchodu cyrilometodějské misie. V předchozí kapitole (Křesťanství před 

příchodem Konstantina a Metoděje) jsme poukazovali na místo v ŽM, kde se hovoří o jisté 

předcyrilometodějské misii z Řecka, takovouto evangelizační činnost však nedokládá 

žádný jiný pramen. Na druhou stranu je třeba pečlivě prozkoumat i dvě vážné okolnosti, 

které by naopak potvrzovaly znalost řečtiny na Velké Moravě. Obecně byla na Západě 
                                                           
149

 VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: Euroslavica, 2006, s. 243. 

ISBN 80-85494-71-X. 
150

 VEČERKA, R. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: Euroslavica, 2006, s. 242. 

ISBN 80-85494-71-X. 
151

 ŠLOSAR, D., VEČERKA, R., DVOŘÁK, J., MALČÍK, P. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. 3. 

opr. a dopl. vyd. Brno: Host, 2009, s. 17. ISBN 978-80-7294-311-1. 



60 
 

znalost řečtiny, snad s výjimkou Říma, kde byly četné řeckojazyčné kostely, mizivá. Běžně 

se připisovalo k řeckým textům graecum est, non legitur, avšak z ŽK víme, že 

k byzantskému císaři Michaelovi III. přišlo poselstvo s listem, který musel být psán řecky. 

Vyvstává tedy otázka, kdo na Velké Moravě byl schopen v řečtině napsat diplomaticky 

laděný dopis. Druhé řecké ovlivnění nalezneme v Cividalském evangeliu v zápise jména 

luca, tedy slovansky Luka, dnes Lukáš. Protože na konci není –s, jde o převzetí 

z řečtiny,
152

 je ovšem problematické přesněji datovat toto jméno, musíme však počítat 

s tím, že v době zápisu mohl být jeho nositel ještě dítětem, tedy rodiče buď byli natolik 

okouzleni řeckými hosty ze Soluně, že po jejich vzoru pojmenovali své dítě, nebo 

pocházeli z nějakého starého řeckého rodu, či se jedná o jedince již dospělého, ten buď 

přišel z Byzance na Velkou Moravu, nebo se narodil rodičům řeckého původu již před 

příchodem misie.  

Slovanské jazyky však dokázaly obohacovat i latinu a řečtinu, tak se do latiny dostává 

viverra ‚veverka‘ a do řečtiny kunavi ‚kuna‘. Tato slova dokládají zároveň i čilé obchodní 

styky mezi slovanským a latinsko-řeckým světem. Kůže veverek nebo kun byly u Slovanů 

chápány jako univerzální platidlo a obchodníci se brzy takováto slova naučili. Na čilé 

styky se Západem poukazuje i Cividalské evangelium, kde jsou slovanská jména 

zapisována již od konce osmého století, celkem jich zde nalezneme 377, z nichž 

západoslovanských je 279, ostatní jména jsou slovinská, chorvatská a srbská.
153

 Jako 

příklad zápisu slovanských jmen uveďme szuentiepulc, szuentezizna, predezlaus, 

rastisclao, bribina, bedoslau,…  

7.6 Ostatní jazyky 

I jiné jazyky zanechaly nesmazatelnou stopu ve slovanských jazycích. Slova původu 

arabského označují nejen pokrmy (rýže, špenát, cukr, kmín, pomeranč,…), ale i názvy 

látek (atlas, damašek, gáza, vata,…), řadu vědeckých názvů (chemie, alkohol, nafta, 

benzín, droga,…), také hebraismy jsou bezpečně doloženy (aminь, mamona,  mesiá 

‚Mesiáš‘, pasha,…). Tyto termíny však přicházejí ke Slovanům skrze jiné jazyky 

(nejčastěji řečtinu), o přímém působení nemůžeme hovořit. 
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7.7 Starší a mladší slovní zásoba 

Pro později vzniklé texty je charakteristická synonymie mezi slovy starší slovní zásoby 

(tj. moravské či panonské) a mladšími variantami (životъ – žiznь, misa – blédo, žalь – 

grobъ,…) a dvojicemi slov tvořených slovem cizím a slovem slovanským (apostolъ – 

sъlъ, igumenъ – vladyka/voívoda, ikona – obrazъ, liturgiá – služьba, rabbi – 

učitelь,…). Mohlo by se zdát, že tato synonymie byla záležitostí pozdější doby, 

začínající snad až po vyhnání žáků Konstantina a Metoděje z Velké Moravy, kdy se 

uchýlili do jiného jazykového prostředí, avšak ani za doby působení Konstantina a později 

pouze Metoděje nebyla nikdy skupina žáků zcela homogenní a pouze velkomoravská. 

K původním žákům a pomocníkům z okolí Soluně musíme připočíst nejen velkomoravské 

žactvo, ale také žáky z Panonie, které k poselstvu směřujícímu do Říma přidal Kocel. 

Můžeme předpokládat, že i z Čech přicházeli žáci do učení, na styky mezi Moravou a 

Čechy by poukazovala příhoda, kdy byla přepadena kolona jedoucí z Čech na Moravu, 

snad vezoucí budoucí Svatoplukovu manželku Svatožizni. Dalším důkazem liturgických a 

literárních styků je křes Bořivoje Metodějem, vzájemné obohacování potvrzuje i to, že část 

žáků po smrti Metoděje odešla právě do Čech, kde se nadále věnovala staroslověnské 

liturgii, podle J. Kurze zde dokonce bylo hlavní těžiště celé bývalé velkomoravské 

školy.
154

 

7.8 Závěr kapitoly 

Pro velkomoravskou oblast je typické míšení jednotlivých jazyků a kultur. I Konstantin 

s Metodějem rozpoznali silný vliv latiny a staré horní němčiny a nesnažili se nahrazovat již 

zažité termíny novotvary. Staroslověnština na Velké Moravě však začíná právě příchodem 

cyrilometodějské misie plnit funkci vytříbeného literárního jazyka, který je schopen 

zaznamenat i obtížné filozoficko-teologické problémy, avšak kulturní jazyk nevzniká 

pouze přičiněním misie vedené z Konstantinopole, hlavní přínos misie spočívá ve 

sjednocujícím a zastřešujícím pojetí jazyka, který plně navazuje na práci předchozích 

generací, nehledě na jejich věroučnou či jazykovou příslušnost. Misie se neuchyluje 

k překladům ze staré horní němčiny, pouze přebírá již všeobecně používaná slova, budoucí 

překlady jsou pořizovány hlavně z řeckých předloh. 
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8 Misie Konstantina a Metoděje 

8.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole objasníme okolnosti cyrilometodějské misie. Na cyrilometodějskou misi je 

třeba pohlížet v širších politických souvislostech Evropy devátého století. Velká Morava 

v polovině 9. stol. hrála významnou roli ve středoevropském prostoru, postupně se 

vymaňovala z franské nadvlády. Kníže Rostislav vysílá roku 862 do Konstantinopole 

poselstvo žádající učitele, který by objasnil ve srozumitelném jazyce křesťanskou víru. 

Základní rozpor spočívá v tom, co Rostislav požadoval a co si představoval pod pojmem 

učitel, a jak danou žádost pochopil císařský dvůr. 

8.2 Slovanská liturgie  

Myšlenka vytvořit samostatnou slovanskou liturgii byla pro latinské i byzantské vnímání 

misií zcela cizí, jen stěží lze předpokládat, že by Rostislav zprvu předpokládal, že by mohl 

takovéhoto cíle dosáhnout. Uvědomoval si nebezpečí plynoucí z přítomnosti franských 

kněží na svém území, avšak toto nebezpečí bylo spojeno zejména s vojensko-politickými 

okolnostmi. Ve skutečnosti mu nešlo o liturgii v jazyce srozumitelném pro lid, usiloval 

především o nezávislou církevní organizaci,
155

 jakým jazykem bude spravována, nehrálo 

příliš významnou roli. To dokládá i ŽM 8: „Prosili jste o učitele nejen u tohoto 

Apoštolského stolce, nýbrž i u zbožného císaře Michaela. I poslal vám blaženého filosofa 

Konstantina i s bratrem, dříve než jsme to my mohli učinit.“
156

 Zde se v regestu buly 

Gloria in exelsis Deo dočítáme, že první žádost o vyslání misionářů směřovala do Říma, 

kde však, jak vyplývá z textu, nebyla ani povolena, ale ani odsouzena – papež se k dané 

problematice vůbec nevyjádřil, nechtěl ztratit důležitého spojence v podobě Franské říše, 

která mu pomáhala v boji o upevnění moci.   

Kníže Rostislav se proto obrací na další možné středisko, které mohlo splnit jeho 

požadavky – Konstantinopol. Tam poselstvo předstoupilo před císaře Michaela III. a 

žádalo podle ŽK 14 o učitele a biskupa, podle ŽM 5 učitele, který by uspořádal právo. 

Poselstvu je vyhověno (zčásti, biskup poslán nebyl), Konstantinovi je zadáno, aby vynalezl 

písmo vhodné pro Slovany. Již dříve jsme upozorňovali na to, že ve skutečnosti byl tento 
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krok pro Byzanc zcela neobvyklý. Byzanc a zejména její císař stál, pokud se zaměříme na 

pouhou právní rovinu, nad všemi křesťany, bez ohledu na to, kde tito křesťané žijí. Za 

obyvatele Byzance byli považováni lidé žijící na jejím území, celá politika směřovala vždy 

k asimilaci neřeckých skupin obyvatelstva. Proto musíme slova císaře Michaela III. z ŽK 

14 odmítnout, ani jeho otec, ani děd neměli žádný důvod hledat písmo pro Slovany. To, že 

některé jiné národy měly liturgii ve svém vlastním jazyce, plyne pouze z toho, že na dané 

území proniklo křesťanství ve svých počátcích, a tedy přirozeným vývojem byly 

ustanoveny patřičné liturgie. I Rostislav žádal učitele, který by vyložil křesťanskou víru 

v vú svoi ázykú. V. Vavřínek
157

 odmítá, že by spojení v našem jazyce mohlo být 

v původním dopise, jedná se o písařovu fabulaci. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že 

zejména v Soluni se od úředníků vyžadovalo, aby hovořili slovanským jazykem, ovšem 

potřebná administrativa byla vedena v řečtině. Na to odkazují slova ŽM 5, kdy císař 

považuje za samozřejmé, že oba bratři ze Soluně mluví slovansky, Metoděj také působil 

jako správce na slovanském území. 

Zde vyvstává otázka, zda se Konstantin s Metodějem již dříve připravovali na misii mezi 

Slovany, či již takové misie dokonce podnikali. Lze s nejvyšší pravděpodobností 

předpokládat, že soluňští Slované byli již pokřtěni, tedy jim musely být vysvětleny základy 

víry, což nebylo možné bez textů a cílevědomého vyučování.  Byzantskému pojetí byla 

v otázkách výuky víry vlastní cílevědomost a preciznost, nezřídka byl křest udělován až po 

mnohaletém vzdělávání jako završení celého procesu. E. Pauliny
158

 předpokládá, že byly 

dokonce přeloženy i části bible pro Slovany žijící na území říše a Konstantin již působil 

mezi balkánskými Slovany a promýšlel vytvoření vhodného písma. Tento předpoklad misií 

mezi balkánskými Slovany je založen zejména na tom, jak rychle Konstantin vytvořil nová 

písmena. Jeví se, že nad daným problémem již nějakou dobu pracoval. Na základě údajů 

z Traktátu mnicha Chrabra o slovanském písmu (Čr’norizca Chrabra Skazanije o 

pismenech) můžeme dokonce vyvodit, že slovanské písmo bylo stvořeno již roku 6 363 od 

stvoření světa, čemuž by odpovídal rok 855.
159

 Problémy s přesnou datací však mohou být 

způsobeny i tím, že v 9. stol. bylo běžné počítání od stvoření světa, avšak toto stvoření 

mohlo být stanoveno různě. Podle byzantského počítání dostáváme skutečně rok 855, 
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avšak podle alexandrijského počítání dostáváme rok 863. Protože Chrabr upřesňuje, že se 

tak stalo vú vrěmena mihaila c(ěsa)rě grúčska. i borisa kn1za blúgarska. i 

rastica moravska. i kocel1, kn1za blatenská kostel1,
160

 a navíc ze ŽK víme, že 

vynález písma je svázán bezprostředně s cyrilometodějskou misií, je datum 863 

pravděpodobnější, i když dřívější datum není nemožné. Jeho přijetí by dovolovalo objasnit, 

proč Konstantin vynalezl písmena tak rychle (už byla z velké části nebo zcela připravená). 

Toto dřívější datum by také umožňovalo přijmout myšlenku o přípravě nebo již 

uskutečněné misii u Slovanů v rámci Byzantské říše. 

Císař si byl také vědom příslušnosti Velké Moravy pod pasovskou diecézi, tedy bylo 

nemožné vysílat biskupy na území spadající pod jinou administrativní správu, avšak území 

nebylo pokřtěno celé, navíc příchodu misie nebránil žádný právní předpis. Císařský dvůr 

pravděpodobně zamýšlel přeložit pouze výňatky z Písma do slovanštiny, nezamýšlel ihned 

ustanovovat novou liturgii. V ŽM máme také možný doklad úplně jiné náplně celého 

poselstva. Na základě slov z 5. kapitoly můžeme vyvodit, že Rostislav požadoval po 

císařském dvoře přeložení právního zákoníku, který by upravoval poměry na jeho území. 

Tomu by odpovídaly nízké církevní hodnosti obou bratrů, neumožňující završení církevní 

misie, avšak zároveň výborné kvalifikační předpoklady pro misii zaměřenou na organizaci 

správy území – Konstantin jako hlavní překladatel a Metoděj, voják, vystudovaný právník 

a bývalý správce slovanského území.  

Zásadní otázkou zůstává, jakého svěcení dosáhl Konstantin či jeho bratr Metoděj před 

odchodem na Velkou Moravu. O Metodějovi víme, že byl opatem v klášteře na Olympu 

v pohraničí Mysie a Bithýnie, o Konstantinovi žádné písemné prameny pro jeho vyšší 

svěcení nehovoří, avšak řada badatelů na základě srovnání obvyklých administrativních 

postupů v Byzantské říši a právních podmínek vyvozuje opak. 

Konstantin musel být, jak uvádí G. A. Timkovič,
161

 biskupem z několika důvodů. Na 

misijní cesty byl vždy vysílán biskup, aby byla zajištěna potřebná jurisdikční pravomoc. 

Celá misie by ztrácela smysl, pokud by nebylo možné světit nové kněze a diakony. Další 

argument spočívá v tom, že pokud byl Konstantin uvolněn z funkce bibliotékáře 
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(chartofylax), jak uvádí ŽK 4, byla obvyklá praxe takovou osobu automaticky světit na 

biskupa, bez ohledu na to, že by přeskočil kanonické intervaly nižšího svěcení. Konstantin 

je titulován jako učitel, avšak z ŽK vyplývá, že slovo učitel mělo daleko širší význam, než 

je tomu dnes, označovalo nějaký církevní úřad, stejné oslovení se vyskytuje i v bule 

(např. Gloria in excelsis Deo) římské kurie. Další argument může spočívat v ŽK 18, 

konkrétně ve slovech Konstantina: „Už nejsem služebníkem ani císaře.“ Obyčejný kněz si 

ponechával svůj úřad (tj. kněžství), avšak biskup měl povinnost zříci se svého úřadu, a to 

jak biskupství, tak kněžství. Důležitý argument pro potvrzení Konstantinovy biskupské či 

arcibiskupské hodnosti spatřuje R. Turek
162

 v absenci oficiálních záznamů o 

velkomoravské misii ze strany Byzantské říše, ta tak mohla zatajit protiprávnost působení 

Konstantina na území jiné diecéze. 

Že by Konstantin dosáhl nějakého vyššího svěcení před smrtí v Římě, naopak rezolutně 

odmítá Cyrilometodějská encyklopedie.
163

 Hlavní náplní celé misie mělo být seznámení 

s prostředím, Byzanc si byla vědoma příslušnosti Velké Moravy k bavorské církvi, síla 

celé misie spočívala právě v nemožnosti světit nové kněží, protože jinak by mohla být 

označena za protiprávní. Absence záznamů by mohla být vysvětlena také tak, že Byzanc 

považovala misii za neúspěšnou, protože území definitivně připadlo pod římský 

patriarchát, nebylo potřeba tento neúspěch připomínat. 

Konstantin se tedy s bratrem Metodějem a doprovodem, z něhož známe jen jména 

Kliment, Naum, Sáva, Vavřinec a Angelar, vydává na Velkou Moravu. Zápis v Liber 

confraternitatum z kláštera v Raichnenau, tedy místa, kde byl Metoděj uvězněn v rozmezí 

let 870–873, uvádí i jména Leon, Ignatios, Joakin, Symeon, Dragis a Lazarus,
164

 s nejvyšší 

pravděpodobností se jednalo o jména osob doprovázejících Metoděje, podle jmen snad 

také Byzantinci. Můžeme předpokládat i další kleriky, vyslance císaře a ozbrojený 

doprovod, možná se připojili i obchodníci. 
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Z ŽK víme, že misie započala s překlady evangelií (přesněji pravděpodobně 

s evangeliářem, aprakosem, tedy s výborem evangelií) už v Byzanci, avšak takový čin 

neznamenal automatické zřízení nové liturgie, k tomuto kroku bylo přistoupeno až na 

Moravě.
165

 Původní plán podléhat Konstantinopolskému patriarchátu
166

 a držet se 

východní liturgie Jana Zlatoústého a Basila Velikého musel být změněn. Že ke změně 

došlo, souvisí i s protesty franských kněží, kterým by nijak nevadila změna jazyka v rámci 

řecké liturgie, protesty jsou spojeny právě s překladem latinské mše a latinského 

breviáře.
167

 To však nastalo až po příchodu na Velkou Moravu, který spadá do období 

podzimu 863 až jara 864. V prvních letech působení misie byly přeloženy zejména právní 

texty, Soudní zákoník pro lid (Zakonъ sudnyi ljudьmъ – dále ZSL), jehož autorem je 

s nejvyšší pravděpodobností sám Konstantin a jenž byl inspirován řeckou Eklogou 

(Έκλογή) z 8. stol., avšak je nesystematický a neúplný. Nalezneme v něm řadu termínů 

(např. tvoritů, trebu, supůrnikú, tážati, půrá, kupetra), které poukazují na 

velkomoravský původ, zastáncem této teorie je především J. Vašica.
168

 Odpůrci poukazují 

na to, že moravismy se mohly dostat do textu až v Bulharsku, kam směřovali vyhnaní žáci, 

také je možná argumentace, že i latinismy či germanismy obsažené v ZSL mohly pronikat 

na území Bulharska s latinskými a franskými mnichy, kteří skutečně v devátém století 

v Bulharsku působili. Moravismy se jeví jako neudržitelné, dnes za taková slova můžeme 

označit patnáct až dvacet výrazů.
169

 Právní jednotu se ZSL tvoří Ustanovení svatých otců 

(Zapovědi svętyichъ otъcь – dále Zápovědi), oba texty se vzájemně doplňují, Zápovědi se 

však věnují církevním nařízením a jsou zachovány v Euchologiu sinajském.  

Velkomoravská škola produkovala i další spisy z oblasti práva, Nomokánon, který zmiňuje 

ŽM 15, je dílem Metoděje, ten vychází z řecké Synagogy (Συναγωγή) Jana Scholastika ze 

6. stol., avšak tu upravuje pro velkomoravské prostředí, vynechává až jednu třetinu 

původních kánonů, jiné naopak přidává. Penitenciál původně vznikl v iroskotském 

prostředí, později byl přetvářen ve Franské říši, ovšem latinská předloha pro 
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staroslověnský text doposud chybí. Penitenciál sloužil ke stanovení odpovídajícího pokání 

za určitý hřích, nikdy už z povahy věci nebyl určen laikům, nýbrž kněžím a zpovědníkům. 

Ve Velké Moravě byl tvořen Zápověďmi, představujícími sborník předpisů (epitimií) o 

pokání za různé hříchy. Toto dílo dovoluje rozpoznat úroveň christianizace na daném 

území, protože repertoár hříchů byl v různých fázích vývoje křesťanství odlišný. Víme, že 

se moravské šlechtě nezamlouval Metodějův požadavek zákazu mnohoženství, které 

naopak franský klérus toleroval. Odlišné chápání toho, co je a co není hříchem, může být 

důvodem, proč nebyla objevena latinská předloha tohoto díla, jednoduše proto, že žádná 

nebyla. Napomenutí vladařům (Vladykam zemlę božie slovo velitъ, jinak také Adhortace 

k soudcům-knížatům; Boží slovo přikazuje pozemským vládcům; Anonymní homilie 

Clozova sborníku) se věnuje především úpravě života panovníků, kteří musí nejen 

vyžadovat od ostatních dodržování křesťanských zákonů, ale také je musí sami zachovávat 

a prosazovat; zachováno v Clozově sborníku (Glagolita Clozianus). 

Celkově tedy bylo velkomoravské právní zázemí tvořeno čtyřmi vzájemně souvisejícími 

spisy, jejichž autorem byl pravděpodobně Metoděj: Nomokánon, ZSL, Napomenutí 

vladařům a Zápovědi. Metoděj však pouze nepřekládal, ale spíše aplikoval právní normy 

do velkomoravského prostředí.
170

 Vždy přijímá stanovisko, které je přijatelné pro Řím i 

Konstantinopol, vynechává konkrétně závěry přijaté na Trullské synodě (692), které Řím 

neuznával; papeže a konstantinopolského patriarchu staví na jednu rovinu.
171

 Avšak 

některé závěry této synody, konkrétně nemožnost sňatků mezi tzv. duchovními příbuznými 

(kmotr – matka kmotřence) jsou zmíněny v Napomenutí vladařům, ZSL 7, dokonce i 

v ŽM 11. 

Vymáhání práva se dělo, jak jsme zmínili výše, nejčastěji v rámci trhů, soudila buď 

knížata, nebo zvláštně ustanovení soudci (iudices). Výslech byl doprovázen i útrpným 

právem, při velkých přích bylo zapotřebí jedenácti svědků, při menších tří až sedmi.
172

 

V otázkách liturgie musela být misie opatrná. Konstantin s Metodějem neusilovali o 

biritualismus, kdy by východní a západní liturgie stály samostatně vedle sebe, vycházeli 
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z východního ritu, ke kterému připojili západní.
173

 Soubor liturgických textů (podle 

J. Vašici a M. Weingarta) byl tvořen Kyjevskými listy, Vídeňskými listy, Frizinskými 

památkami a dvěma částmi Euchologia Sinajského (zpovědním řádem a penitenciálem). 

Byla ustanovena tzv. liturgie sv. Petra, tj. římská liturgie sv. Řehoře Velikého obohacená 

na začátku a konci o části z liturgie sv. Jana Zlatoústého, ve své podstatě tedy byla do 

řečtiny přeložena římská mše, která byla zasazena do byzantského rámce. Tento specifický 

liturgický obřad však stále spadal pod východní pojetí a franští kněží, jak jsme již zmínili 

výše, proti němu nijak neprotestovali. Až po přeložení římských mešních formulářů, které 

jsou zapsány v Kyjevských listech, se misie přiklonila k římskému pojetí.
174

  

Pokládáme za nepravděpodobné, že by latinští (franští) kněží zcela opustili území Velké 

Moravy po příchodu misie Konstantina a Metoděje, bez jejich přítomnosti by bylo jen stěží 

interpretovatelné velké množství kostelů na poměrně malém území (např. Mikulčice), 

předpokládáme proto, že po celou dobu Velké Moravy probíhaly paralelně západní a 

východně-západní liturgie.  

Pro liturgické obřady bylo zapotřebí přeložit řadu textů. V prvé řadě byla přeložena 

evangelia, jež jsou zapsána v tzv. evangeliářích (evangelium aprakos), zachované jsou 

pouze tři opisy – Assemanův (Vatikánský), Sávův (Savvina kniga) a Ostromirův. Ty se 

četly o nedělích a svátcích, podle chronologie církevního roku, začíná se čtením 

z evangelia sv. Jana, z toho tedy plyne, že překlad evangelií zachovávající obvyklé pořadí, 

tj. čtveroevangelium (tetraevangelium), musel být učiněn až později, avšak rozdíly mezi 

zmíněnými třemi evangeliáři a dvěma čtveroevangelii (zografským a mariánským) jsou 

pouze minimální.
175

 Dále byl přeložen Trebnik (zachován v Euchologiu sinajském); 

Osmihlasník (Oktoich); Misál (obsažený v Kyjevských listech); Skutky apoštolů 

(Apoštolář), což jsou knihy Nového zákona bez evangelií, nejdříve přeloženy v podobě 

tzv. praxapoštolu (tj. výbor perikop), později přeloženy i ostatní části; Žaltář byl přeložen 

jako jedna z prvních knih, po celý středověk se jednalo o mimořádně oblíbenou knihu, 

četlo se z ní při takřka všech příležitostech, je také důležité, že žaltáře sloužily jako 
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pomůcka pro výuku čtení,
176

 jeho součástí mohl být i Časoslov, obsahující denní 

bohoslužby; Knihy otcovské (Paterik); později Starý zákon (jak víme ze ŽM 15 mimo knih 

Makabejských), možná však byl přeložen jen tzv. parimejník, což je výbor ze Starého 

zákona potřebný při bohoslužbě.  

Vidíme, že vynecháme-li právní knihy, jedná se především o bohoslužebné texty, kromě 

Napomenutí vladařům jde veskrze o překlady, ve staroslověnštině však vznikly i texty 

původní, nepřeložené. Kromě dvanácté modlitby v Kyjevských listech, která se značně liší 

od své latinské předlohy, mezi takovéto nepřeložené texty patří i Proglas a Abecední 

modlitba. 

Proglas je zachován pouze ve čtyřech přepisech, nejstarší je ze 13. stol. Patří mezi 

deklamativní poezii, která není součástí liturgie. Jeho autorství bývá připisováno buď 

Konstantinu Preslavskému, nebo Konstantinu Filosofovi. Soudíme, že Proglas vznikl už na 

Velké Moravě, protože jsou v něm zmíněna jména všech čtyř evangelistů v obvyklém 

pořadí a v dosavadních přepisech předchází vždy čtveroevangeliu, můžeme tak 

předpokládat, že byl sestaven při překladu plného znění evangelií. 

Abecední modlitba je zachována ve čtyřiceti přepisech, vyvstává však otázka, kdo je jejím 

autorem. V některých přepisech čteme, že autorem je Konstantin, Konstantin Filosof, 

Cyril, či zůstávají bez uvedení jména autora. Avšak uvedení jména autora ve středověkých 

spisech v žádném případě nemůže sloužit jako potvrzení autorství dané osoby, celá 

středověká literatura chápala pozici autorství zcela odlišně, než ji chápeme dnes. Často 

zůstaly spisy bez autora, nebo se zaštítily jménem určité autority. S největší 

pravděpodobností jde o dílo Konstantina Preslavského, čemuž odpovídá jazyková blízkost 

mezi Abecední modlitbou a Službou Metodějovi (Služba Mefodiju),
177

 a verše I letitú 

nyně slověnůsko plem1 / Kú krůqenié obratiš1 s1 vůsi / Lédůí tvoi narvi s1 

hot1qe, kdy aoristová forma obratiš1 s1 napovídá, že se pokřtění chápe jako už 

uskutečněné, také zájmeno vůsi poukazuje na větší skupinu pokřtěných lidí.
178
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8.3 Závěr kapitoly 

Misie byla činná nejen na poli právní literatury, ale i v liturgických textech, o kterých však 

soudíme, že vznikly až později. Vznikaly také texty neliturgické, které zachovávaly 

křesťanskou nauku. Přesná datace vzniku jednotlivých textů je značně obtížná, je možné, 

že i vybrané právní spisy vznikly až později v Bulharsku, ovšem mohly stejně tak vycházet 

ze spisů vzniklých na Velké Moravě. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že misie v průběhu svého působení na Velké Moravě 

dokázala, nebo se o to alespoň pokoušela, právně ukotvit poměry pro prostý lid, klérus i 

pro aristokracii. Také byla kompromisně vyřešena otázka liturgie užívané ve slovanském 

obřadu, ta se později stává více římskou než byzantskou.     
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9 Vlivy misie 

9.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole objasníme, jak misie ovlivnila život na Velké Moravě. Vlivy můžeme 

spatřovat v architektuře, v oblasti jazyka, výrobcích i kultury. Nejmarkantnější přínos 

spočíval ve změně praktik při udělování křtu a v boji s nejrůznějšími herezemi. 

9.2 Architektura a výroba 

V oblasti architektury spatřuje A. Avenarius
179

 jediný doklad vlivu byzantské misie v 

kostele v Sadech, který má templonu (příčka oddělující kněžiště od věřících), což by 

napovídalo tomu, že patří mezi kostely byzantské misie. Také R. Turek soudí, že pouze u 

chrámce Na Špitálkách v západní části staroměstské sídelní aglomerace můžeme spatřovat 

„ryzí byzantský princip.“
180

 

V oblasti tvorby šperků se ve druhé polovině a zejména v poslední třetině devátého století 

vliv Byzance a východního Středomoří projevoval vznikem nových technik (granulace a 

filigránu).
181

 Užívání antických technik, importy antického původu či napodobování 

antických tradic je spojeno právě s příchodem cyrilometodějské misie.
182

 K artefaktům 

patřícím do těchto kategorií lze bezesporu zařadit pyxidu nalezenou ve slovanském hrobě 

v Čiernych Kľačanoch u Zlatých Moravců poblíž Nitry. Pyxida je oválná schránka ze 

slonoviny, jež původně sloužila jako šperkovnice, křesťanství ji ovšem využívalo jako 

schránku na relikvie nebo eucharistii. Tato pyxida se na velkomoravské území mohla 

dostat formou daru neseného z Byzance, A. Martinec
183

 a s ním do jisté míry i A. Bagin
184

 

soudí, že právě tento nález, spolu se zápisem Marahawa ve Fuldských análech a Morowe 

ze Zoborské listiny dokládá, že v Zlatých Moravcích bylo první sídlo Metoděje. Můžeme 
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zde pozorovat přizpůsobení starších kulturních vzorců, stejně tak byly oblíbeny v raném 

středověku antické gemy.
185

 

9.3 Udělování křtu 

Znatelné změny přinesla cyrilometodějská misie v oblasti udělování křtu. Srovnáme-li 

udělování křtu ze strany franských kněží s jejich východními protějšky, zjistíme značné 

rozdíly. Západní praxi jsme podrobně popsali výše (viz kapitola Křesťanství před 

příchodem Konstantina a Metoděje). Východní pojetí bylo koncipováno více 

kontemplačně, o náboženských problémech bylo nutné hluboce přemýšlet, což se odrazilo 

i ve způsobu udílení křtu. Západ upřednostňoval rychlou christianizaci území, celý proces 

učení před udělením křtu nesměl překročit hranici dvou týdnů, na východě se na celou 

problematiku nahlíželo odlišně, křest měl být morálním vyvrcholením celého procesu 

učení. Křtilo se v přesně stanovených dnech, nejvýše dvakrát do roka, aristokracie 

jednotlivě, prostý lid pravděpodobně hromadně.
186

 V době dlouhé přípravy na křest nesměl 

žadatel ani vstoupit do chrámu, bohoslužbu mohl poslouchat v předsálí – nartexu. Od roku 

867 vstupuje do Vyznání víry (Credo) poprvé přídavek filioque (tj. i Syna), měnící podle 

Byzance nepřípustně znění Nicejsko-konstantinopolského vyznání i smysl celé formule 

tím, že hierarchizuje homogenitu svaté trojice. Sv. Duch vychází i z Boha-Otce i z Boha- 

-Syna, čímž je ale oslabována jeho role oproti tělesné a duchovní stránce spojené v osobě 

Krista (Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce vychází oproti Věřím v 

Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, tj. vychází Duch z otce 

skrze Syna oproti vychází Duch z Otce i Syna). Byzanc proti měnění Kréda ostře 

vystupovala, tento přídavek byl zprvu odsouzen i Římem (až za pontifikátu papeže 

Benedikta VIII. (1012–1024) ho přijímá oficiálně), jednalo se především o iniciativu 

franské církve, která tak bojovala proti stále přetrvávajícímu arianismu, který popíral 

Kristovo božství. Spor přetrvává a vyhrocuje se na 4. konstantinopolském koncilu (869–

870), když je odsouzen patriarcha Fotios  (koncil nebyl uznán východní církví). Fotios píše 

východním patriarchům okružní list a oznamuje jim, že papežští misionáři v Bulharsku 

vyučují Vyznání víry s filioque. Na 4. konstantinopolském koncilu (879–880) je patriarcha 

Fotios rehabilitován a přídavek filioque byl označen za heretický (koncil nebyl později 
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uznán západní církví). Tato rehabilitace však měla pravděpodobně i politické pozadí, 

papež Jan VIII. (872–882) byl v rozporu s Franskou říší, nechtěl prohlubovat i spor 

s Byzantskou říší, který se týkal otázky supremacie nad Bulharskem.  

Právě po roce 867 přichází poselstvo z Moravy do Říma a dozvídá se o exkomunikaci 

patriarchy Fotia, také se musí nějak vypořádat s přídavkem filioque. Protože nebylo ještě 

přijato papežskou kurií, Metoděj se nepřiklonil ani ke kompromisnímu výkladu Theodora 

Studity (759–826), byzantského mnicha a ikonodula, který navrhoval znění, že Duch sv. 

přes Syna pouze prochází, ani k striktnímu Fótiovu výkladu výlučně, jen z Boha vychází.
187

 

Tím se vyhýbá možným sporům, které by v žádném případě nenapomohly dovršení 

misijního díla. Odpor Metoděje k filioque můžeme vidět v ŽM 12, kdy se ostře staví proti 

hyiopatroskému kacířství, které ztotožňovalo Otce a Syna, tento termín byl používán 

patriarchou Fotiem pro označení přívrženců filioque.  

Konstantin, jak dokládá ŽK 6, uznával trojjedinost boží, spojení otce, syna i ducha 

považoval za naprosto rovnocenné: „Potom Agaréni, nazývaní Saracéni, vyvolali rouhání 

proti jedinému božství svaté trojice, říkajíce: ‚Jak to, že vy křesťané, přestože se 

domníváte, že Bůh je jeden, rozdělujete ho znovu na tři, prohlašujíce, že je otec i syn i duch 

svatý? Můžete-li (to) jasně vyložit, tak pošlete muže, který je s to o tom diskutovat a 

přesvědčí nás.‘ Filosofovi bylo tehdy čtyřiadvacet let. Císař pak, shromáždiv sněm, pozval 

ho a řekl mu: ‚Slyšíš, Filosofe, co (ti) nečistí Agaréni mluví proti naší víře? Nuže, jakože 

jsi sluha a učedník svaté trojice, jdi a oponuj jim a Bůh, dovršitel každé věci, oslavovaný 

v trojici (jako) otec a syn a duch svatý, sám nechť ti poskytne milost i sílu v slovech a nechť 

(tě) postaví proti Goliášovi, jako druhého nového Davida, který zvítězil s třemi kameny, a 

vrátí tě k nám (jakožto) hodného nebeského království.‘ Když to (Filosof) uslyšel, řekl: 

‚Rád jdu (bojovat) za křesťanskou víru. Vždyť co je pro mne na tomto světě sladší než za 

svatou trojici zemřít a ožít?‘“
188

 

Názory na trojjedinost můžeme nalézt i v teologickém spisu ze 14. stol., jehož autorství je 

někdy přisuzováno přímo Konstantinovi,
189

 Napisanije o pravoj vere Konstantina filosofa, 
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zabývající se hlavními herezemi – ariánstvím, makedoniánstvím, nestoriánstvím, 

monotheletismem a monofyzitismem.  

Také žáci Konstantina a Metoděje se stavěli proti filioque. V Bulharské legendě (Životě sv. 

Klimenta Ochridského) v osmé a deváté kapitole je podrobně vypsáno, v čem je přídavek 

filioque špatný, dokonce je užito i příkladu, kdy král je Otec, jeho syn je Synem a 

bohatství, které syn získal od otce, je Duchem. 

I trojjazyčnictví bylo chápáno jako hereze. Je proti němu vystupováno nejen v ŽK a ŽM, 

ale i v jiných památkách, které vznikly ještě na Velké Moravě. Je to např. Kánon ke cti sv. 

Dimitrije Soluňského, který v deváté písni hlásá: „Proč moudrý, my ubozí tvoji služebníci 

jediní jsme zbaveni tvé krásy pro lásku k Tvůrci a chodíme po cizích zemích a městech na 

posměch, blažený, trojjazyčníků a kacířů?“
190

 Dále poté v Pochvale Cyrilovi (Pochvala 

Kirillu): „Národu slovanskému, který žil v nevědomosti a v mraku hříchu, z milosrdenství a 

lásky k člověku Pána našeho Ježíše Krista byl ustanoven za pastýře a učitele. I zacpal ústa 

vlkům, trojjazyčným kacířům, tím, že zjasňoval – podle proroka – jazyk huhňavý a písmem 

všecky uváděl na cestu spásy.“
191

 či v Pochvalném slovu Cyrilovi a Metodějovi 

(Pochvalnoje slovo Kirillu i Mefodiju): „Odtud přešli do západních zemí, hlásajíce slovo 

Boží novým jazykem, a všechen církevní zákon (jim) předali, přeloživše jej z řečtiny do 

jejich vlastního jazyka. Zlobu trojjazyčníků potřeli, vymýtili a oddělili od pšenice jako 

plevel a čisté zářící obilí předali církvi.“
192

 

Kromě ŽK, ŽM, Bulharské legendy a uvedených textů se i ostatní prameny vyhraňují vůči 

trojjazyčnictí nebo filioque. Uveďme např. Službu Cyrilovi (Služba Kirillu), hymnickou 

skladbu z 9. stol.; Službu Cyrilovi a Metodějovi (Služba Kirillu i Mefodiju) literárně 

pocházející z 10. stol.; či v náznacích i v Cyrilově úmrtí (Uspenije Kirilla) z 11.–13. stol. 

Všechny tyto prameny jsou závislé na původních Životech, často na ně odkazují, avšak je 

patrné, že problematika byla nadále živá, i několik století po velkomoravské misii byla pro 

posluchače stále aktuální.     

Misie se ostře vymezovala proti starším kultům a nepřípustným formám manželství, které 

franské duchovenstvo tolerovalo, patrně kvůli své závislosti na jednotlivých příslušnících 
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vládnoucí třídy.
193

 Je možné, že i tato kritika přispěla k pozdějšímu vyhnání žáků z Velké 

Moravy. Přestože byly rozpory mezi Východem a Západem v oblasti politiky, organizace 

církve i obřadních záležitostí, stále však, slovy J. Kurze, „vědomí souvislostí – s obou stran 

– nebylo ještě přerušeno.“
194

  

Celá misie stála povznesena nad dobové spory, ani v ŽK ani v ŽM nenalezneme jedinou 

zmínku namířenou proti Římu. Odlišná situace je ve vztahu k Frankům. Jejich učení o 

antipodech, velkohlavých lidech žijících v podzemí, a zabíjení hadů, které zbavuje hříchů, 

svědčí o působení irských misionářů, kteří byli inspirací pro salcburské kněží, také běží o 

jistou biblickou reminiscenci, kdy je Eva svedena hadem. ŽK 15 to dokládá slovy: ne 

tokmo že se edino glagolahu, no i inomu beqinůé uč1hu, glagoléqe: áko 

podú zemleé živutů člověci veleglavi, i vesů gadú důávol1 tvarů estů, i 

aqe kto ubietů zmié, dev1ti grěhú izbudetů togo radi.195  

Zvláštně působí nařízení aqe člověka ubůetů kto, tri měs1ci da pietů vú 

drev1ně čaši, a stekl1ně s1 ne prikasaet.196
 Jako možné vysvětlení nabízíme, že se 

může jednat o zkomolení, místo člověkú mohlo původně stát štrúkú ‚čáp‘. Toto zvíře je 

u Slovanů spojené s mnoha pověrami, bylo bráno jako posvátné, jeho zabití přinášelo 

neštěstí a trest. Na písařské zkomolení poukazuje i to, že pasáž o zabití člověka následuje 

ihned za zmínkami o zabíjení hadů, také určený trest je v rámci velkomoravského práva 

neobvyklý.  

9.4 Jazyk misie 

Důležitá otázka se týká jazyka poselstva. V devátém století nebyly rozdíly v jazycích u 

jednotlivých Slovanů nijak značné, dokonce můžeme soudit, že byly menší než dnešní 

nářeční rozdíly v rámci jednoho jazyka. Přesto bylo nutné revidovat původní soluňskou 

staroslověnštinu. Poselstva zůstávala na císařském dvoře běžně i několik měsíců, bylo tedy 
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možné poslechnout si přímo Moravany a přizpůsobit staroslověnštinu jejich jazyku.
197

 

Staroslověnština byla ovlivňována i na území Velké Moravy, zvláště v oblasti lexikologie 

a frazeologie (tzv. moravismy),
198

 avšak můžeme soudit, že se ve velkomoravském 

prostředí nevyvíjela nikdy samostatně, vždy pouze řízeně.
199

 To také znamenalo, že 

staroslověnština nebyla určená pro prostý lid, nikdy neměla plnit funkci jazyka běžné 

komunikace, z toho plyne důležitá otázka její srozumitelnosti pro prosté obyvatelstvo. 

Soudíme, že takto položená otázka není zcela správná. Pokud měla staroslověnština plnit 

funkci liturgického jazyka, musela být bez patřičné výuky prostému lidu nesrozumitelná, 

minimálně v oblasti terminologie. Prostý lid ji tedy ovládal pouze pasivně, její aktivní 

užívání bylo pouze v rukách vzdělanců. I aristokracie se chtěla nějak vymezit proti 

prostému jazyku lidí, to byl jeden z důvodů, proč Svatopluk preferoval liturgii vedenou 

v latině.
200

 J. Kurz
201

 však z toho, že liturgie a státní organizace byly v Byzanci pevně 

spojeny, vyvozuje i pro Moravu existenci takovéhoto modelu. Právě tento způsob 

propojení měl umožnit značné rozšíření staroslověnštiny na rozlehlé území, její proniknutí 

do administrativy.  

Administrativa 9. stol. se na Velké Moravě týkala především zápisů výběrů daní, musela 

být nějak činěna i před příchodem cyrilometodějské misie, stejně tak po jejím odchodu. 

Možných cest je několik. Moravané mohli vést správu v latině, tuto činnost nemusel ani 

vykonávat Slovan, i Karel Veliký povolával na své území učené židy a velice si jich vážil, 

jak pro jejich přímé svědectví Starého zákona, tak především pro jejich obchodní styky, 

které musely být spojeny s vedením účetnictví. Moravané mohli využívat latinu či starou 

horní němčinu, další z možností bylo používání slovanštiny (pračeštiny) zapisované 

latinským písmem, že takový zápis byl možný, dokládají např. Frizinské památky. Další 

možností je, že po příchodu misie byla i administrativa vedena ve staroslověnštině, avšak 

tento model byl opuštěn po vyhnání žáků. Bohužel se nezachovala žádná staroslověnsky 

psaná památka takovéhoto zaměření, dokonce nemáme ani zprávy o tom, že by na území 
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Čech byla administrativa vedena (částí uprchlých žáků) ve staroslověnštině. Proto musíme 

názor J. Kurze na staroslověnštinu jako jazyk státní správy odmítnout, soudíme, že ta byla 

vedena v latině, jak ostatně mohl vidět Svatopluk při své výchově, která se uskutečňovala 

ve Franské říši. Naše tvrzení dokládají i slova B. Havránka: „Úkoly kulturního jazyka 

nebyly všude a vždy stejné. Např. jazyk staroslověnský měl ve Velkomoravské říši 

omezenější úlohu, než jakou měl skoro bezprostředně nato v Bulharsku. Na Moravě se ho 

užívalo v oblasti nábožensko-církevní a patrně i církevně právní, ale v Bulharsku mu 

nejpozději od samého začátku X. století přibývají úkoly další: sloužil i potřebám státního 

řízení a vědeckého poznání s potřebou příslušné terminologie v obou těchto úsecích i 

složitější stavby syntaktické.“
202

 

S postavením staroslověnštiny jako exkluzivního jazyka literární tvorby vzdělanců pro 

vzdělance ostatně souhlasí i L. Havlík,
203

 misie se podle něj ani přímo neobracela 

k prostému lidu.
204

 Podobné postavení měla v této době latina, její znalost i mezi 

staroslověnskými vzdělanci nebyla automatická, což dokládá ŽM, když Metoděj 

doporučuje za svého nástupce Gorazda, protože ten byl „dobře obeznalý v latinských 

knihách.“ Staroslověnština se dokázala právě díky své literární exkluzivitě stát (alespoň na 

nějakou dobu) jazykem všech Slovanů, tyto vlivy spatřujeme i např. v Pověsti dávných let 

(Nestorova kronika, Povesť vremennych let), kde se vyskytují české vlivy a jež byla 

v prvopočátku inspirována historií o Češích, Laších a Poljanech.
205

  

Jinou otázkou je jazyk v oblasti správy administrativy v rámci ustanoveného 

arcibiskupství. Byla-li to staroslověnština či latina, zůstává stále nerozřešeno.  

Exkluzivita staroslověnštiny spočívala také v liturgické funkci, římská kurie byla velice 

opatrná v jejím zrovnoprávnění s latinou. Papež Jan VIII. nevydal přímý příkaz ani 

vyslovené povolení bohoslužeb ve slovanském jazyce, z jeho buly Horlivosti tvé 

(Industriae tuae) můžeme pouze číst, že užívání slovanštiny není proti učení církve, přesto 

byl tento krok pro papežský stolec zcela neobvyklý: „Nařizujeme však, aby se ve všech 

kostelích vaší země četlo evangelium pro větší čest latinsky a potom aby se zvěstovalo, 

přeložené do slovanského jazyka, uším lidu nerozumějícího latinským slovům, jak se 
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v některých církvích patrně děje; a jestliže se tobě a tvým soudcům líbí poslouchati mše 

raději v latinském jazyce, nařizujeme, aby se pro tebe konaly mešní obřady latinsky.“
206

 

Ovšem J. Hnilica soudí, že už papež Hadrián II. „potvrdil římskou-slovanskou, tedy 

hlaholskou, bohoslužbu.“
207

 Tímto aktem měl slovanský jazyk nabýt zákonného postavení. 

9.5 Závěr kapitoly 

Jak vyplynulo z předchozího textu, Velká Morava byla ovlivněna byzantskými vlivy na 

poli architektury i ve výrobě a zdobení šperků, velkomoravští řemeslníci však úspěšně 

přejímají i jiné vlivy a vzniká tak specifická tvorba. Byla opuštěna praktika udělování křtu 

nijak nevzdělávaným lidem, důraz byl položen na vzdělávání, ve Vyznání víry nebyl misií 

uznáván franský dodatek filioque. Proti dřívějším pohanským přežitkům i heretickým 

názorům vystupoval Konstantin s Metodějem vždy rázně, prodloužení teologických 

problémů devátého století, např. filioque a trojjazyčnosti, do dob omnoho pozdějších 

dokládají pramenné materiály, které považují oba názory za kacířské. 

Staroslověnština na Velké Moravě vždy plnila funkci kulturního jazyka, nikdy však nebyla 

užívána ve státní správě. Také její srozumitelnost zejména v pozdějších letech byla, 

z důvodu jejího užívání pouze v liturgii a právu, omezena na úzký okruh vzdělanců, což 

pouze podporovalo její výlučné postavení jazyka ne zcela shodného s jazykem prostých 

obyvatel, avšak do jisté míry podobného, užívaného při slavnostních událostech. 
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10 Počátky a projevy vzdělanosti 

10.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole objasníme, jak mohla vypadat skladba vyučovaných předmětů na Velké 

Moravě. Vědomosti žáků musely pokrývat nejen prosté čtení a psaní, ale i vedení liturgie 

či schopnost aplikovat právní předpisy. 

10.2 Učební náplň 

Jak jsme zmínili výše, část žáků již byla vzdělávána bavorskými kněžími. U těchto žáků 

můžeme předpokládat znalost latiny. Po příchodu byzantské misie bylo nutné žáky 

zpočátku naučit psaní a čtení hlaholice. Soudíme, že zprvu nebyly do škol přijímány děti, 

jak tomu bylo v Byzanci, prvotní skupina žáků kolem Konstantina a Metoděje se 

ustanovila z mladíků, tomu odpovídá i fakt, že se tito žáci později vydali do Říma pro 

svěcení – to vyžadovalo jak jejich patřičný věk, tak i znalost latiny.  

Prvotní žáky vybral sám Rostislav, jak dokládá ŽK 15 došedúšé že emu moravy, 

s velikoé čestyé priátú i rwstislavú, sobravú učeniky, vdastů 1 učiti.208  

Podstatnou otázkou také je, kdo byl dáván na studia, lidé z jakých sociálních vrstev. 

Vzdělání nebylo v devátém století nutným atributem panovníka, naopak, v západním světě 

bylo zcela výjimečné, když král či kníže uměli číst a psát, ani Karel Veliký, podporovatel 

šíření vzdělanosti, neuměl psát, pod polštář si však dával tabulku s abecedou, aby se jí ve 

spánku naučil. Velká Morava se nijak nelišila od Západu ani po této stránce. Místa ve 

státní správě nebyla přidělována na základě dosaženého vzdělání (jak tomu bylo 

v Byzanci), ale na základě rodové příslušnosti.  

Ve školách se bezesporu vzdělávaly děti aristokratů, Metoděj si podle ŽM 17 za svého 

nástupce vyvolil Gorazda, kterého označil za svobodného muže, tento výraz značil 

šlechtice.
209

 Znalost latiny nebyla asi samozřejmá u všech žáků, protože u Gorazda je tato 

dovednost explicitně zmíněna, avšak u velké části žáků, zejména u těch, kteří studovali ve 

Franské říši, a těch, kteří byli svěceni v Římě, znalost latiny považujeme za značně 

pravděpodobnou. Je nutné také zohlednit tvrzení Italské legendy (Vita Constantini-Cyrilli 
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cum translatione s. Clementis), která v sedmé kapitole popisuje uvítání byzantské misie: 

„Vyšedše jim tedy z města vstříc, přijali je uctivě a s nesmírnou radostí. I počali se horlivě 

věnovati té činnosti, pro kterou přišli, učiti jejich děti písmu, zařizovati církevní 

bohoslužby, srpu své výmluvnosti užívati k vyhubení rozličných bludů, které v tom lidu 

shledali, a tak vyplevše a vytrhavše z onoho zkázonosného pole rozmanité hloží neřestí, 

zasévati símě slova božího.“
210

 Bylo obvyklé, že mladší synové šlechtických rodů byli 

dáváni na učení, proto předpokládáme, že se písmu učily děti z předních rodin. Do učení 

v klášterech mohli být přijímáni i prostí obyvatelé. 

Organizace školy byla pravděpodobně taková, že byla úzce spjata s osobou Konstantina a 

jeho bratra Metoděje, později pouze s Metodějem. Oběma pomáhali i jejich pomocníci 

z Byzance, zejména Kliment a Naum později navazují na velkomoravskou vyučovací 

tradici a působí v Bulharsku. Řecky psaná Bulharská legenda zmiňuje Gorazda jako 

prvního ze všech učedníků: „Bylo-li pak tolik jen těch, kteří sloužili oltáři, domysleme si, 

jak velké množství bylo laiků. První místo mezi nimi zaujímal Gorazd, jenž byl již dříve 

uveden v našem vyprávění mezi nejbližšími Metodějovými učedníky a který byl od samého 

světce na konci jeho života prohlášen arcibiskupem moravským.“
211

 Můžeme 

předpokládat, že i Gorazd se podílel na výuce žáků.  

Prvním krokem tedy bylo zvládnutí čtení a psaní ve staroslověnštině. Tato výuka byla, 

pokud to bylo nutné, doplněna výukou latiny. Znalost řečtiny považujeme za výjimečnou, 

tento jazyk neměl ve střední Evropě prakticky žádné využití; samozřejmě členové původní 

byzantské misie řečtinu ovládali. Dalším krokem bylo naučení budoucích kněží nezbytným 

modlitbám – Otčenáše a Kréda – užívaných při udílení křtu. Můžeme usuzovat, že znalost 

nebyla omezena jen na tyto základní modlitby, v Byzanci bylo běžné, že část mnichů 

setrvávala celý den v oddělených celách a oddávali se modlitbě.
212

 

Bylo také potřeba do pomyslného učebního plánu zařadit i hudbu. Zmínili jsme, že 

pozdější staroslověnský obřad byl latinský, avšak zasazený do byzantského rámce, čímž 

vznikla tzv. liturgie sv. Petra. Východní liturgie byla silně orientovaná na hudební stránku 

celého obřadu, zejména byl zapojován zpěv. Na Východě vznikly samostatné liturgie 
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(asyrská, arménská, etiopská, koptická a byzantská), zejména byzantská je 

charakterizována hymny. Ty vznikly z odpovědí (troparia) mezi verši žalmů. V 8.–10. 

století se jedna z částí hymnu – kánon – dostává do popředí. Kánon se dělil na osm (někdy 

devět) částí, tzv. ód. Můžeme spatřovat jistou schematičnost ve skládání hudby v Byzanci, 

protože každá z osmi ód kánonu se zpívala na svou vlastní melodii, avšak celkový 

repertoár melodických motivů byl pevně daný a zpěvák si z nich mohl pouze vybírat a 

různě je kombinovat. Melodie kánonů byly děleny na osm tónin (odtud název církevních 

knih oktoechos, nejznámější je Osmihlasník Jana Damascenského), tyto tóniny si můžeme 

představit jako určité vzorce, které měly dány počáteční a finální tón, na tento systém osmi 

tónin později navazuje i Západ. Na Východě se započalo s používáním refrénů, které byly 

založeny na opakování určitých slov (aleluja, amen) po posledním verši žalmu, na Západě 

se později tyto refrény rozvíjí v melismata (zpívání jedné slabiky na více tónů či melodií), 

která se uplatňují zejména v rámci tzv. gregoriánského chorálu. I na Západě však hudba 

plnila významné místo v liturgii, po smrti papeže Řehoře Velikého (590–604) vznikl tzv. 

Řehořův antifonář, který je závazný pro celý křesťanský Západ.
213

 Dále se zpěv vyučoval i 

při svatopetrském chrámu a lateránské bazilice (schola cantorum), vznikají antifonáře 

(obsahuje mešní proprium, ordinárium i zpěv hodinek), graduály (obsahuje pouze 

proprium a ordinárium) i misály (obsahují části mše zpívané pouze knězem). 

V byzantské liturgii bylo zcela běžné texty kánonů konstruovat jako volné variace na 

motivy z Písma či je koncipovat jako komentáře k biblickému textu.
214

 Na Západě a 

Východě nebyly užívány v liturgii žádné nástroje (jakožto projev dionýského kultu), celá 

liturgie byla primárně zpívaná, od 9. stol. se postupně přidávají další litanie a zpěvy, jsou 

tak překryty tiché modlitby kněží.
215

 Z obou církevních pojetí vyplývá, že zpěv musel být 

ve staroslověnských školách vyučován. S tímto faktem úzce souvisí vyučování čtení a 

psaní hudební notace. 

Tato notace byla tzv. neumová, speciální znaky sloužily sbormistrovi, který podle nich 

rukou naznačoval, zda bude melodie stoupavá či klesavá.
216

 Znaky se psaly nad text, byly 

                                                           
213

 ŠAFAŘÍK, J. Dějiny hudby I. díl: Od počátků hudby do konce 18. století. 1. vyd. Praha: Votobia, 2002, 

s. 36. ISBN 80-7220-126-3.   
214

 HRČKOVÁ, N. Dějiny hudby I. Evropský středověk. 1. vyd. Praha: Ikar, 2005, s. 17. ISBN 80-249-0524-

8. 
215

 VAVŘÍNEK, V. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha: Libri, 2011, s. 292. ISBN 978-80-7277-485-2. 
216

 ŠAFAŘÍK, J. Dějiny hudby I. díl: Od počátků hudby do konce 18. století. 1. vyd. Praha: Votobia, 2002, 

s. 41. ISBN 80-7220-126-3.   



82 
 

trojího typu: punktum, virga a virga jacens.
217

 Vedle těchto tří typů rozeznávala neumová 

notace také skupiny dvou not (stoupajících a klesajících) a dále i notace skupiny tří not 

(stoupajících, klesajících a prostřední notou vyšší, nebo nižší než okrajové noty). Bylo tedy 

nutné se naučit zapisovat i následně používat poměrně vysoký počet nejrůznějších 

kombinací neumových znaků. Tato notace sloužila ke zpěvu. 

Další notace byla tzv. ekfonetická (akcentická). Ta měla celkem jedenáct znaků a čtyři 

znakové kombinace.
218

 Tato ekfonetická notace nesloužila ke zpěvu, byla určena ke 

správnému hlasitému čtení. Můžeme ji pozorovat např. v části Ostromirova evangelia.  

Oba systémy znaků se vyznačovaly poměrně nejednotným stylem zápisu, navíc na Západě 

se užívaly zcela odlišné znaky. 

Uveďme několik příkladů, které potvrzují důležitost zpěvu v křesťanství, odraz této 

skutečnosti nalezneme v řadě pramenů. Bibliotekář Anastasius píše veletrijskému biskupu 

Gauderikovi roku 875 dopis, ve kterém popisuje nalezení ostatků sv. Klimenta na 

Chersonu a doslovně uvádí: „Ovšem svitek hymnu, který složil týž Filosof jak k slávě boží, 

tak i blahoslaveného Klimenta, jsem nepřeložil do latiny, vznikl by zde menší, tam větší 

počet slabik a nevzešel by (z toho) ani přiměřený ani zvučný souzvuk písně.“
219

 Že 

Konstantin uměl skládat písně, dokládá ostatně i ŽK 4: „Naučil se tedy Homérovi i 

geometrii u Lva a u Fótia dialektice i všem filosofickým naukám, k nim pak rétorice, 

aritmetice, astronomii a musice i všem řeckým vědám.“
220

 Síla náboženského zpěvu se 

projevila např. při pokácení třešně srostlé s dubem v ŽK 12: „A když pak přijali od filosofa 

bílé svíce, šli se zpěvem ke stromu“
221

 či při svěcení slovanských knih v Římě v ŽK 17: „A 

potom papež přikázal dvěma biskupům, Formosovi a Gauderikovi, aby vysvětili slovanské 

učedníky. A jakmile je vysvětili, tehdy pěli liturgii v chrámu svatého Petra slovanským 

jazykem. A druhého dne pěli v chrámu svaté Petronily a třetího dne pěli v chrámu svatého 

Ondřeje a poté ještě u velikého učitele národů apoštola Pavla pěli v chrámu v noci svatou 
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liturgii slovansky nad svatým hrobem.“
222

 Zpěv plnil významnou roli i při pohřbech, ŽK 

18 dokládá, že Konstantina provázel prakticky neustále: „Papež pak přikázal všem Řekům, 

kteří byli v Římě, a stejně i všem Římanům, aby se sešli se svícemi a zpívali nad ním a 

uspořádali mu pohřební průvod, jaký se pořádá pro samého papeže.“
223

 Také Metoděj se 

věnoval hudbě, podle Pochvalného slova Cyrilovi a Metodějovi (Pochvalnoje slovo Kirillu 

i Mefodiju) se na Olympu zaobíral žalmy a duchovními písněmi, pravděpodobně sám složil 

i Kánon ke cti sv. Dmitrije Soluňského.
224

 

I vyhnaní žáci se věnovali dále hudbě, např. pod vedením Nauma působícího v Preslavi 

vzniká nejstarší bulharská muzikální památka Bulharsko-řecký fragment od okrouhlého 

kostela (neboli Preslavská keramická deska, Bългаро-гръцки фрагмент от Kръглата 

църква) z 9. století,
225

 což je keramická destička sloužící k výuce. 

Dále se učila i dogmatika. Odraz této problematiky máme v podobě disputací zaměřených 

na trinitářskou problematiku i dodatek filioque. Také bylo nutné vzdělávat kněží v tom, co 

je a co není podle kanonického práva hřích a jak má být případný přestupek trestán. 

Žáci byzantské misie však nemuseli studovat pouze teologii. Stejně jako v Byzanci, byl i 

ve velkomoravském prostředí kladen zvýšený důraz na právo. To bylo utvářeno nejen 

právem církevním, ale i právem světským. Právo světské bylo vymáháno na trzích, byla 

ustanovena i formální stránka soudního jednání (počet svědků, věrohodnost svědků, osoba 

soudce,…). 

Další početná skupina žáků se musela vyučit řemeslům spojeným s výstavbou vhodných 

míst k učení, s misií přišli pravděpodobně i stavitelé.
226

 Prvotní klášterní komunity 

východního ritu byly soustředěny v dřevěných stavbách okolo větších kostelů, je možné, že 

jako provizorium byly postaveny i dřevěné kostely,
227

 ovšem vždy tak, aby byly přijatelné 

i po liturgické stránce. Při učilištích vznikla také skriptoria, práce byla přesně rozdělena. 
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Tvorba knihy byla dílem několika pracovníků – jeden se staral o kaligrafické tahy písma 

(antikvarius), další o řádkování (librarius), kreslení miniatur (miniaturista), jejich 

vybarvování (iluminátor), korektor porovnal text s originálem, introligator knihu vázal a 

kovotepec vyráběl plechové rohy, terčíky a kovové uzávěry. Samotní písaři (skriptoři) 

pracovali maximálně šest hodin denně.
228

 Z později vzniklých staroslověnských rukopisů, 

které byly napsány na území Bulharska, víme, že i ve zdobení knih existovala jistá dobová 

móda, jednotlivé styly byly napodobovány. Proto můžeme předpokládat, že původní 

velkomoravské texty byly z hlediska výzdoby inspirovány zejména v oblasti iluminací jak 

latinskými, tak byzantskými zvyklostmi.
229

 Jako typický motiv, který se z rukopisů ztrácí 

až v průběhu 12.–13. stol., můžeme uvést barevné zvýraznění určitých slov či řádků 

pomocí „skvrn“. Tento způsob zdobení vznikl v Byzanci (která převzala podobné praktiky 

od Syřanů, Palestinců a Egypťanů), od ní se inspirovaly také kláštery v jižní Itálii či 

iroskotští misionáři.
230

 V případě jižní Itálie je vliv Byzance ještě silnější, v průběhu 9. 

stol. zde měla říše své území.   

Ve velkomoravské oblasti se psalo nejčastěji na pergamen, který bylo možné vyrábět 

z kůží krav, ovcí, telat, prasat, koz, dokonce i zajíců. Kůže byla překládána tak, aby byly 

co nejmenší ztráty při jejím následném ořezávání, dbalo se, aby už při přípravě kůže 

nedošlo k jejímu protržení. Pokud pergamen obsahoval díry (např. místa, kde byla noha 

zvířete), běžně se stránka používala. V některých pergamenech dokonce můžeme vidět 

nejen původní vyznačování řádků, které mnohdy protrhlo stranu, ale i dírky na okrajích, 

kterými se protáhly provázky sloužící písaři k naznačení řádků (např. v Sinajském žaltáři). 

Často je patrné i původní rozdělení strany na sloupce a okraje (např. v Todorově apoštolu). 

Proces výroby knihy byl náročný, což určovalo i výslednou cenu. 

Pro nácvik psaní sloužily dřevěné tabulky potažené voskem, které mohly být svázány a 

tvořit tak malou knihu. Na destičky se psalo pisátkem (stylem), až zkušený písař mohl začít 

psát na pergamen. 
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10.3 Závěr kapitoly 

Velkomoravští žáci procházeli poměrně důkladným vzděláváním, které obsahovalo nejen 

nácvik čtení a psaní, ale i zvládnutí latiny, teologie a hudby. Zvýšená pozornost byla 

věnována právním naukám. Bylo také nutné věnovat pozornost žákům, kteří se měli naučit 

řemeslné práce potřebné pro výrobu knih, zde soudíme, že práce byla dělena a každý se 

zabýval pouze svou jednotlivou úlohou.  

Výuky se účastnili pravděpodobně pouze žáci z aristokratických rodin, ovšem pomocné 

práce snad mohli vykonávat i neurození řemeslníci.   
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11 Centra vzdělanosti 

11.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole se zaměříme na velkomoravská vzdělanostní centra. Soudíme, že se jejich 

lokalizace v průběhu devátého století měnila, navazovala na předchozí franská, či byla 

zakládána zcela nová. Náplní těchto center byla především výchova kněží, na základě 

rozsáhlé staroslověnské právní literatury však také předpokládáme, že bylo vyučováno i 

právo. 

11.2 Centra 

Velká Morava se rozprostírala na poměrně velkém geografickém prostoru, proto nás 

nepřekvapí množství hradišť, která plnila funkci kulturně-obchodních center dané oblasti. 

Přesto musíme přiznat, že nejsme schopni lokalizovat přesně všechna místa, o kterých 

hovoří písemné prameny. To je dáno nejen kusými zprávami kronikářů, ale také tím, že 

velkomoravská hradiště po odchodu původních obyvatel nebyla využívána a po pádu 

Velké Moravy byla nová hradiště zakládána v jiných lokalitách.  

Podle tzv. Bavorského geografu, neboli Opisu hradišť a krajů na sever od Dunaje 

(Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii), vypočítávajícího 

různá slovanská etnika a počet jejich hradišť, čteme, že Marahari měli jedenáct hradišť 

(Marharii habent civitates XI.) a po vsuvce o Bulharech, kteří nemají ve zvyku stavět 

hradiště, se dozvídáme, že Merehani měli dokonce třicet hradišť (Est populus quem uocant 

Merehanos, ipsi habent civitates XXX). Druhý údaj je vpisem nejméně o půl století 

pozdějším, i tak ale máme k dispozici řadu možností, jak text vykládat. L. Ferko 

např. soudí, že první údaj se může týkat vlády Pribiny a Mojmíra, druhý nás informuje o 

Svatoplukově období.
231

 Dělení, které předpokládá, že Marhari označují Moravany a 

Merehani Slováky však považujeme za nešťastné, v období devátého století nemůžeme ani 

náznakem hovořit o národnostním uvědomění, jak je známe dnes. Proto se více kloníme 

k označení daných obyvatel jako gens, které označuje příslušníky určité skupiny, kteří jsou 

vymezeni jménem. Stále ovšem zůstává otázkou, kde mezi Marhari a Merehani probíhala 

hranice, L. Ferko klade hranici na řeku Moravu, čímž dostává tato hradiště pro Marhari: 

Olomouc, Brno, Ivančice, Znojmo, Břeclav, Pohansko, Osvětimany, Rajhrad, Uherské 

Hradiště a dvě hradiště na Moravském poli – Kirchberg a Mistelbach a tato pro Merehani: 
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Devín, Stupava, Blatnice, Uherský Brod, Otrokovice, Přerov, Valašské Meziříčí, Žilina, 

Trenčín, Ducové-Banka-Pobedim, Sereď-Šintava, Modra, Neštich, Bratislava, Dvory nad 

Žitavou, Bíňa, Nitra, Nitranský Hrádok, Levice, Zvolen, Blatnica, Kubín, Spiš, Zemplín, 

Košice, Brekov, Užhorod, Čiernohrad (Scongrád), Soľník (Szolnok) a Debrov (Feldbrö).
232

 

Ovšem položíme-li hranici např. na oblouk Malých a Bílých Karpat dostáváme zcela jiné 

rozdělení, vypsaná hradiště také nejsou jedinou možností. Veškeré písemné prameny 

zmiňují velkomoravská hradiště mimo dnešní území Moravy, avšak archeologické nálezy 

dávají tušit, že centrum se rozprostíralo právě kolem řeky Moravy. 

Doposud nerozřešená otázka se týká centra Moravy. Již jsme vzpomínali zprávu arabského 

cestovatele Inb Rusty, který připomíná, že ve městě Dž.r.wáb žije slovanský vládce a 

konají se tam tři dny v měsíci výroční trhy. Řada převážně slovenských badatelů (např. M. 

Kučera,
233

 ovšem také V. Flajšhans
234

) soudí, že sídlo bylo v Nitře. Tento názor popírají 

závažné okolnosti: Pribinovo Nitransko bylo dobyto už Mojmírem a ne naopak, později 

sloužilo pouze jako údělné knížectví a navíc v Nitře sídlil Viching, hlavní odpůrce 

slovanské liturgie. Historické okolnosti by napovídaly tomu, že centrum Velké Moravy 

skutečně leželo někde na území dnešní Moravy. 

Můžeme se také zabývat otázkou, zda existovalo pouze jedno hlavní centrum. Odhaduje 

se, že Svatoplukova družina čítala kolem 3000–5000 mužů.
235

 Tato družina musela být 

v neustálém pohybu, chtěla-li si zajistit obživu a vybírat účinně daně. Oproti této vládě 

„z koňského sedla“ se staví značná část historiků, např. L. Galuška soudí, že kníže měl 

jedno určité sídlo, které sloužilo za místo, kam střádal svou kořist z válečných výprav (1/6 

připadala jemu, 5/6 družině). Pokud za doby Mojmíra I. a Rostislava mohly být sídelním 

městem Mikulčice, za Svatopluka a Mojmíra II. to mohlo být Staré Město – Uherské 

Hradiště (tedy možný Veligrad). 

Poměrně významné středisko pro severní část říše byla Olomouc. Předpokládáme zde silné 

administrativně-vojenské zázemí, nálezy značného počtu velkokapacitních obilnic, 

zásobních jam a jednoho nadzemního špejcharu poukazují na fakt, že se jednalo i o 

hospodářský střed oblasti, kde byly schraňovány naturální dávky od okolního obyvatelstva. 
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Takováto organizace nutně vyžadovala existenci úřednického aparátu a jistou formu 

zápisu. Tomu by odpovídal nejen nález stylu (pisátko), u něhož ovšem nemůžeme vyloučit 

souvislost s církevní institucí, avšak i poznámka z Traktátu mnicha Chrabra o slovanském 

písmu (Čr’norizca Chrabra Skazanije o pismenech), že se Slované nějakým způsobem 

pokoušeli zapisovat svou řeč: prěžde ubo slověne, ne iměh2 knig písmen n2 

črútami i rězami čůtěh2 i gadah2.
236

 Daný úryvek je možné přeložit: „Slované 

dříve, dokud ještě byli pohané, neměli zajisté knihy ani písmo, ale četli a hádali pomocí črt 

a vrubů,“
237

 avšak i: „Slované dřív, pokud byli pohany, neměli písma, ale počítali a věštili 

črtami a zářezy.“
238

 Druhá varianta překladu by napovídala tomu, že Slované se snažili 

vést potřebné účetnictví, zapisovat naturální odvody apod. U Olomouce můžeme spatřovat 

i nebývalou kontinuitu osídlení, soudíme, že olomoucké hradiště bylo vpádem Uhrů 

v prvním desetiletí 10. stol. ovlivněno jen málo, nebo dokonce vůbec.
239

  

Ať bylo centrum kdekoli, musíme se zamyslet, zda v něm mohla působit slovanská misie. 

Ta sice přišla na území spadající právně pod jurisdikci pasovského biskupství, avšak přišla, 

jak jsme poukázali výše, na výslovné pozvání panovníka země a jejím úkolem nebylo 

ustanovovat církevní hierarchii. Také obřady vedené v řeckém jazyce nemohly franským 

kněžím zavdávat příčinu ke stížnostem. Dokonce ani papežský legát biskup Arzenius, 

který byl roku 865 ve Franské říši, se nedozvěděl žádnou stížnost od tamějšího kléru.
240

 

Ten přitom mohl využít situace, kdy byl patriarcha Fotios na Lateránské synodě (863) 

označen za nezákonného uzurpátora cařihradského patriarchátu, a vystoupit proti 

byzantské misii.
241

 Pokud misie přišla do hlavního města, tak by jen stěží ušla pozornosti 

franských kněží, a tedy skutečně nekonala nic, co by se dalo označit za liturgicky nebo 

právně závadné, další možností je, že byla skryta v odlehlém místě, kde pomalu 

připravovala své žáky. Tuto myšlenku obhajuje R. Ratkoš, který soudí, že misie měla své 
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sídlo právě mimo dosah přímého vlivu pasovské diecéze,
242

 vliv daných diecézí byl na 

mnoha místech spíše teoretický, nijak právně vymahatelný.  

V každém případě můžeme soudit, že počet žáků byl do roku 867 neveliký, protože nebylo 

úplně jasné, kdo je vysvětí. Podle římského i byzantského církevního práva to mohl být jen 

biskup. Tehdejší cyrilometodějská škola se orientovala zejména na překlady, snad 

převážně právních spisů. Můžeme se však ptát, co bylo náplní výuky tohoto žactva, 

Konstantin s Metodějem zůstali na Velké Moravě podle ŽK 15 čtyřicet měsíců a podle ŽM 

5 tři roky (tam se však s největší pravděpodobností jedná o písařskou záměnu hlaholské 

litery za cyrilskou, bez uvědomění si rozličných číselných hodnot). Žáci byli sice 

vzděláváni ve slovanských knihách, jak dosvědčuje pozdější svěcení těchto knih v Římě, 

avšak soudíme, že byli také učeni latině, protože jejich přezkušování v Římě muselo být 

vedeno v tomto jazyce, nemůžeme předpokládat, že by byl z pravověrnosti přezkušován 

pouze Konstantin s Metodějem. To mohlo být usnadněno i samotným složením žáků, 

soudíme, že se ve slovanském jazyce začali vzdělávat studenti, kteří dříve prošli latinským 

vzděláváním ve franských školách,
243

 které byly s největší pravděpodobností situovány na 

Velké Moravě. M. Kučera soudí, že latina byla pro žactvo na Velké Moravě příliš těžká a 

za tak krátkou dobu nezvládnutelná.
244

 Jako krajní protipól tohoto tvrzení uveďme slova A. 

Bagina, který soudil, že „pod pečlivým vedením vynikajícího filologa osvojili si posluchači 

vyšší školy důkladné vědomosti nejen ze staroslověnštiny, řečtiny, latiny, ale i 

z orientálních jazyků, zvláště hebrejštiny, syrštiny a arabštiny.“
245

  

V momentě, kdy Konstantin s Metodějem začali pomýšlet na liturgii vedenou ve 

staroslověnštině, která by byla sice západního ritu, avšak zasazená do byzantského rámce 

(viz výše), museli vyučovat také hudbu, zejména zpěv.  

Soudíme, že pravý rozkvět staroslověnského učiliště započal až po vysvěcení slovanských 

knih a ustanovení Metoděje arcibiskupem, tedy poté, kdy bylo jasné, že školení žáci 

mohou být svěceni. L. Galuška soudí, že právě se vznikem arcibiskupství musí být spojeno 
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i vedení administrativy, její zázemí mělo spočívat ve zřízení kanceláře a právě učiliště. 

Tato administrativa se měla stát i součástí státního systému Velké Moravy.
246

 Soudíme, že 

administrativa skutečně byla nedílnou součástí celého státního systému, avšak její vedení 

ve staroslověnštině, jak jsme ukázali v předchozích kapitolách, bylo prakticky vyloučeno.  

Největší rozmach staroslověnské vzdělanosti byl patrně v rozmezí let 880 až 885, podle 

Bulharské legendy mělo být žáků, kteří byli prodáni židům po vyhnání do otroctví, na dvě 

stě. Tento počet náleží podle XI/34  přívržencům Gorazda a Klimenta, avšak podle 

dřívějších slov VI/23 mělo být všech duchovních, tj. kněží, jáhnů i podjáhnů, které 

zanechal Metoděj po své smrti, také dvě stě. Rozpor se dá vysvětlit tak, že údaj z VI/23 se 

týká pouze Metodějovy diecéze, či pouze počtu duchovních používajících staroslověnskou 

liturgii.
247

 

Musíme se zamyslet, zda je tento počet vůbec reálný, úvahy podložme ekonomickými a 

nálezovými situacemi. 

Vysoký počet žáků je stěží obhajitelný z pozice ekonomické síly tehdejšího státu. Pokud 

analogicky srovnáme situaci s klášterem st. Bretin, muselo na jednoho mnicha obvykle 

pracovat třicet rolníků,
248

 J. Galuška soudí, že to mohla být i pouhá polovina.
249

 

Takto vysoký údaj také nekoresponduje se stavem v okolních zemích, ve škole 

salcburských archipresbyterů na Pribinově a Kocelově hradišti v Mosapurku v Panonii se 

vzdělávalo pouze padesát žáků,
250

 nad druhou stranu údaje z Bulharské legendy hovoří 

v XVIII/57 o tom, že Kliment vychoval 3 500 žáků. Tento údaj je však zcela jistě 

zveličený, tento světec sice v kutmičevické oblasti (centrum Ochrid) vyučoval sedm let 

(886–893), ale považovat ji za tak velkou, aby byla schopná ročně produkovat na 500 

absolventů, je nemožné.   

Poměrně vysoký počet staroslověnských učenců na Velké Moravě nepotvrzuje ani doposud 

nalezený počet církevních staveb, ovšem je zřejmé, že nebyly doposud nalezeny všechny, 
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např. Zápovědi totiž hovoří o klášterech, konkrétně ve 28. ustanovení: „Ukradne-li kdo 

něco z klášterního kostela, sedm let ať se kaje o chlebě a vodě“
251

 a ve 34. ustanovení: 

„Jestliže některý laik z lakoty velmi těžce křivě přísahá, ať své jmění dá chudým a odejde 

do kláštera a tam se kaje.“
252

 Tato tvrzení však nepovažuje Z. Měřínský ani za nepřímý 

náznak existence klášterních komunit, snad jsou to pozdější vpisy.
253

 Naopak L. Galuška 

považuje existenci klášterů, a to i ženských, za samozřejmý fakt, vychází zejména ze 

zmínek o črnorizcích, tedy mniších.
254

 Soudíme, že existence klášterů je možná nejen na 

základě uvedených pramenných citací, prospěšnost klášterů a jejich předobraz viděli oba 

bratři již v Konstantinopoli, Metoděj byl dokonce v klášteře opatem. 

V literatuře se často setkáme se slovy učiliště, skriptorium a klášter, soudíme, že v takto 

raných letech je vhodnější mluvit o staroslověnských učebních centrech, kde se 

vychovávali žáci, přepisovaly knihy a byla organizována jistá komunita mnichů, avšak 

vzdělávání se neodehrávalo pouze v těchto centrech. I řemesla musela být vyučována, 

patrně se tak nedělo formou organizované výuky, takovéto vzdělávání bylo záležitostí 

rodovou, či úzké komunity. 

J. Stanislav dělí školy na Velké Moravě na nižší a vyšší, náplní nižších měla být výuka 

psaní, na vyšších se přednášela teologická literatura a velký důraz byl kladen na zvládnutí 

liturgických obřadů.
255

 Soudíme, že zejména nižší školství existovalo v poměrně hojné 

míře. Odehrávalo se v tzv. nartexech, západních přístavcích ke kostelům obdélníkového či 

čtvercového půdorysu. Tento architektonický prvek můžeme spojovat právě s působením 

cyrilometodějské misie, podobné kostely se zachovaly v Mikulčicích, Břeclavi-Pohansku, 

Starém Městě v poloze Na Špitálkách a v Uherském Hradišti-Sadech. O klášteře bychom 

mohli hovořit v Sadech u Uherského Hradiště, Klimentku u Osvětiman. Výše jsme zmínili, 

že původně i na Západě byl od 6. stol. požadavek učit veškeré obyvatelstvo, avšak ten 

ztroskotal. Až vlivem Alkuina v 9. stol. se rozvíjejí školy, u kostelů se vyučují základy 

věd, tedy situace na Velké Moravě plně koresponduje se situací v západním světě. 
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Za nejpravděpodobnější centrum staroslověnské vzdělanosti musíme považovat areál Sadů 

u Uherského Hradiště. Zde byla odkryta dvojlodní dřevěná stavba půdorysu L, 35 m 

dlouhá a 7,5–8 m široká, s dvěma vnitřními zdroji tepla. Celková plocha stavby tak činila 

na 320 m
2
. Interiér byl členěn na tři části, přičemž v západním prostoru mohla být dělena i 

více.
256

 Celý areál byl také tvořen kostelem, ke kterému se přimykal nartex, studnou a 

komplexem budov. Kostel byl postupně stavebně rozšiřován, k takovým doplňkům 

můžeme řadit základovou příčku nalezenou uvnitř před apsidou, která vymezovala prostor 

interpretovaný jako exedru (církevní škola), nebo baptisterium.
257

 V žádném případě 

nemohlo jít o kněžiště, protože zde byl objeven hrob přináležející významnému jedinci. 

Často také bývaly exedry zvýrazněny mozaikou na podlaze, v Sadech se s takovýmto 

vyznačením setkáme v obvodovém zdivu.
258

 Budování takového přístavku bylo typické 

pouze pro východní církev, vše nasvědčuje tomu, že původní latinský kostel byl později 

dán do správy byzantské misii.
259

  

Komplex přilehlých budov ve funkci kláštera zpochybňuje R. Turek, když uvádí, že až do 

vzniku kartuziánského řádu v roce 1084 „bývali mniši vždy pohromadě v jednom 

stavebním objektu se společnou jídelnou (refektářem), ložnicí (dormitářem) i 

shromažďovacími prostorami k bohoslužbám a pobožnostem.“
260

 Sady jako sídlo biskupa, 

kolem kterého existovala církevní komunita, připouští jiní badatelé (např. J. Kadlec,
261

 

V. Vavřínek
262

), ti interpretují celý sadský areál jako klášter, rozmístění jednotlivých 

budov totiž silně připomíná klášterní uspořádání budov v švýcarském St. Gallen.
263

 Budov 

bylo celkem dvanáct, některé z nich svou velikostí poukazují na důležitou funkci, avšak až 

na jedinou (kovářská dílna), žádná nesloužila k řemeslným účelům. Tím se celý areál 

vymyká jiným velkomoravským řemeslnickým či zemědělským osadám.  
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Sadská výšina je také unikátní archeologickými nálezy. V první řadě je to olověný křížek 

s řeckým nápisem a obrázkem Krista s rukou nad jeho hlavou (patrně znázornění anděla). 

Nápis hlásá I(ESU)S-CH(RISTO)S-FOS.ZOE-NIKA, tedy Ježíš Kristus. Světlo. Život. 

Vítězí. Je to jediný nález svého druhu na našem území.
264

 Navíc se křížek našel 

v pozůstatcích chaty, kde byly nalezeny i dva styly. Styly sloužily především k nácviku 

psaní, jednalo se o jehlici s jedním koncem zašpičatělým a druhým zploštělým do podoby 

trojúhelníkové plošky. Psalo se na dřevnou destičku potaženou voskem, rozšířená strana 

sloužila k zarovnávání povrchu. Samotné nálezy stylů neznamenají automatickou existenci 

školy, avšak v sadském areálu nic nebrání této interpretaci. 

Další možné centrum církevní školy bylo v Mikulčicích. L. Galuška dokonce soudí, že zde 

bylo první centrum cyrilometodějské misie, konkrétně v kostele č. 3. Ten byl krátce po 

příchodu byzantských misionářů opuštěn pasovským archipresbyterem.
265

 Tomu by 

odpovídala slova ze ŽK 15, že samotný Rostislav šel přivítat misionáře, patrně tedy přišli 

do jeho sídelního města. Avšak Italská legenda v sedmé kapitole Rostislava při uvítací 

ceremonii vůbec neuvádí, píše pouze o tamních lidech: „Když pak přišli s božím přispěním 

do oněch končin, místní obyvatelé, dozvěděvše se o jejich příchodu, velice se zaradovali, 

zvláště když uslyšeli, že s sebou přinášejí ostatky svatého Klimenta a evangelium přeložené 

od řečeného Filosofa do jejich jazyka. Vyšedše jim tedy z města vstříc, přijali je uctivě a 

s nesmírnou radostí.“
266

 Je možné, že Rostislav vyčkával ve svém paláci, protože v úvodu 

kapitoly sám žádá o učence, motiv obyvatel, kteří jdou misionářům vstříc, se vyskytuje 

pouze v Italské legendě a do jisté míry se může jednat pouze o hagiografickou stylizaci, ne 

nepodobnou místu v ŽK 17, kdy jdou vstříc učencům z Moravy římští lidé spolu 

s papežem.   

Na význam Mikulčic jako učebního centra spjatého s cyrilometodějskou misií poukazují 

závažné archeologické nálezy. V první řadě jsou to styly, dále četné nálezy nákončí (či 

snad relikviáře) ve tvaru knihy. Významný je nález zlatého solidu císaře Michaela III., na 

Velké Moravě se mince běžně neužívaly, pouze v mezinárodním obchodě. Je bezesporu 
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zajímavé, že tento solid byl nalezen v ústech zemřelého (hrob č. 480
267

), tento pohanský 

zvyk nemá žádnou spojitost s křesťanstvím, avšak má silnou spojitost s řeckým prostředím. 

Že Mikulčice plnily funkci správního i církevního centra, dokládá i nález křížku, který 

může být interpretovaný jako iroskotský, patrně se do dané lokality dostal s pasovskými 

misionáři. Pulzující církevní život dokládá velký počet nalezených křížků i křížů, které 

byly nošeny na holi při procesích. Nález enkolpionu (schránka na třísku ze sv. Kříže) je 

pozoruhodný zejména ve světle nálezu z Budče, kde se našel prakticky identický fragment. 

Pravým protikladem křesťanství je nález kultovního objektu v poloze Klášteřisko, který 

vznikl až v druhé polovině 9. stol. a můžeme ho interpretovat jako pohanskou svatyni. To 

je v oblasti, kde bylo identifikováno dvanáct kostelů, které svým stářím spadají i do 

předcyrilometodějského období (kostel č. 3 – trojlodní bazilika), značně překvapující. 

Daný stav dokládá, jak pomalu se křesťanství šířilo mezi prostý lid, je možné, že Mikulčice 

později už nesloužily jako sídelní město knížete ani slovanského žactva (patrně kostel č. 6 

– dvojlodní bazilika), čímž se otevřel prostor k návratu pohanství. 

Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman je dalším možným staroslověnským učebním centrem. 

J. Středovský ve svém díle Sacra Moraviae historia sive vite vita SS. Cyrilli et Methodii 

zachycuje lidovou tradici, podle níž mělo být hradisko darováno Byzanticům samotným 

Rostislavem. Ti zde měli vybudovat jeden z prvních klášterů, kde se měly uchovávat 

ostatky sv. Klimenta.
268

 Bohužel možné archeologické nálezy v dané lokalitě byly 

v minulosti zničeny soustavnou těžbou stavebního materiálu. Vliv byzantské misie by 

mohl dokládat nález zlatého solidu císaře Theofila II.  

Jako nevhodnou lokalitu pro církevní školu považujeme Nitru. Nejen, že to byla pevnost, 

ta by sice mohla žákům poskytovat jisté bezpečí, avšak bylo tam sídlo biskupa Vichinga, 

jen stěží si lze představit, že by tento Metodějův odpůrce zřídil na svém území slovanskou 

školu. 

11.3 Závěr kapitoly 

Velkomoravská učební centra byla situována ve velkých správních centrech. Zde mohly 

vznikat i kláštery, zatím takovéto označení snese především areál Sadů u Uherského 
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Hradiště. Dispozice zdejších budov rozesetých poblíž jedné centrální dává tušit, že zde žila 

asi padesátičlenná mnišská komunita. Také Mikulčice se jeví jako další učební centrum.  

Soudíme, že žáci byli vyučováni především v psaní a čtení, dále se vzdělávali v hudbě, 

která měla nezastupitelné místo v liturgii. Velká část z nich ovládala i latinu.  

Velkomoravská literární škola produkovala poměrně široké spektrum literatury, tato 

činnost byla neodmyslitelně spojena s výrobou knih, která byla ekonomicky i časově 

náročná. V tvorbě knih pozorujeme znatelné rozdělení činností, aby bylo dosaženo co 

nejvyšší kvality a co nejmenších ztrát na pergamenu. 
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12 Postcyrilometodějské období 

12.1 Úvod kapitoly 

V této kapitole objasníme, kam se uchýlili staroslověnští vzdělanci po smrti arcibiskupa 

Metoděje. Ze slov legend víme, že byli podrobeni nelidskému mučení, část jich byla 

dokonce prodána do otroctví, odkud byla později vykoupena. Tito žáci odcházejí do zemí 

sousedících s Velkou Moravou a dále pokračují ve své činnosti, zakládají nová učební 

centra a šíří slovanskou učenost. 

12.2 Vyhnání žáků 

Po smrti arcibiskupa Metoděje (885) nastává konec rozkvětu staroslověnské liturgie a 

učenosti na Velké Moravě. Svatopluk nechce dále řešit spory mezi přívrženci latinské a 

slovanské liturgie, podle slov Bulharské legendy (Život sv. Klimenta, Βίος Κλήμευτος) se 

rozhodne vyřešit spor obou táborů ve středověku zcela běžnou praxí – kdo mu bude dříve 

přísahat, toho vezme na milost. Je zcela jisté, že Svatopluk se v otázkách jemných 

teologických problémů neorientoval, to ostatně potvrzují i slova Bulharské legendy, kdy se 

Svatopluk ptá přívrženců Metoděje i Vichinga: „Jaký rozkol se to mezi vámi děje a proč se 

každodenně navzájem potýkáte?“
269

 V odpovědi Metodějových žáků cítíme, že Svatopluk 

nebyl na teologické debaty nijak připraven: „Když ti však neznalost Písma nedovoluje 

poslouchat rozsáhlejší a hlubší řeči, bude naše odpověď na tvou otázku jednoduchá.“
270

 

Bulharská legenda i dále volí vůči Svatoplukovi velmi ostrá slova: „Kníže však sotva 

pochopil něco málo z toho, co bylo řečeno, neboť byl naprosto a úplně tupý na to, aby 

porozuměl čemukoli z božských věcí, jednak proto, že byl vychován zcela barbarsky, a 

zkrátka řečeno, bez všeho vzdělání, jednak, jak již byla o tom řeč, protože byl mrzkou 

rozkoší zbaven rozumu.“
271

 Zejména závěr citace dokládá rozpor mezi Metodějem a 

Svatoplukem v oblasti knížecího života. V devátém století se na Západě začíná prosazovat 

zásada církevní nadřazenosti nad světskou mocí, která opravňovala Metoděje ke kritice 

poměrů i v osobním životě panovníka.
272

 Je také možné, že Svatopluk se chtěl připodobnit 
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franským králům. Následné vyhnání slovanských učenců bylo doprovázeno řadou 

ukrutností, avšak i velmi kritická Bulharská legenda přiznává, že Svatopluk nebyl tohoto 

běsnění přítomen, a dokonce o ničem ani nevěděl: „O ničem z toho tedy nevěděl kníže, 

sloužící ohněm bludařům; nebyl totiž právě přítomen. Neboť kdyby byl býval přítomen, 

nebyli by se mohli takto projevit vůči vyznavačům pravdy.“
273

 Patrně byla celá akce 

zosnována Vichingem, úhlavním nepřítelem Metoděje i jeho odkazu. 

Jistým historickým paradoxem zůstává fakt, že samostatná církevní organizace, o kterou 

usiloval už kníže Rostislav, vzniká po vyhnání žáků učence, kterého sám vítal. Papež Jan 

IX. (898–900) vysílá svého legáta arcibiskupa Jana a biskupy Benedikta a Daniela, ti světí 

roku 899 arcibiskupa a tři biskupy, čímž bylo hierarchické uspořádání církevní organizace 

završeno, avšak to se stává na samém sklonku existence Velké Moravy.   

Vyhnaní žáci se uchýlili do různých krajů, jak uvidíme níže, bylo i možné, aby někteří 

z nich zůstali a dále působili na území Svatoplukovy říše. Mimo říši působili na území 

Bulharska, přemyslovských Čech, Kyjevské Rusi a Polska, či dokonce Konstantinopole. 

Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že žáci v nových zemích zpočátku 

prodloužili velkomoravské učební zvyklosti, proto se zaměříme především na počáteční 

roky v jejich nové domovině, než se zcela přizpůsobili novým poměrům a požadavkům na 

ně kladeným. 

12.3 Bulharsko 

V Bulharsku vznikla v Preslavi a Ochridu dvě centra pro staroslověnské žáky. Jeden 

z nejbližších spolupracovníků Konstantina-Cyrila a Metoděje byl Kliment Ochridský, který 

se také podílel na výuce už ve Velké Moravě.
274

 Bulharská legenda v 58. kapitole vypráví, 

jak Kliment učil děti psát, podobným způsobem jistě výuka probíhala i za dob Metoděje.
275

 

Kliment byl i organizačně schopný, v Bulharsku nechal postavit tři chrámy, zprvu působil 

v kutmičevické oblasti, založil Ochridskou knižní školu, později byl povolán carem 

Simeonem I. (893–927) do Preslavi, kde se stal roku 893 biskupem. Je stále otevřenou 

otázkou, zda Kliment začal užívat cyrilici, věta z Krátkého života sv. Klimeta (Legenda 
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ochridská): „vymyslel pak pro větší zřetelnost jiné tvary písmen, než které vynašel moudrý 

Cyril“
276

 by tomu odpovídala, avšak věrohodnost tohoto tvrzení nebývá všeobecně 

přijímáno. Značný problém spatřujeme zejména v tom, že pokud byl Kliment jedním 

z nejvěrnějších žáků Konstantina, nemělo by smysl, aby měnil jeho písmo. 

12.4 Čechy 

Několik Metodějových žáků odešlo i do Čech, což potvrzuje zejména kontinuita 

církevněslovanského jazyka, žáci nemohli přijít až později z Chorvatska, v památkách 

nenalezneme žádné jižní vlivy.
277

 Toto tvrzení můžeme rozšířit, na území Čech 

nenalézáme vlivy žádného jiného slovanského jazyka. Staroslověnština velkomoravské 

redakce tak podle R. Večerky přechází v staroslověnštinu české redakce, která se dále 

bohemizovala. Prvky můžeme rozpoznat v nejzákladnějších náboženských termínech,
278

 

avšak zde je nezbytné připomenout, že řada termínů byla do staroslověnštiny převzata 

právě z latiny či staré horní němčiny už počátkem 9. stol., kdy je Slované žijící na území 

Čech a Moravy běžně používali.  

Tradice řeckých bohoslužeb ve slovanském jazyce v 9. a 10. stol. v Čechách nezaniká, 

avšak začíná se stále silněji projevovat latina, ze které (i do které) jsou překládány 

staroslověnské texty.
279

 Řečtina je sice jako výchozí jazyk pro překlady zcela nahrazena 

latinou, ale celkově můžeme spatřovat nepřetržitou kontinuitu staroslověnské vzdělanosti 

od jejího vzniku na Velké Moravě až po její zánik v Sázavském klášteře koncem 11. stol.  

V Čechách byly k dispozici také staroslověnské spisy, zejména ŽK a Pochvalné slovo sv. 

Cyrila-Filozofa, jehož autorem byl Kliment Ochridský, úryvky z obou děl můžeme nalézt 

v hlaholských Officiích Cyrilu a Metodějovi, která vznikají někdy počátkem desátého 

století.
280

 Pražské zlomky hlaholské byly pořízeny z cyrilské ruské předlohy, to jen 
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dokládá sílu hlaholice v Čechách, která trvá až do jedenáctého století, rozhodně se 

nejednalo o izolovanou záležitost.
281

 

Také ve stavitelství usuzujeme na genetickou spojitost mezi Čechami a Velkou Moravou. 

Na Levém Hradci i na Pražském hradě nalezneme základy kostelíků pocházejících 

z přelomu 9. a 10. stol., tyto rotundy nejsou spjaty se západním prostředím, nýbrž 

s prostředím velkomoravským.
282

 Připomeňme tři významné osoby spojené se 

staroslověnskou liturgií na území Čech: sv. Prokopa, sv. Vojtěcha a sv. Václava.  

Podle latinské Legendy o sv. Prokopu (Vita sancti Procopii) ze 13. stol. ve verzi Vita 

maior se Prokop naučil staroslověnskou liturgii na Vyšehradě: „Vidouce pak rodičové 

tohoto znamenitého hocha, že v něm září taková milost Boží, dali ho na hradě Vyšehradě 

do učení ve svobodných uměních, aby byl jejich studiem vzdělán v naukách nebeských; tam 

totiž tenkrát kvetla proslulá škola jazyka slovanského.“
283

 Mnich sázavský tuto událost 

nijak nepřipomíná (doplnil Kosmovu kroniku o léta 1126–1162), F. Pastrnek to objasňuje 

tak, že se nejednalo v té době o nic zvláštního, dokonce ani založení kláštera se 

slovanským ritem nebylo nic neobvyklého.
284

  

Sv. Vojtěch byl činný nejen na literárním poli, ale i v oblasti stavebnictví. K ranému 

otonskému slohu (předrománský sloh vzniklý ve Francii), tedy k podélným chrámovým 

budovám, přidává příčnou západní loď a chór, stavby jsou stavěny vyšší, s plochým 

stropem,
285

 můžeme s jistotou přiřadit dvě stavby ke sv. Prokopovi. Nejznámějším 

literárním dokladem je píseň Hospodine, pomyluj ny, která vzniká v 10. stol. a mísí v sobě 

staroslověnské prvky vzniklé už na Velké Moravě s prvky českými. 

Že byl sv. Václav vzdělán ve staroslověnských knihách, přímo dokládají slova První 

staroslověnské legendy o sv. Václavu (Žitije Vęceslava): „I dala ho jeho bába Ludmila učit 

slovanskému písmu; následuje dobře svého učitele, naučil se brzy všemu smyslu. Přemístil 

ho pak kníže Vratislav na Budeč; i začal se chlapec učit písmu latinskému a naučil se (mu) 
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dobře.“
286

 Václavova vzdělanost byla na svou dobu nezvyklá, ale ne výjimečná. „Mohli 

bychom například připomenout vysokou úroveň vzdělání, kterého dosáhli někteří panovníci 

ve jmenovaných slovanských zemích ve srovnání s mnoha jejich protějšky v říši franské: 

tehdejší bulharský car Simeon studoval na cařihradské univerzitě koncem IX. století; sv. 

Václav, český panovník, který byl zavražděn v r. 929 (?), četl slovansky, řecky a latinsky. 

Z různých knížat XI. století, o nichž je řeč v soudobé ruské kronice, jeden mluvil šesti 

jazyky, jiný založil mnoho škol – dokonce zvláštní školu pro překladatele – a veřejnou 

knihovnu v kyjevské katedrále, třetí otevřel v r. 1086 první školu pro dívky.“
287

 

Kláštery byly zakládány poměrně hojně, roku 970 je založen knížecí dcerou Mladou (dcera 

Boleslava I.) klášter sv. Jiří na Hradčanech, roku 993 je založen sv. Vojtěchem a knížetem 

Boleslavem II. Břevnovský klášter, roku 999 je při vtoku Sázavy do Vltavy založen 

Boleslavem III. klášter na Ostrově (Insula) a roku 1032 je založen sv. Prokopem Sázavský 

klášter.
288

 

Celkově se situace v Čechách jeví tak, že Přemyslovci chtěli být dědici velkomoravského 

odkazu,
289

 zdůvodňují translaci moci z Moravy do Čech právě přes osobu arcibiskupa 

Metoděje, který křtí Bořivoje, jak dokládá Mnicha Kristiána Život a umučení sv. Václava a 

báby jeho sv. Ludmily (Christiani monachi Vita et passio sancti Wenceslai et sancte 

Ludmile ave eius). 

Již jsme uvedli existenci enkolpionu od 5. kostela v Mikulčicích. Torzo naprosto 

identického enkolpionu nalézáme u rotundy sv. Petra a Pavla na hradišti Budeč v hrobě 

č. 71. Soudíme, že tímto nálezem jsou styky mezi Velkou Moravou a Čechami dostatečně 

prokázány i po archeologické stránce.   

12.5 Morava 

Na Moravě po vyhnání žáků Konstantina a Metoděje zaznamenáváme rozkvět 

tzv. pohanské renesance,
290

 což dokládají obětní jámy s centrálním kůlem uprostřed, ty 
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byly budované na přelomu 9. a 10. stol. Takovéto objekty nalezneme v Mikulčicích a 

Břeclavi-Pohansku. V jiných mocenských centrech takovéto doklady nenalézáme.  

P. Balcárek spatřuje velkomoravskou kontinuitu na území Moravy i po rozpadu říše 

zejména ve způsobu pohřbívání, v Břeclavi-Pohansku se mělo u dvouapsidové rotundy 

pohřbívat ještě kolem roku 925.
291

 Morava je stále kulturně orientována na křesťanský 

Východ. Avšak značná část západní Evropy se kloní např. k byzantské módě, ženy spínaly 

šat na prsou, muži na boku, tento způsob oblékání je patrný nejen ve Franské říši, ale i 

v Praze.
292

  

Soudíme, že na území jádra bývalé Velké Moravy staroslověnská liturgie stále působila, 

zejména její severní část (Olomoucko) byla pádem říše zasažena jen málo. 

12.6 Další země 

Vliv cyrilometodějské misie v Polsku (viz kap. Vztahy s ostatními státy) jsme již ukázali 

jako zprostředkovaný přes české působení. Názor, že Gorazd odešel do Polska, založený 

především na zápisu v kalendáři ze 14. stol.,
293

 který se našel v klášteře ve Wislici, v němž 

se svátek sv. Gorazda slaví 17. července (tedy stejně jako v Bulharsku), nepovažujeme za 

dostatečně průkazný pro jeho působení na Vislansku. Vztahy s Kyjevskou Rusí jsou patrné 

i za trvání Velké Moravy, později je ovlivňována skrze Bulharsko, avšak v 11. stol. 

můžeme pozorovat přímé vlivy přicházející z Čech.
294

 Na území dnešního Slovenska 

působili podle A. Bagina tzv. igreci, potulní hudebníci a zpěváci, v latině nazývaní jako 

ioculatores, v maďarštině igric. Cyrilometodějská tradice tak přežívala jejich působením 

na velmožských dvorech zejména v ústním podání, a to až do konce 11. stol.
295

  

Zajímavé prodloužení cyrilometodějské tradice můžeme spatřovat také v  Konstantinopoli, 

ŽM 13 dokládá, že zde Metoděj zanechal kněze, jáhna a také slovanské knihy. „Když tam 
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[Metoděj] ihned přišel, přijal jej císař s velikou poctou a radostí, a schváliv jeho učení, 

zadržel (u sebe) z jeho učedníků kněze a jáhna (i) s knihami.“
296

 Basileios I. Makedonský 

(867–886) mluvil výhradně řecky, avšak slovanské kněží potřeboval pro Slovany žijící na 

jeho území. Z daných skutečností můžeme vyvodit závěr, že slovanská církev měla 

v Konstantinopoli kostel s vlastní bohoslužbou, zřízený pravděpodobně někdy v rozmezí 

let 881–882.
297

 

12.7 Závěr kapitoly 

Po smrti arcibiskupa Metoděje sílí rozpory mezi jeho učedníky a přívrženci latinské církve. 

Svatopluk nerozuměl teologickým problémům a žádal především klid na svém území, 

nakonec se kloní k latinské straně, patrně pod vlivem svého dřívějšího vychování, možná 

se snažil přiblížit franským králům.  

Cyrilometodějští žáci se uchylují do Čech, které navazují na velkomoravský odkaz a 

odvozují od arcibiskupa Metoděje i vznik křesťanství, největší část žáků odchází do 

Bulharska, kde se rozvíjí slovanské písemnictví. I ostatní země navazují na 

cyrilometodějský odkaz. 
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13 Literární a historická soutěž „Cestou dvou bratří“ 

13.1 Úvod kapitoly 

K příležitosti 1150. výročí příchodu soluňských bratrů na Velkou Moravu vyhlásilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové 

vzdělávání ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a Českou biskupskou konferencí 

literární a historickou soutěž „Cestou dvou bratří“. Soutěžní téma bylo stanoveno jako 

1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Soutěž byla 

rozdělena do dvou základních oborů – literárního a historického. V rámci každé části se 

bylo možné přihlásit do dvou kategorií: I. kategorie byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků 

základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníku šestiletých gymnázií. 

II. kategorie byla určena žákům všech typů středních škol. Hlavní koordinátorkou byla 

PaedDr. Eva Schneiderová, vedoucí Talentcentra při Národním institutu dětí a mládeže 

MŠMT ČR. 

13.2 Témata 

V rámci I. kategorie byla navržena následující témata se slohovými útvary: 1. Moje pouť 

na / k … (vypravování / úvaha); 2. Soluňský dar Velké Moravě (význam Cyrila a Metoděje 

z náboženského i jazykového hlediska); 3. Fiktivní reportáž z prvního setkání Svatopluka 

s Cyrilem a Metodějem; 4. Kdyby to bylo možné, co by měli přinést Cyril a Metoděj 

Čechům a Moravanům dnes (úvaha); 5. Kdybych byl(a) věrozvěstem (zamyšlení); 6. 

Fiktivní popis školy (staroslověnské školy Na Sadech u Uherského Hradiště) očima 

tehdejšího žáka; 7. Sport na Velké Moravě (humoristická povídka až recese). 

V rámci II. kategorie byla navržena následující témata se slohovými útvary: 1. „Nahé jsou 

zajisté všechny národy bez knih…“ Proglas (úvaha nad touto větou, ať už z náboženského 

či literárního a jazykového hlediska); 2. Cyril a Metoděj – spolupatroni Evropy (zamyšlení 

nad stavem Evropy – esej); 3. Rozumět slovům, chápat je a žít (důležitost porozumění pro 

pochopení, důležitost vlastního jazyka); 4. Co dnes znamená plnit poslání? Nosí se to? 

(úvaha); 5. Za Cyrilem a Metodějem (reportáž); 6. Historická science fiction, fiktivní 

příběh o soupeření latinských a slovanských kněží; 7. Role Járy Cimrmana v družině 

Cyrila a Metoděje (historizující recese). 
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Daná témata bylo možné upravovat dle potřeby, doporučený rozsah byl stanoven do tří 

stran A4, autorům poezie bylo doporučeno, aby zasílali alespoň tři básně. 

13.3 Statistika 

Zprvu se věnujme I. kategorii.  

Do soutěže se přihlásilo 100 studentů, z toho 39 chlapců a 61 dívek. Zapojili se studenti 

z dvanácti krajů (vyjma kraje Pardubického a Královéhradeckého), celkově se ze 

základních škol zúčastnilo 81 žáků (z toho 35 z 8. tříd a 46 z 9. tříd), z odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií se do soutěže přihlásilo 19 žáků. 

Seřaďme kraje podle počtu zúčastněných od nejvyššího po nejnižší do tabulky. Sloupec 

počet žáků je dále dělen na počet chlapců (Ch) a dívek (D); sloupec počet škol je dále 

dělen na počet základních škol a počet víceletých gymnázií. Dále tabulka reflektuje, kolik 

žáků bylo z 8. a 9. tříd základní školy a kolik žáků bylo z víceletých gymnázií.  

Tabulka 1: I kategorie 

kraj 
počet 
žáků 

Ch D 
počet  
škol 

ZŠ G 8. roč. 9. roč. G oceněných 

Jihomoravský 31 11 20 3 3 0 12 19 0 3 

Moravskoslezský 15 5 10 6 4 2 3 5 7 1 

Liberecký 11 5 6 3 3 0 6 5 0 0 

Vysočina 11 6 5 2 2 0 5 6 0 0 

Hlavní město Praha 8 4 4 6 3 3 3 2 3 3 

Plzeňský 8 3 5 3 2 1 2 4 2 0 

Ústecký 6 2 4 3 3 0 3 3 0 0 

Jihočeský 4 0 4 1 0 1 0 0 4 1 

Karlovarský 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 

Olomoucký 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 

Středočeský 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

Zlínský 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

celkem 100 39 61 32 23 9 35 46 19 12 

 

Z tabulky vyplývá, že z kraje Jihomoravského se přihlásilo do soutěže nejvíce žáků, avšak 

pouze ze tří různých škol, navíc všech základních. Pokud bychom chtěli tento údaj 

analyzovat podrobněji, zjistili bychom, že z jedné školy se přihlásila pouze jedna žákyně, 

20 z druhé školy (z těchto žáků byli 3 ocenění) a 10 z poslední školy. 
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Z kraje Moravskoslezského se přihlásilo skoro o polovinu méně žáků, avšak byli 

z dvojnásobného počtu škol, dokonce byla zastoupena i víceletá gymnázia. Z tohoto kraje 

se soutěže zúčastnilo také nejvíce gymnazistů. 

Kraje Liberecký a Vysočina byly zastoupeny takřka shodně, přes poměrně vysoký počet 

přihlášených nebyl nikdo z těchto krajů porotou oceněn. 

Z Hlavního města Prahy se do soutěže přihlásilo pouze osm žáků, avšak tři obdrželi 

ocenění (a každý z oceněných byl z jiné školy), stejnou měrou byly zastoupeny základní 

školy i gymnázia (z oceněných byli dva ze základní školy a jeden z gymnázia). 

Zajímavé jsou kraje s jedním oceněným, zejména s ohledem na počet přihlášených žáků. 

V kraji Moravskoslezském byl z patnácti žáků oceněn pouze jeden, ovšem z ostatních 

krajů byl z jednoho či dvou přihlášených oceněn také jeden žák. Soutěžní porota však 

nechtěla v žádném případě ocenit studenty tak, aby alespoň jeden byl z každého 

přihlášeného kraje, ale aby práce svou kvalitou byly skutečně nejlepší. Jako možná 

interpretace se jeví, že některé školy vybraly nejlepší práce a pouze ty nominovaly do 

soutěže, jiné upřednostnily kvantitu. 

Jak bylo řečeno výše, žáci si mohli vybrat ze sedmi navržených témat. Nejčastěji (24krát) 

se objevilo téma Fiktivní popis školy (staroslověnské školy Na Sadech u Uherského 

Hradiště) očima tehdejšího žáka. Druhé nejčastější (20krát) bylo Sport na Velké Moravě 

(humoristická povídka až recese); třetí (14krát) Moje pouť na / k … (vypravování / úvaha); 

čtvrté (13krát) Kdyby to bylo možné, co by měli přinést Cyril a Metoděj Čechům a 

Moravanům dnes (úvaha); páté (12krát) Fiktivní reportáž z prvního setkání Svatopluka 

s Cyrilem a Metodějem; šesté (7krát) Kdybych byl(a) věrozvěstem (zamyšlení), stejně 

početně zastoupené byly i práce mimo kategorie; nejméně vybírané téma (5krát) bylo 

Soluňský dar Velké Moravě (význam Cyrila a Metoděje z náboženského i jazykového 

hlediska). Zde uvedené počty témat nesouhlasí s počtem studentů, protože jedna žákyně 

psala tři různé básně ke třem různým tématům.  

II. kategorie 

Do soutěže se v této kategorii přihlásilo 85 studentů (z toho 34 studentů a 51 studentek), 

z jedenácti krajů (kromě kraje Zlínského, Olomouckého a Pardubického). Zapojilo se 26 

škol, nejvíce se hlásili studenti ze třetího ročníku střední školy. Údaje doložme tabulkou: 
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Tabulka 2: II kategorie. 

kraj počet žáků Ch D počet škol 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. oceněných 

Jihomoravský 32 9 23 5 8 13 3 5 3 

Ústecký 16 8 8 7 3 1 10 2 2 

Hlavní město Praha 13 5 8 1 4 2 7 0 2 

Královéhradecký 10 5 5 1 0 0 3 7 2 

Moravskoslezský 5 3 2 4 0 4 1 0 1 

Vysočina 3 1 2 2 0 0 1 2 0 

Středočeský 2 1 1 2 1 0 1 0 1 

Jihočeský 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

Karlovarský 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

Liberecký 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

Plzeňský 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

Celkem 85 34 51 26 16 20 29 17 12 

 

Stejně jako v I. kategorii se nejvíce žáků zúčastnilo z Jihomoravského kraje, kde se 

zapojilo dohromady pět různých škol, což je druhý nejvyšší počet, ovšem ze dvou škol se 

přihlásilo po jednom žáku (z čehož jeden byl dokonce oceněn porotou). 

Z kraje Ústeckého se přihlásilo o polovinu méně studentů, avšak ze sedmi různých škol, 

leč oceněno bylo o jednoho žáka méně. Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj 

obdržely každý také po jednom ocenění, žáci se však zúčastnili vždy z jedné školy 

v každém kraji. V kraji Královéhradeckém bylo největší zastoupení studentů maturitního 

ročníku. 

Značnou variabilitu v počtu škol ku počtu studentům prokázal kraj Moravskoslezský. 

Soudíme, že čím více se přiblížilo číslo počtu škol číslu počtu studentů, tím více školy 

vybíraly jen nejlepší práce, nezaměřovaly se na kvantitu. Stejný závěr bychom mohli 

vyslovit i o zbývajících krajích, kde by danou hypotézu podporoval i Plzeňský kraj, ze 

kterého se zúčastnila pouze jedna studentka, která byla zároveň oceněna. 

Také v II. kategorii měli žáci na výběr ze sedmi doporučených témat, nejčastěji (26krát) 

volili téma Co dnes znamená plnit poslání? Nosí se to? (úvaha). Druhé nejčastěji 

zastoupené práce nebylo možné přiřadit k žádné kategorii (16krát); třetí nejčastější téma 

(14krát) bylo „Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih…“ Proglas (úvaha nad touto 

větou, ať už z náboženského či literárního a jazykového hlediska); dále poté (9krát) 

Rozumět slovům, chápat je a žít (důležitost porozumění pro pochopení, důležitost vlastního 
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jazyka); a shodně (7krát) byla vybrána témata Za Cyrilem a Metodějem (reportáž), 

Historická science fiction, fiktivní příběh o soupeření latinských a slovanských kněží a Role 

Járy Cimrmana v družině Cyrila a Metoděje (historizující recese). Pouze jednou bylo 

vybráno téma Cyril a Metoděj – spolupatroni Evropy (zamyšlení nad stavem Evropy – 

esej). Jedna studentka zaslala dvě práce, proto ani zde součet témat neodpovídá počtu žáků. 

13.4 Ocenění 

Zvláštní pozornost věnujme oceněním. Čtyřčlenná porota navrhovala v každé kategorii 

adepty na první až třetí místo a několik čestných uznání. V I. kategorii nebylo uděleno 

žádné první místo, porota chtěla takto ocenit jen nejlepší práci. Byla udělena dvě druhá a 

dvě třetí místa a dohromady osm čestných uznání. 

V II. kategorii byla udělena dvě první místa, tři druhá místa a dvě třetí místa, dále poté pět 

čestných uznání. Data doložme tabulkami.  

Výsledková listina – I. kategorie (v Příloze 1 uvádíme plné znění textů 1.–3. místa
298

). 

Tabulka 3: Výsledková listina – I. kategorie 
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 Za poskytnutí textů ještě před jejich zveřejněním laskavě děkuji hlavní koordinátorce 

soutěže PaedDr. Evě Schneiderová. 

Pořadí Autor 

příspěvku 

Rok 

nar. 
Adresa školy (kraj) Název příspěvku 

1. 

místo 
neuděleno    

2. 

místo 
Havlíčková 

Hana 

1998 Fakultní ZŠ a RVJ, Drtinova 

1, 

150 00 Praha 5 - Smíchov 

(Praha) 

Moje pouť za vírou 

2. 

místo 
Šulcová 

Anna Marie 

1999 Gymnázium, Nad Kavalírkou 

1, 150 00 Praha 5 (Praha) 

Sport na Velké Moravě 

(humoristická povídka až 

recese) 

3. 

místo 
Šimůnková 

Simona 

1997 Gymnázium, Česká 64, 370 

21 České Budějovice 

(Jihočeský) 

Fiktivní reportáž 

z prvního setkání 

Svatopluka  

s Cyrilem a Metodějem 

3. 

místo 
Konečná 

Sára 

1998 Cyrilometodějská ZŠ, 

Lerchova 65, 602 00 Brno 

(Jihomoravský) 

Moje pouť k andělům 

Čestné 

uznání 
Bureš 

Jan 

1997 Svobodná chebská škola, 

Jánské nám. 15, 350 02 Cheb 

(Karlovarský) 

Velehradský týdeník 
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Výsledková listina – II. kategorie (v Příloze 2 uvádíme plné znění textů 1.–3. místa
299

). 

Tabulka 4: Výsledková listina II. kategorie 
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 Za poskytnutí textů ještě před jejich zveřejněním laskavě děkuji hlavní koordinátorce 

soutěže PaedDr. Evě Schneiderová. 

Čestné 

uznání 
Pchálek 

Jiří 

1997 Gymnázium, náměstí 

Osvobození 20, 789 01 

Zábřeh (Olomoucký) 

Soluňský dar Velké 

Moravě 

Čestné 

uznání 
Vojtíšek 

Tomáš 

1998 ZŠ Brána jazyků, 

Mikulandská 5, 110 00 Praha 

1 (Praha) 

Před hodinou hlaholice 

(dialog z rozhlasové hry) 

Čestné 

uznání 
Machala 

Patrik 

1998 Cyrilometodějská ZŠ, Školní 

698, 698 01 Veselí nad 

Moravou (Jihomoravský) 

Můj první den ve škole 

Čestné 

uznání 
Zoltánová 

Karolína 

1998 ZŠ, Moskevská 2929, 272 04 

Kladno (Středočeský) 

Co by mohli nového 

přinést Cyril a Metoděj  

v dnešní době do Čech a 

na Moravu? 

Čestné 

uznání 
Marjaková 

Kateřina 

1998 ZŠ, Králova 380, Valašské 

Meziříčí (Zlínský) 

Cesta víry 

Čestné 

uznání 
Král 

Michael 

1997 Cyrilometodějská ZŠ, 

Lerchova 65, 602 00 Brno 

(Jihomoravský) 

Už jsou tady… (reportáž 

do rozhlasu) 

Čestné 

uznání 
Borovičková 

Daniela 

1999 Biskupské gymnázium, 

Pokorného 1284/2, 708 00 

Ostrava - Poruba 

(Moravskoslezský) 

Kdyby to bylo možné, co 

by měli přinést Cyril a 

Metoděj Čechům a 

Moravanům dnes 

Pořadí Autor 

příspěvku 

Rok 

nar. 
Adresa školy (kraj) Název příspěvku 

1. 

místo 
Pavelka 

Lukáš 

1995 Gymnázium, Komenského 

nám. 1, 251 01 Říčany 

(Středočeský) 

Obyvatelé prázdných 

místností 

1. 

místo 
Lexová 

Kristýna 

1994 Gymnázium, Smetanova 168, 

Moravský Krumlov 

(Jihomoravský) 

Chci pracovat pro druhé 

– nosí se to? 

2. 

místo 
Kučerová 

Barbora 

1996 Evropská OA, Komenského 

nám. 2, 406 81 Děčín 

(Ústecký) 

Rozumět slovům, chápat 

je a žít 

2. 

místo 
Moserová 

Hana 

1997 Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 

14,  

658 70 Brno (Jihomoravský) 

Cestou dvou bratří 

2. 

místo 
Kučerová 

Šárka 

1997 Konzervatoř Plzeň, 

Kopeckého sady 10, 301 00 

Plzeň (Plzeňský) 

Dopis věrozvěstům; 

Cimrman tlumočníkem  

 

 



109 
 

 

13.5 Reflexe Velké Moravy v současné škole 

Analyzujeme-li studentské práce zaslané do soutěže Cestou dvou bratří, shledáváme, že je 

můžeme dělit do dvou kategorií. V první skupině jsou práce přímo se vyjadřující 

k cyrilometodějské problematice, do druhé skupiny spadají ty, které se pouze inspirovaly 

činností byzantské misie a spíše pracují s jejím odkazem. 

Studenti ve většině případů dokážou správně zacházet s termíny a chápou i historické 

okolnosti: „Přejela jsem rukou po hřbetu knihy a nalistovala příslušnou stránku. Ihned 

jsem si všimla vzoru bohatě barevné iniciály, a šla si pro barvy.“ Nebo také: „Po jídle 

jsme odešli do skriptoria a zde každý zasedl ke své práci“; „Na tržišti se to hemžilo 

různými trhovci, ale já hledal ty, u kterých bych mohl koupit potřeby do školy — stylus a 

voskovou tabulku.“ Avšak je nutné zdůraznit, že termíny jako stylus či skriptorium se 

vyskytují pouze výjimečně.  

Hlaholici podle studentů stvořil Konstantin, ve velkomoravské škole mu pomáhali i jeho 

spolupracovníci, kteří následně doprovázeli vyhnané žáky: „Společně s Naumem, 

3. 

místo 
Šlesingrová 

Eliška 

1995 Gymnázium, Studentská 

1198/11, 736 01 Havířov 

(Moravskoslezský) 

Povinnost nebo poslání? 

3. 

místo 
Lauko 

Timotej 

1996 Křesťanské gymnázium, 

Kozinova 1000, Praha 10 - 

Hostivař (Praha) 

Učedník 

 

 

Čestné 

uznání 
Ondráčková 

Anna 

1996 Gymnázium TGM, Dukelské 

nám. 7, Hustopeče 

(Jihomoravský) 

Věrozvěstové světí 

rajhradský kostel 

Čestné 

uznání 
Pintová 

Františka 

1994 Křesťanské gymnázium, 

Kozinova 1000, 102 00 Praha 

10 (Praha) 

Chladí jako oheň a pálí 

jako led (báseň) 

Čestné 

uznání 
Štraub  

Daniel 

1993 Gymnázium Josefa 

Jungmanna, Svojsíkova 1015, 

412 65 Litoměřice 

(Ústecký) 

Rozumět slovům, chápat 

je a žít 

Čestné 

uznání 
Bendíková 

Lucie 

1994 Gymnázium J. K. Tyla, 

Pospíšilova tř. 365, 500 03 

Hradec Králové 

(Královéhradecký) 

Jára Cimrman píšící, 

spící 

Čestné 

uznání 
Šolcová 

Anna 

1993 Gymnázium J. K. Tyla, 

Pospíšilova tř. 365, 500 03 

Hradec Králové 

(Královéhradecký) 

Rozumět slovům, chápat 

je a žít 
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Angelariem a Sávou jsme bojovali o holý život, než se nám konečně podařilo doputovat 

k moři.“ Žáci také tuší, kde mohly být situovány školy: „Rychle jsem zaplatil a vydal se 

směrem ke kostelu, u kterého měla být škola.“ 

Velkomoravská škola je místem, které přijímá bohaté studenty – „Otec mi zaplatil studium 

a stala jsem se první dívkou, která studovala u Konstantina a Metoděje.“ Hodnota knihy je 

chápána nejen z hlediska duchovního, ale i materiálního: „Knížky. Pro generace minulých 

století synonymum pokladu.“ 

Z textů je patrné, že žáci slyšeli o životě Moravanů, či přímo četli úryvky ze Života 

Konstantinova: „Všichni vybíháme na čerstvý vzduch a chlapci se shlukují kolem našich 

dravců, kteří spokojeně vysedávají na bidýlku před školou. (…) U nás v hradišti mají i 

malí chlapci své ochočené dravé ptáky, především sokoly.“ 

Mnohdy jsou historické okolnosti podávány svébytně, např. interpretace funkce terčíků 

jako pomůcky při sportovní disciplíně cvrnkterč: „cvrnknutí stříbrného terčíku se 

staroměstským sokolníkem.“  

Druhá skupina textů se cyrilometodějskou tematikou inspiruje volně, studenti pracují 

nejčastěji s duchovním odkazem: „Každé dítě, které se narodí v Čechách či na Moravě, se 

rodí do vzdělané společnosti ovlivněné právě křesťanstvím.“ Řadou prací prochází jako 

hlavní motiv úcta k psanému jazyku, ke slovům schopným vyjádřit naše myšlenky a 

pocity: „Slova. (…) Šém, který v sobě má neuvěřitelnou sílu a disponuje jí každý z nás,“ 

nebo zaznamenat historii: „Dokud lidé nezapisovali svou historii, nemohli se poučit ze 

svých chyb a většinou si byli nuceni zopakovat ty samé omyly, kterých se dopustili jejich 

předci.“ Zároveň se často klade důraz i na pochopení smyslu slov: „Bez jazyka, bez vlastní 

slovní zásoby, jako bychom nebyli. Ale to, že už jazyk máme, neznamená, že jsme vyhráli. 

Naopak. Důležité je, abychom rozuměli, abychom pochopili význam slov, která představují 

naši minulost a staví naši budoucnost.“ 

Vyskytují se však i chyby faktického rázu – nejčastěji Konstantin přijímá jméno Cyril už 

na Velké Moravě či už pod tímto jménem přichází z Byzance. Mnohdy nesouhlasí datace 

událostí. Za souseda Velké Moravy je považováno Německo či jiné současné státy: „Bylo 

tu hodně kněží i misií z Německa.“ Poměrně časté je mínění, že Konstantin s Metodějem 

přinesli na naše území křesťanství: „Je historicky doložené, že víru a písmo přinesli na 

Velkou Moravu Cyril a Metoděj. (…) Myslím si, že muselo být těžké být věrozvěstem a šířit 
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víru do úplně pohanské země.“ Další chybou je ztotožňování staroslověnštiny s jazykem, 

kterým se hovořilo na Velké Moravě: „Další předmět je jazyk našeho národa – 

staroslověnština.“ Pouze okrajově se vyskytuje názor, že prvotním písmem Slovanů byla 

cyrilice: „(…) které jsme nazvali cyrilicí podle mého současného jména, neboť mé původní 

jméno Konstantin k tomuto účely nebylo vhodné.“ 

13.6 Závěr kapitoly 

Soutěž prokázala, že mezi studenty je o cyrilometodějskou problematiku živý zájem. 

Nejvíce studentů se přihlásilo v obou kategoriích z Jihomoravského kraje, dále však byly 

silně zastoupeny kraje Moravskoslezský i Ústecký či Hlavní město Praha.  

Analýza soutěžních textů prokázala, že studenti mají o cyrilometodějské misii obecnou 

představu, pouze jedinci však mají hlubší vědomosti. Nejčastější chybou bylo považovat 

soluňské bratry za ty, kteří přinesli novou víru na zcela nepokřtěné území, dále poté, že 

Konstantin přijal jméno Cyril již v Byzanci či brzy po svém příchodu na Moravu. 

Všichni studenti jsou si vědomi důležitosti písma a nezastupitelné úlohu kulturního jazyka 

v každém národě. 
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14 Závěr 

Z celé práce vyplynulo, že počátky vzdělanosti na Velké Moravě můžeme hledat již dlouho 

před příchodem cyrilometodějské misie. Zároveň však musíme zdůraznit, že pravý rozkvět 

vzdělanosti následoval až po příchodu byzantské misie. Ta dokázala slovanský jazyk 

povznést na bohoslužebnou úroveň, Velká Morava se tak stává jedním ze vzdělanostních 

center celého evropského středověku devátého století. Bylo by mylné předpokládat, že po 

vyhnání žáků Cyrila a Metoděje vzdělanost zcela upadla a navrátila se k předchozímu 

stavu. Ve skutečnosti v staroslověnské podobě pokračovala na území Čech po 

dobu následujících dvou století, později byla staroslověnská vzdělanost vystřídána 

latinskou, vždy však bylo možné pracovat s významným cyrilometodějským odkazem, 

který byl natolik moderní, že požadoval, aby řeč daného národa byla zapsána pro něj 

vhodným písmem a aby byl obecně srozumitelný jazyk užíván v knihách. 

Inspirace proudila zejména z Byzantské říše, viděli jsme, že v této říši byl systém 

vzdělávání nejpropracovanějším v celé Evropě. Důraz byl kladen na volný přístup do škol, 

učební osnovy reflektovaly i nejnovější vědecké poznatky, a proto byla studována 

matematika i astronomie, pohanští autoři byli uznáváni za odborníky. 

Ne vše se však podařilo naplnit i na Velké Moravě. Vzdělání zůstalo přístupné pouze 

vyvoleným, avšak pravděpodobně nebylo uskutečňováno pouze v klášterech, předobraz 

kláštera jako uzavřené vzdělanostní komunity na Východě neexistoval, výuka se mohla 

odehrávat i při jednotlivých kostelech.  

Je již jistým paradoxem, že pravé plody cyrilometodějské misie nenalézáme na území 

dnešních Čech ani Moravy či Slovenska, tedy na územích, kde byl celý proces započat, ale 

v odlehlém Bulharsku, které nás však svým kulturním rozkvětem započatým právě koncem 

desátého století utvrzuje v tom, jak velkolepé cyrilometodějské působení bylo či popřípadě 

mohlo být. 

Cílem práce bylo shrnout poznatky týkající se vzdělanosti na Velké Moravě. Snad jsme 

s dostatečnou průkazností prokázali, že vzdělanost nabyla nebývalých rozměrů, představili 

jsme možnou náplň vyučovacích hodin, ozřejmili jsme však také, jakého postavení Velká 

Morava rychle nabyla. Za to vděčila nejen silným panovníkům, ale také alespoň částečném 

uklidnění uvnitř státu, ke kterému bezesporu přispěla staroslověnština jakožto sjednocovací 

prvek v životě prostých lidí. 
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Jak jsme připomněli v úvodu, výhradní nárok na cyrilometodějský odkaz si nemůže činit 

žádný ze současných národů. Avšak připomínání tohoto odkazu a jeho slavení je nedílnou 

součástí kulturní historie každého společenství, které vědomě navazuje na dílo započaté 

soluňskými bratry Konstantinem a Metodějem.   
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15 Resumé 

Práce představuje vzdělanost na Velké Moravě od jejích počátků začátkem devátého 

století, přes její plný rozkvět až do období po pádu Velké Moravy začátkem desátého 

století. Základy vzdělanosti a vzdělávání v srozumitelném jazyce musíme hledat již u 

bavorských kněží, kteří christianizovali dosud nepokřtěná území, skutečný rozkvět však 

spadá až do doby po příchodu cyrilometodějské misie, protože ta dokázala přeložit 

všechny významné právní i církevní knihy přímo do slovanského jazyka. Po vzoru 

Byzance byla uskutečňována důkladná výuka, pozornost byla věnována zejména právu, 

teologii, hudbě a jazykům. Za pravděpodobné centrum celé velkomoravské vzdělanosti 

považujeme areál Sadů u Uherského Hradiště. Školy vznikaly i v rámci jiných hradišť, u 

kostelů také byla zřizována učební centra. Po pádu Velké Moravy se žáci uchýlili zejména 

do Čech a Bulharska, kde dále rozvíjeli vyučovací činnost, nejedná se však o jediné 

lokality, které navazují na cyrilometodějský odkaz. 

Práce rozebírá a srovnává podmínky udělování křtu na křesťanském Západě a Východě, 

zkoumá architektonické vlivy přicházející na Velkou Moravu z jednotlivých oblastí, 

zamýšlí se však i nad vztahem křesťanské víry s dosavadními pohanskými představami a 

zvyky u prostých lidí i jejich vládců. Vysvítá, že západní způsob christianizace byl daleko 

rychlejší, ale nová víra neměla čas zapustit silné kořeny, východní pojetí bylo pomalejší, 

ale založené na důkladném objasnění křesťanské nauky. Lidé se často uchylovali ke svým 

pohanským bůžkům a zvykům, někteří panovníci považovali křesťanství za zbytečné, 

pouze panovníci s kulturním rozhledem si uvědomovali, že křesťanství se stává pro jejich 

říši nezbytné, chtějí-li si nadále udržet svá území. 

Vyučovací náplň se sestávala z výuky psaní a čtení hlaholice, případně i latiny, dále poté 

žáci byli vzděláváni v právu, dogmatice, v hudbě i v manuálních pracích spojených 

s tvorbou knih. 

V závěru práce představujeme výsledky literární soutěže Cestou dvou bratří, která se 

konala k příležitosti oslav 1150. výročí příchodu byzantské misie na Velkou Moravu.  
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16 Summary 

The thesis presents the education system of Great Moravia from its commencement in the 

9
th

 century, over its flowering and finally to the fall of Great Moravia at the beginning of 

10
th

 century. The foundations of education and scholarship in understandable language can 

be found in the teaching of Bavarian clergy, who Christianise yet non-baptized countries. 

However, the real blooming came with the Constantine and Methodius mission since they 

translated all of the important law and ecclesiastical texts directly to the Slavic language. 

Following the example of Byzantium thorough education was put into practice, especially 

law, theology, music, and languages were emphasised. Sady near Uherske Hradiste is 

considered the presumable centre of the whole Great-Moravian education. Schools arose in 

other settlements as well and learning centres were established at churches. After the fall of 

Great Moravia the scholars moved to Bohemia or Bulgaria, where they continued with 

their teaching; however, these are not the only places which followed from the Constantine 

and Methodius legacy. 

The text analyses and compares the conditions of baptism in the Christian West and East, 

researches the architectural influences coming to Great Moravia from particular regions 

and deals with the relationship between the Christian belief and the pagan conceptions and 

habits of common people as well as their rulers. It is apparent that the western way of 

Christianisation was quicker but the new belief has not got time to become enrooted. The 

Eastern way was slower but based on thorough explanation of Christian doctrine. 

People often resorted to their pagan gods and habits; some rulers found Christianity 

redundant, only the rulers with cultural knowledge realized the necessity of Christianity if 

they wanted to maintain their territories. 

The education consisted of teaching writing and reading Glagolic script or Latin, then the 

scholars were educated in: law, dogmatics, music and manual work related to bookmaking. 

The results of the literal competition Cestou dvou bratri (The Way of the Two Brothers) 

which celebrated the 1150
th

 anniversary of the coming of Constantine and Methodius to 

Great Moravia are presented in the end part. 
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17 Резюме 

Эта работа представляет грамотность в Великой Моравии с момента её зачатков 

в начале девятого века, через её полный расцвет, вплоть до периода после падения 

Великой Моравии в начале десятого века. Основы грамотности и образования на 

понятном языке следует искать уже у баварских священников, которые 

христианизировали до той поры ещё некрещеные территории. Однако, настоящий 

расцвет относится только к периоду после прибытия миссии Кирилла и Мефодия, 

так как она сумела перевести все важные правовые и религиозные книги 

непосредственно на славянский язык. Следуя примеру Византии, осуществлялось 

тщательное обучение, при котором уделялось внимание, в том числе, праву, 

теологии, музыке и языкам. Вероятным центром всей великоморавской 

образованности мы считаем область Садов у города Угорское Градиште. Школы 

возникали и в рамках других поселений, у церквей также создавались учебные 

центры. После падения Великой Моравии, ученики переселились, в основном, в 

Чехию и Болгарию, где они продолжали развивать педагогическую деятельность, но 

это не единственные места, которые связаны с заветом Кирилла и Мефодия. 

Эта работа анализирует и сравнивает условия предоставления крещения на 

христианском Западе и Востоке, рассматривает архитектурные влияния, 

приходивших в Великую Моравию из отдельных областей, а также задумывается 

над отношением христианской веры к существующим языческим представлениям и 

обычаям простых людей и их правителей. Оказывается, что западный способ 

христианизации был намного более быстрым, но у новой религии не было времени, 

чтобы запустить сильные корни. Восточный подход был медленнее, однако он 

основывался на глубоком разъяснении христианского учения. Люди часто прибегали 

к их языческим идолам и обычаям, некоторые правители считали христианство 

бесполезным, но только правители с культурным мировоззрением осознавали, что 

христианство становится для их империи необходимым, если они хотят продолжать 

удерживать свои территории. 

Содержание обучения состояло из преподавания чтения и письма глаголицы, или 

также латыни, затем ученики получали образование в области права, догматики, 

музыки и рукоделия, связанного с созданием книг. 



117 
 

В заключении работы представлены результаты литературного конкурса «По пути 

двух братьев», проводившегося в связи с 1150-й годовщиной прибытия 

византийской миссии в Великую Моравию. 
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19 Příloha 1 – Oceněné práce v soutěži Cestou dvou bratří – I. kategorie 

 

Moje pouť za vírou 

Hana Havlíčková 

Fakultní ZŠ a RVJ, Drtinova 1, Praha 5 - Smíchov 

2. místo - I. kategorie 

 

„Tak, děvče, tvůj bratr nás opouští,“ řekla mi matka. „Ne, že by se snad Anselm ženil, ale 

půjde studovat.“ Oba nás objala a otec se také přidal. 

„A kdy vlastně odchází?“ 

„Už brzy a ty budeš muset pomáhat místo mě. Zapomeň na ženskou práci. Teď je z tebe 

muž!“ prohlásil bratr se smíchem. „Neboj se, tady Pieter se o tebe postará.“ A začal se 

s Pietrem, pomocníkem mého otce, naoko prát. Otec se na ně zamračil. „Jediný, kdo bude 

dávat na Heliku pozor, jsem já.“ Anselm jen spiklenecky mrknul a vyšel ze dveří. Další 

dny znamenaly pouze jedno: loučení. Došlo mi, že bratra dlouho neuvidím. Snažila jsem se 

zapamatovat každý jeho pohyb, každý výraz, který se mu mihl po tváři. Stýskalo se mi po 

něm už teď. 

Vítr mi cosi varovně šeptal do ucha, zrovna když jsem na dvorku sbírala prádlo, ale já 

tomu nevěnovala pozornost. Obloha ztemněla a já se schovala do domu ve stejnou chvíli, 

kdy se spustil liják. Vešla jsem do světnice a našla matku v otcově objetí. Oba srdceryvně 

plakali a naříkali nad Anselmovým tělem bez známek života. Upustila jsem bílé prádlo a 

vrhla se na zem, nemohouc uvěřit tomu, že Anselm, vždy tak živý a veselý, je mrtev. 

Hladila jsem ho po mladé tváři, mé slzy mu zmáčely zašpiněnou košili. Nevnímala jsem 

nic, jen matčin hlas, šeptající, že si Anselm zlomil vaz při pádu z koně. Vstala a rukou mi 

prohrábla dlouhé vlasy. 

„S kratšími bys vypadala dočista jako on. Přece víš, proč jsme ho nutili ke studiu? Přáli 

jsme si mít z Anselma kněze a doufali, že se díky křesťanství s ostatními více sblížíme. Ale 

teď je všechno v troskách. Ledaže…?“ Vyměnili si s otcem zvláštní pohled. V tu chvíli mi 

došel smysl jejich slov. Vyskočila jsem a vyběhla ze dveří za jekotu matky pobízející otce, 

aby mě chytil. Déšť mě brzy zmáčel až na kost, nohy se mi bořily do bahna a pomalu mi 

docházely síly. Co se mnou bude dál? Poslechnu své rodiče, ať už budou žádat cokoliv? 

Anebo jim budu vzdorovat? 

„Podívejte se na Anselma, snad neomdlí,“ špitali si ostatní učedníci posměšně. Snažila 

jsem si jich nevšímat a soustředit se na příběh z Bible, ale nešlo to. Hlava se mi točila a 

bylo mi zle. Sáva, jeden z Metodějových nejvěrnějších, mě pozoroval. 

„Anselme, možná bys měl jít do svého pokoje a chvíli si odpočinout.“ 

„A co Bible, mistře?“ Pozorně si mě prohlédl a řekl, že se jí mohu věnovat i později. 

Poděkovala jsem a opustila místnost. Stálo mě nemalé úsilí projít chodbou přidržujíc se 

kamenných stěn, když návaly horka střídala zimnice. Mé nohy se několikrát podlomily a já 

si o hrubou podlahu odřela dlaně. Z posledních sil jsem došla do svého pokoje. Tam mě 

okamžitě přemohl spánek. 
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Přišla jsem na ranní mši. Svit podzimního slunce proudil do kaple dvěma vysokými okny. 

Nebyly zde žádné lavice, pouze několik dřevěných truhel sloužících jako stolky. Nalevo se 

nacházelo vyvýšené místo, aby každý dobře viděl na mistra předříkávajícího melodickým 

hlasem modlitby. Tím hlavním, co mě vždycky dokázalo okouzlit, byly však stěny. Hýřily 

barvami, ne jako ty na chodbě, šedivé a prázdné. Na těchto totiž pracovali ti z nás obdaření 

schopností namalovat krásné kresby. Mistr začal, všichni tiše poklekli na zem a prosili o 

odpuštění. Poté se každý vydal do druhé části kláštera, do jídelny. Až na mě. Čísi ruka mi 

jemně stiskla rameno. Otočila jsem se a vzhlédla k Metodějovi, jemuž paprsky slunce 

vytvářely za hlavou svatozář. Tvářil se starostlivě. 

„Sáva mi říkal, že ti včera nebylo dobře, Anselme.“ 

„To je pravda, mistře,“ přitakala jsem. „Dnes je mi už líp, mohu se vrátit zpět ke studiu.“ 

Metoděj se usmál a kůže okolo očí mu vytvořila jakési vějířky.  

„Život není jenom o studiu.“ Sklopila jsem stydlivě oči. 

„Co jiného zde mohu dělat, než modlit se a učit?“  

„A co když mám pro tebe dárek? Nemysli si, že nevidím tvůj smutek. Pojď, ale nikomu 

neříkej, kde jsi byl.“ Vedl mě dlouhou chodbou až k malým dveřím. Vešla jsem, on sám 

však ne.  „Máš čas do konce snídaně, tak ho využij!“ Zlehka za mnou zavřel a nechal mě 

v tichu kostela. I zde byly krásné nástěnné malby, obrazy apoštolů a Panny Marie 

s Ježíšem. Proplétala jsem se mezi sloupky, po každém přejela zlehka dlaní. Kameníci 

odvedli mistrovskou práci. Vzhlédla jsem a spatřila nádherně zdobený strop, 

mnohaměsíční práci několika učedníků. Byl velkolepý, zobrazoval nebe se zářivými 

anděly a Bohem otevírajícím náruč v láskyplném gestu. Najednou jsem se ocitla u 

vyřezávaného oltáře s křížem. Vtom jsem zaslechla zvláštní zvuk. Moje matka! S pláčem 

mě objala a zlíbala mi tváře. 

„Heliko, jaká hloupost byla vydávat tě za Anselma! K čertu s pomluvami! Já to tvému otci 

rozmlouvala! Říkala jsem mu, že mi tě nemá brát, ale on pořád namítal, že to bude pro tvé 

i naše dobro.“ Vyvlíkla jsem se z jejího objetí a zamračila se. 

„Celý den strávit nad knihami, noci u jejich přepisování? Každý den jíst pouze kaši? Tohle 

je to dobro, pro které jste mě sem donutili vstoupit?“  

„Ale já se tak bála, že mi zmizíš. Tvůj otec tvrdil, že chceš utéct s Pietrem“ 

„Takže jste dali přednost hloupému výmyslu před mým štěstím?“ Má slova vyvolala jen 

další proudy slz a matka mi padla k nohám. 

„Prosím, můžeš mi odpustit, že jsem byla špatnou matkou?“  Netušila jsem, co odpovědět, 

ta tíha se už nedala unést. Rozeběhla jsem se zpět do kláštera, vběhla do jídelny a usedla ke 

skromné snídani spolu s ostatními. Metoděj si ustaraně prohlížel mé uplakané tváře. Po 

jídle jsme odešli do skriptoria a zde každý zasedl ke své práci. Přejela jsem rukou po 

hřbetu knihy a nalistovala příslušnou stránku. Ihned jsem si všimla vzoru bohatě barevné 

iniciály, a šla si pro barvy. Celou místnost zaplňovaly stolky s pilně pracujícími učenci 

opisujícími tlusté svazky knih. Dlouhá řada knih na přepsání ještě čekala. Zamířila jsem ke 

zdi, u které stály dřevěné truhly s barvami, štětci a dalšími věcmi. Vybrala jsem několik 

štětců a barev. Vrátila jsem se zpět a všimla si, že podobné písmeno jsem ještě 

nepřepisovala. Proto visely na zdech vzory různých písmen a postupy k jejich opisování. 

Chvíli mi trvalo objevit stejný styl písma. Najednou se ozval zvuk tříštícího se skla, jak 

jednomu z učedníků vyklouzla z ruky nádoba s barvou. Bylo mi ho líto, jako každý z nás 

bude muset pomáhat v kuchyni a uklízet, ovšem mnohem déle než my, protože barvy byly 
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velmi drahé a obtížně se sháněly. Usedla jsem ke svému stolu, namočila štětec a začala 

pomaličku kopírovat písmeno. Dávala jsem si pozor, i za malou chybu se celá kniha 

musela přepsat znovu. Trpělivost a pečlivost mi naštěstí nechyběly. Náhle jsem si 

vzpomněla na svůj dnešní rozhovor s matkou. Neměla jsem ji tam jen tak nechat. Litovala 

svého činu, prosila o odpuštění a já prostě utekla. Rozhodla jsem se tedy, že požádám 

Metoděje o další setkání, omluvím se jí za svou zbabělost a odpustím jí.  

„Anselme, pozor!“ křikl Naum. Rychle jsem ustala v přepisování a zvědavě se na Nauma 

podívala. „Ještě kousek a přetáhnul bys. Koukej se soustředit!“ zabručel a odešel 

zkontrolovat někoho jiného. Bohužel události dostaly jiný spád. Doneslo se mi, že matka 

těžce onemocněla. 

Bylo jaro, louky se zelenaly. Mí přátelé dováděli na pláních, užívali si tepla. Vtom se 

prudce rozrazily dveře. Přede mnou stál udýchaný Naum. Zvědavě jsem ho pozorovala a 

čekala, co mi přišel říct. 

„Metoděj je mrtev. Opustil nás a odešel na nebesa. Modleme se za jeho duši!“ křikl a běžel 

dál roznést smutnou zprávu. Okamžitě jsem popadla modlitební knížku, Metodějův dar a 

utíkala do kaple.  Zde jsem poklekla na první volné místo, protože celá místnost praskala 

ve švech. Všude se ozýval nářek, pláč i tichá slova rozhovorů a vzpomínek na našeho 

drahého otce. I já se ponořila do svých. Když se na mě usmál a jeho tvář se rozzářila. Také 

na soustředěnost, když mluvil s jedním z žáků, nebo klid při předříkávání motliteb. Když 

jsem měla špatný den, vždycky mě rozveselil. Měla jsem ho ráda, pomáhal mi lépe nést 

můj úděl. Za několik dní se konal pohřeb s nespočtem zúčastněných. Týdny ubíhaly, náhle 

však přišli cizí kněží. Nutili nás vzdát se našeho církevního jazyka a přijmout latinu. 

Položili před nás listinu a vedle ní kalamář s perem. Nikdo nepodepsal. Dali nás spráskat a 

uvrhli do vězení. V kamenných kobkách jsme se k sobě tiskli ustrašení a hladoví. Sáva, 

Naum a další starší učedníci ošetřovali naše rány cáry látek odtrhaných z vlastních šatů. 

Trpěla jsem pro bratra, rodiče i mistra. Nevzdala bych se jazyka, který mě naučil. Pak 

přišel den, kdy nás rozdělili do skupinek a vyhnali. Společně s Naumem, Angelariem a 

Sávou jsme bojovali o holý život, než se nám konečně podařilo doputovat k moři. Zde se 

nás ujal místní rybář. Rybářka poznala, že nejsem muž, a přinesla mi ženské šaty. 

„Cožpak nemají další mužské šaty, že tě navlékají do dívčích, Anselme?“ zeptal se Naum 

se smíchem.  

„Prožili jsme leccos, bratři, proto vám dlužím vysvětlení. Anselm byl můj bratr, dvojče. Já 

jsem Helika. Rodiče mě prohlásili za mrtvou, a přitom to byl můj bratr, kdo zemřel. Děkuji 

vám za vaši pomoc a učení.  Nyní má cesta povede jinam. Přeji vám hodně štěstí.“ Nejprve 

nechtěli uvěřit, ale pak mě každý z nich objal a popřál mi vše dobré. Příští den ráno mě 

rybářka zavedla do hostinského domu pro obchodníky a námořníky, prý se tam ubytoval 

člověk z mé země.  Zaklepala jsem na dveře jedné z místností a vešla. U okna seděl můj 

otec. Když se otočil a uviděl mě, vyskočil na nohy a pevně mě objal. Vyprávěl mi, že 

matka zemřela, snad z žalu nad ztrátou svých dětí. Prosil mě o odpuštění, oba jsme 

v slzách poklekli a společně se modlili za matku. Stejně ho neustále trápily výčitky 

svědomí, a proto mi v den svého odjezdu dal veškeré peníze, které zde utržil. Nechtěla 

jsem je přijmout, ale po dlouhém přemlouvání jsem si je od něj vzala, koupila si v tomto 

městě dům a zřídila v něm sirotčinec pro opuštěné děti. Starala jsem se o ně jako o vlastní, 

učila je číst, psát, modlit se a milovat Boha i vše, co stvořil. Za dlouhých zimních večerů se 

pak všichni sešli u ohně, aby poslouchali příběh o tom, jak jsem se zřekla pohanství díky 

mým rodičům, kteří mě vydávali za bratra a poslali do mužského kláštera.  
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Sport na Velké Moravě 

Anna Marie Šulcová 

Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5 

2. místo - I. kategorie 

 

CVIČÍM, CVIČÍŠ, CVIČÍME 

BĚŽÍM, BĚŽÍŠ, BĚŽÍME 

SPORTUJI, SPORTUJEŠ, SPORTUJEME  

Slovesa jsou slova ohebná, proto se ohýbají. Závidím, s jakou lehkostí je jazyk ohýbat 

dovede. 

Já jsem odjakživa člověk spíše pohodlný a na hýbání nešikovný. Říkají to i naši. 

S tím už asi těžko něco nadělám. Před vlastním během, kdy pokaždé získám pocit, že se mi 

mé plíce musí nutně roztrhnout na tisíc kousků, dávám přednost ležení na gauči a zelenou 

tak dávám jedině běhu internetu, kterému to jde čím dál rychleji (jak hlásí reklama). 

Internet nejen BĚŽÍ, on nám dokonce PŘINÁŠÍ spoustu informací (zas ta slovesa a jejich 

ohebnost). 

Zahanbeně se vrhám k počítači, abych si trochu ZASURFOVALA. Se skutečným 

proháněním na vlnách to však nemá nic společného. Ale aspoň se neutopím. 

Z obrazovky na mě VYSKOČÍ informace a já čtu: Letos slavíme 1150. výročí příchodu 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.  

Zarazí mě slovo příchod. 

Aby mohl někdo někam PŘIJÍT, musí odněkud JÍT. Tenkrát pěšky. 

A zase jsme u těch sloves a hýbání se. Přemýšlím nad tím, jak by to s tím ŠÍŘENÍM 

slovanského jazyka a víry dopadlo, kdyby Cyril a Metoděj byli líní jako já a nikam by se 

jim nechtělo. 

Přestože byli učení, evidentně tento přísudek neznamenal automatické osvobození 

z tělesné výchovy, jak je v dnešní době celkem běžné (ihned mi na mysli vytanou mé časté 

výmluvy, že nemůžu jít ven, protože se musím učit). 

Oba bratři byli jistě sportu nakloněni. PŘIŠLI přece ze Soluně. 

Kliknu na net a čtu: Soluň – Thessaloniki – metropol současné řecké Makedonie… šílená 

dálka. Byla jsem tam letos o prázdninách s rodiči a dvě hodiny cestování mi bohatě stačily. 

A to jsme LETĚLI! 

Klik, klik… taky že jo – 1334 kilometrů, 13 a půl dne chůze bez odpočinku. 

Páni! Když se někdo vydá na takovouhle pouť pěšky, musí s nějakým tím puchýřem a 

bolestí nohou počítat. Musí se také nějak fyzicky připravit. 

Fitka ani squash parky před 1150 lety určitě nebyly. 

Zavírám oči a pokouším si představit takový trénink na „soluňsko-velkomoravské“ 

putování. 
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Putování rovná se chůze, zaměřit se tudíž museli na posilování dolních končetin. Jímá mě 

hrůza. Chůze je snad nejhorší sportovní disciplína, která na světě existuje.  

Úplně vidím, jak mladší Cyril pod dohledem staršího Metoděje dělá každý večer sto dřepů 

a dvě stě výpadů vpřed. 

Na oplátku mladší bratr vítězí nad starším v běhu na sto mil (mladší má mladší nohy, tak se 

není čemu divit). 

Najednou se v mé hlavě OBJEVUJÍ otázky. NAPADAJÍ mě, NEDAJÍ si říct, JSOU 

neodbytné, stejně jako ta slovesa. 

Co ty dva učence – učitele a kněze – hnalo kupředu? Neprahli přece po žádném 

sportovním výkonu. 

Byla to touha po vítězství? 

Jakém? 

Soupeřit mohli jen spolu, ale s bráchou je to nuda. To každý, kdo má sourozence, ví. 

Najednou to MÁM!!! 

Oni MĚLI motivaci. CHTĚLI, aby lidé rozuměli slovům, aby se ta slova naučili chápat. 

Protože bez porozumění není pochopení. 

VĚŘILI svému poslání. PODPOROVALI jeden druhého. A to je silnější, než to, že tě 

zrovna píchá v boku. 

Nakonec ani sportovní stránky celé věci nebyla k zahození. I tady jsme našli inspiraci. Češi 

a Moravané chůzi MILUJÍ. Mnoho by nám k tomu mohl říct Klub českých turistů, rarita 

českého sportovního života. 

Beru do ruky tužku a SNAŽÍM se své úvahy PŘENÉST na papír. Ruka se po papíře přímo 

ROZTANČILA. 

Někdo chytrý napsal, že na nebesa SE STOUPÁ rukama, tak možná jsem VYKROČILA 

správným směrem. 

Cože? Já a chůze? Zítra to zkusím DOHNAT a DÁM si kolečko kolem baráku. 

Páni, to je sloves! A pak, že se nehýbám. 

 

Fiktivní reportáž z prvního setkání Svatopluka s Cyrilem a Metodějem 

Simona Šimůnková 

Gymnázium, Česká 64, České Budějovice 

3. místo - I. kategorie 

 

Mojmírovci a Mojmírovkyně, vítejte na 1. Cyrilo-Metodějovské olympiádě. Jmenuji se 

Svatopluk a toto je reportáž o této velkolepé akci na Velké Moravě. Na naší Cyrilo-

Metodějovské olympiádě je zvláštní to, že se jí smí zúčastnit pouze Cyrilové a 

Metodějové. Naší olympiády se dobrovolně zúčastnil tucet Metodějů a dva tucty Cyrilů, 

tedy tři tucty odvážlivců a bojovníků o hlavní cenu, cestu kolem světa za 8o dní, tu ale 

dostane pouze nejlepší účastník olympiády. Tímto nabádáme všechny maminky a tatínky, 

aby zvážili pojmenování svého syna, neboť právě on se poté může stát vítězem této další 
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velkolepé události pro Velkou Moravu. Jelikož tuto slávu vidíme poprvé, v největším státě 

ve střední Evropě, nemůžeme jasně určit, zda je hlavním favoritem Cyril ten či Cyril onen 

nebo Metoděj takový či Metoděj makový. 

Právě sledujeme třetí z šesti dnů této olympiády. Rozhodli jsme se vám pro dnešek 

převyprávět tyto tři sporty: cvrnkterč (cvrnknutí stříbrného terčíku se staroměstským 

sokolníkem), běh kolem Veligradu a plavání proti proudu řeky Moravy. Některé z těchto 

tří sportů již probíhají, a proto se musíme rychle přemístit do dějiště cvrnkterče. Zde nám 

právě dovršuje velkolepé finále mezi Cyrilem a Cyrilem. Atmosféra by se zde dala krájet, 

jak je hustá. Cyril právě opatrně pokládá terčík na svůj palec pravé ruky a cvrnká ho 

vzhůru. Šedesátkrát se terčík přetočil. Na řadě je další finalista Cyril. Pokládá terčík na 

palec své levé ruky a cvrká ho do výše. Všichni diváci zatajili dech a počítali otáčky. Bylo 

to těsné, ale Cyril vyhrál. Jednašedesátkrát se terčík přetočil. Cyril jásá a jeho rodina také. 

Teprve dvanáctiletý Cyril vítězí ve cvrnkterči na Cyrilo-Metodějovské olympiádě. 

Další oblíbenou disciplínou této olympiády je běh kolem Veligradu. Jedná se o 11 

kilometrů dlouhý běh hlavním městem Velké Moravy. V tuto chvíli chybí do konce závodu 

necelé 3 kilometry a v čele se drží čtyřčlenná skupinka, kterou táhne Cyril, v těsném 

závěsu se za ním drží Cyril s Metodějem a poté uzavírá vedoucí skupinu Cyril. Ale pozor! 

Teprve čtrnáctiletý Metoděj se tlačí dopředu a ubíhá vedoucí skupince. Nyní jsme viděli 

neuvěřitelný trhák Metoděje necelé 3 kilometry do cíle. A Metoděj stále a stále přidává na 

rychlosti, pokud to vydrží, má jistou zlatou medaili z Cyrilo-Metodějovské olympiády. 

V tuto chvíli se nic závažného neděje. Metoděj stále drží první místo, ale ne! Metoděj 

zakopl o krtinec a letí, letí dál a dál až dopadá na nekrytý nos. Za pár okamžiků kolem něj 

probíhá trojčlenná vedoucí skupinka Cyrila, Cyrila a Cyrila. Ale Metoděj se stále nezvedá. 

Už za ním spěchá velkomoravská záchranná služba zeleného kříže s nosítky a obvazem ze 

stahovací látky. Nabírají Metoděje na nosítka, převazují nos obvazem a mizí nám divákům 

z dohledu. Nyní se opět zajímáme o čelo závodu. Necelý kilometr do cíle se Cyril utrhl ze 

skupinky a začal finišovat do cíle. V tuto chvíli dobíhá za obrovského jásotu do brány 

z vavřínů a dostává na krk věnec z lipových listů. Ale pozor! V tuto chvíli není našim 

zájmem vítěz závodu Cyril, ale obrovský souboj mezi Cyrilem a Cyrilem o druhé a třetí 

místo. Bude to těsné, bude to opravdu těsné! Rozhodčí zaostřují svá kukátka na cílovou 

čáru a………. pro stříbrnou pozici si nakonec doběhl velmi vysílený a omdlévající Cyril. 

Publikum jásá! V takový závod všichni doufali. Na bronzovou pozici si doběhl unavený 

Cyril a v jeho tváři je vidět pocit zklamání. Ihned k němu přichází jeho manželka s 

pochvalnými slovy a v jeho tváři začíná být vidět i pocit štěstí. Pocit štěstí, že tento skvělý 

člověk patří jemu. ,,Co se stalo s Metodějem?“ je slyšet z davu diváků. Všichni po sobě 

koukají s nechápavými výrazy a najednou v dáli vidí běžet Metoděje se zavázaným nosem 

v obličeji zkřiveném bolestí. Dav šílí! Všichni tleskají a hulákají! Sice se propadl z prvního 

místa na osmnácté, ale tento čtrnáctiletý odvážný mladík závod nevzdal a za pomoci 

zdravotníků ho dokončil.  

Naše poslední zastávka dnešního programu se odehrává u řeky Moravy. Kolem břehu se 

rozcvičují svalnatí a urostlí plavci s rukama, které mají rozpětí nejméně dva metry! Ti 

opravdu zkušení mají na čele připravené průhledná a vybroušená sklíčka na pružném 

provázku. Tato sklíčka jim umožňují vidění pod vodou a zabraňuje toku vody do očí. 

Nacházíme zde taková jména jako Cyril Phelps, Metoděj Lochte a Cyril Thorp. Od těchto 

jmen se dnes čeká skvělý výkon. (Velká Morava by na tyto plavce měla být pyšná!) 

Rozhodčí svolává plavce ke startovní čáře a vysvětluje podmínky, vzdálenosti a obtížnosti 

řeky Moravy. Plavci poplavou 500 metrů proti proudu řeky Moravy. Ten, kdo protne první 

cílovou pásku, získá zlatou Cyrilo-Metodějovskou olympijskou medaili. Poté, co se 
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přesýpací hodiny otočily čtyřikrát, se plavci začínají připravovat na svá místa a čekají na 

signál startu. Za pár chvil rozhodčí udává povel ,,Připravte se..“ a zavládá neuvěřitelné, 

napínavé a soustředivé ticho. ,,Start!“ velí rozhodčí a dva tucty plavců skáčou přes sebe do 

Moravy. Po pár desítkách metrech se do čela dostává trojice plavců: Cyril Phelps, Metoděj 

Lochte a Cyril Thorp. Uplavávají svým soupeřům a ženou se pro medaile jako lvi za 

kořistí. Závodníci za nimi postupně odpadají únavou a silou proudu řeky Moravy. Na tento 

závod se musíte dlouho a těžce připravovat. Blížíme se ke konci závodu. Cyril Phelps má 

menší náskok nad Metodějem Lochtem a Cyrilem Thorpem a drží si ho dál a dál. Nyní se 

nacházíme v cílové rovince a Metoděj Lochte chytil druhý dech a doplavává Cyrila 

Phelpse. Je to závod jako žádný jiný. Davy šílí a křičí! Každý fandí svému favoritovi. 

Phelps nebo Lochte? Protíná se cílová páska a…..Cyril Phelps vítězí s náskokem velikosti 

jednoho nehtu před Metodějem Lochtem. V těsném závěsu za nimi doplavává Cyril Thorp. 

Všichni tři padají únavou a skoro omdlévají. V jejich tváři je vidět bolest, únava, mdloby 

ale hlavně štěstí! Tito tři dlouholetí přátelé jsou legendy Velké Moravy. Snad někdy 

v budoucnu, v moderním světě, najdeme jejich nástupce.  

Toto je dnes ode mě vše, loučím se s vámi z třetího dne Cyrilo-Metodějovské olympiády. 

Loučím se s vámi se zážitky, s poučením a s obdivem pro všechny zúčastněné. Poklona 

všem Cyrilům a Metodějům. 

 

Moje pouť k andělům 

Sára Konečná 

Cyrilometodějská ZŠ, Lerchova 65, Brno 

3. místo - I. kategorie 

 

Dny byly čím dál tím kratší a večery dlouhé, zimy přibývalo. Odevšad na mě dýchala 

tajemná vánoční atmosféra a já uvažovala o koupi dárků pro své nejbližší. Neodolala jsem 

a vstoupila do prvního obchodu, který jsem uviděla. Všude kolem na policích stály krásné 

knihy. Moji pozornost upoutala zvláště jedna, jmenovala se Andělé v mých vlasech. Tento 

nadpis mě hned přivedl na jiné myšlenky. Napadlo mě, o čem tato kniha může být? 

Okamžitě jsem si představila spoustu andělů, jak mi čechrají vlasy. To mě přivedlo na 

otázky, zda andělé vůbec existují? Je možné je vidět? Má každý svého anděla strážného? A 

pokud ano, setkám se s ním někdy? A mohou mi andělé pomáhat? 

Vždyť už podle Bible je andělů veliké množství a hovoří se o nich v mnoha místech 

Starého i Nového zákona. Proto si myslím, že andělé mají také určitou funkci, že jsou 

posly Boha. A jistě jsou i archandělé, například archanděl Michael a Gabriel. Myslím si, že 

jsou to duchovní bytosti, které jsou nejbližšími pomocníky božími. Mnoho lidí se domnívá, 

že andělé se podobají člověku a že mají velká křídla a krásnou tvář. Jistě se tak již někomu 

zjevili. Já si je představuji jako velké světelné koule, ze kterých tryská spousta láskyplné 

energie, soucitu a něhy. Jistě nosí naše přání a modlitby Bohu. Věřím, že každý má také 

svého osobního anděla, anděla strážného. Mají tito andělé nějakou speciální funkci? Pokud 

mají andělé za úkol chránit nás, jak je možné, že jsou války a letecké havárie? Je to boží 

vůle? Anebo nám anděl šeptá varování do ucha a my ho pouze neslyšíme? A co se vlastně 

stane se strážným andělem, až opustím tuto zemi? Věřím v to, že anděl strážný nás nikdy 

neopustí a bude naši duši provázet až do nebe. 
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Myslím si, že andělům strážným pomáhá také spousta jiných andělů, např. v nemocnicích 

musí být takových andělů mnoho. 

Z mých úvah mne vytrhla paní prodavačka, která se ptala, zda se mi kniha líbí a zda si ji 

odnesu domů. Radostně jsem přikývla a už se těšila, komu touto knihou udělám radost. 
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20 Příloha 2 – Oceněné práce ze soutěže Cestou dvou bratří – II. 

kategorie 

 

Chci pracovat pro druhé – nosí se to? 

Kristýna Lexová 

Gymnázium, Smetanova 168, Moravský Krumlov 

1. místo - II. kategorie 

 

Vysát, vytřít, vyprat, vyžehlit, nakoupit, uvařit, umýt nádobí, poskočit semhle, poskočit 

támhle. To zase bude den. Už se z toho stal stereotyp. Nudný stereotyp. Ubíjející stereotyp. 

Potřebuji pauzu.  

Už uplynulo moře času od doby, kdy jsem chodila do práce. Nebo se to možná jen jako 

moře času zdá. Bývala jsem učitelka. Mám ráda děti. Baví mě předávat jim znalosti, baví 

mě je vést dopředu. Se vším pomoci. Naučit pomoc vyhledat. Naučit chtít vědět. Poslání 

učitelů je přece tak důležité. A tak krásné.  

Jenže žijeme v jiné době. V nové době. Děti se nechtějí učit, učitelé ztrácí autoritu. Děti 

divočí, učitelé rezignují. Jak tohle dopadne?  

Učitelské minimum. Minimum? Ano, minimum. Zní to, jako by se dětem mělo předávat 

jen minimum znalostí. Tohle mě dokáže nadzvednout ze židle. Kam zmizeli vystudovaní 

pedagogové? Kdo dnes učí?  

Hledám práci. Hledám práci jako učitelka, vystudovala jsem tento obor. Obor, který mě 

baví. Jenže mám problém – chci opravdu pracovat. Ve všech pracovních kolektivech, kde 

jsem pracovala, tohle odsuzovali. Pracovat nechtěli. Dětem předávali minimum. Možná to 

byla jen smůla. Kdo ví?  

Konec rozjímání, jde se uklízet. Znovu.  

Paradoxně každý den procházím doma kolem polic plných učebních materiálů pro děti. 

Materiálů, které jsem chystala po nocích, ve svém volném čase. Co s nimi? Mé děti už jsou 

velké.  

Jsem asi, jak se říká, mimo. Nezapadám mezi lidi. Copak bych ale mohla chtít pracovat 

s pocitem, že to bylo zbytečné? Že jediné, co ze snahy vzdělávat vzejde, je troška peněz a 

děti smutné z toho, že něčemu nerozumí? Většině lidí to ale nevadí. Mám se přizpůsobit? 

Ne!  

Nový den, stejná práce. Stereotyp.  

Rozesílám žádosti o práci. Třeba to vyjde!  

Nevyšlo.  

Neztrácím naději, třeba se někde místo uvolní. Co mi ale stále leží v hlavě, jsou myšlenky, 

jaké to bude? Shodneme se s ostatními kantory? Nebude jim vadit, že pracuji? Že opravuji 

všechny sešity do druhého dne? Že nosím žákům encyklopedie, aby se ti rychlejší nestihli 

nudit? Mám spousty otázek…  

A život jde dál.  
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Divný pocit. Měla bych předávat znalosti. Místo toho jsem uvízla v domácích pracích.  

Čtu si články o současném stavu školství. Reformy, modernizace, papíry. No jo, 

byrokracie. Děti umí skupinově předčítat poučky z učebnice. Učitelé vidí špatné známky, 

ale automaticky jsou pro ně chybou pouze žáka. Ale kde má student sehnat informace? 

V moderních učebnicích, kde je více barevného inkoustu než samotného učiva?  

Všechny skupinově otestovat. Všechny zařadit do tabulky. A co když někdo do tabulky 

nezapadne? 

Nemůžu dělat to, co bych chtěla dělat. A dělala bych to, co nejlépe umím. Nemůžu učit. 

Musím něco dělat. 

Vysát, vytřít, vyprat, vyžehlit, nakoupit, uvařit, umýt nádobí, poskočit semhle, poskočit 

támhle. Tak já jdu na to.  

 

Obyvatelé prázdných místností 

Lukáš Pavelka 

Gymnázium, Komenského nám. 1, Říčany 

1. místo - II. kategorie 

 

Paprsky slabého jarního slunce pronikaly skleněnou kopulí hlavního nádraží a vyplňovaly 

celý prostor měkkým světlem. Alan seděl ve vlaku a hleděl z okna. Lidé pod ním proudili 

nádražím jako listy unášené řekou. Volně, bez jakéhokoli řádu. A mezi nimi, zcela odlišní, 

oni dva. 

Tehdy je poprvé spatřil. Stáli uprostřed nástupiště, obtékáni davem, a rozhlíželi se. Na sobě 

černé obleky, v rukou svírali pouzdra s kytarami. Zkoumavě hleděli na procházející lidi. 

Alanův vlak se rozjel a unášel ho dál od těch dvou mužů. Bylo na nich cosi zvláštního, 

cosi, co přitahovalo Alanův pohled, dokud souprava nevyjela z nádraží a nezanechala je za 

sebou.  

Oproti ostatním lidem byli hrozně těžcí, příliš stabilní ve vrtkavém a nejistém světě, 

napadlo Alana. Proud je nedokázal odnést. Chvíli si s tou zvláštní myšlenkou pohrával 

a potom ji spolu s oběma muži odsunul kamsi stranou, na okraj mysli. Dál hleděl z okna na 

ubíhající krajinu, hlavu plnou všedností. Zatím. 

*** 

Parkem se nesly hlasy a smích. Vzduch voněl deštěm, což bylo zvláštní, neboť už několik 

týdnů nepršelo. Alan vzhlédl k prázdné obloze a zhluboka se nadechl přicházejícího jara. 

Na něj a další stovku lidí, kteří seděli či stáli před malým pódiem, se zvolna snášelo šero. 

„A jako další účinkující na našem rockovém Vítání jara bych rád přivítal Simona 

a Konstantina. Jsou to folkoví kytaristé a to je, abych pravdu řekl, to jediné, co o nich vím, 

ale určitě budou skvělí. Potlesk pro Simona a Konstantina.“ 

A byli tu, stáli na pódiu. Ti dva muži, které Alan před několika dny spatřil na nádraží a na 

které už dávno zapomněl. Mlčky stáli před publikem, které na ně hledělo se směsí 

očekávání a nezájmu. 

Pak začali hrát. 
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Ty tóny bolí, uvědomil si matně Alan, zatímco mu tělem běhal mráz. Koutkem oka viděl, 

jak všichni kolem něj postupně dosedávají na trávu a napjatě hledí k pódiu. Stejně jako on. 

Čekali a čas se mučivě vlekl, odměřován těmi bolestivě hebkými tóny. Alanovi se vybavila 

představa otevírání dveří. „Proč proboha?“ problesklo mu hlavou. 

Kytaristé stáli jen pár kroků od sebe a téměř neznatelně se pohupovali do rytmu. Pohledy 

upírali kamsi na obzor, vysoko nad hlavy diváků. Jako by tu byli jen oni dva, jako by 

všechen čas a prostor byl jen jejich. A pak, když už měl Alan pocit, že mu melodie roztříští 

mysl na stovky drobných střepů, ten prostor zaplnili zpěvem. 

Byl všude. Alan cítil, jak se mu slova otírají o tváře, jak mu pulzují uvnitř hlavy. Zvláštní 

bylo, že se verše vůbec nerýmovaly, a přesto dokonale souzněly s hudbou. Na tom ale v tu 

chvíli nezáleželo, nikdo si toho nevšímal. Všichni hleděli na kytaristy, oči rozšířené 

údivem. 

Slova, která visela ve vzduchu a mísila se s šerem, rezonovala Alanovi a všem ostatním 

v myslích, rozechvívala každou částečku jejich duší. Alan měl poprvé v životě pocit, že 

doopravdy slyší. Že slovům rozumí. A tak poslouchal. 

Zpívali o chlapci, který přišel z pustiny do města, z prázdnoty do místa přeplněného 

lidskými bytostmi. Procházel ulicemi a bulváry, pohlcen hlukem a věčným světlem výloh, 

okouzlen shonem lidí, smíchem i pláčem linoucím se městem. Nedokázal ale do tohohle 

světa zapadnout. Na všech lidech, které míjel, se kterými se dával do řeči, bylo něco 

zvláštního, něco, co ho od nich oddělovalo. Pravdu nakonec našel nasprejovanou na šedé 

zdi tyčící se k nebi. Tak sám. Dávno zaschlé kapičky barvy stékaly z chvatně 

napsaných modrých písmen, od kterých nemohl chlapec odtrhnout oči. 

Tehdy pochopil svět a jeho lidi. Ty bytosti plné prázdnoty, osamělé ve svých vlastních 

světech, ušpiněné nenávistí a sobectvím. Ty, kteří dávno zapomněli na vakuum ve svých 

duších, podlehli iluzi, že vše je v pořádku. To ale není a oni nebudou šťastni, dokud 

prázdno nezaplní. 

Tohle zpívali. Alan nevnímal jednotlivá slova a jejich uspořádání ve verších; věty do něj 

narážely jako mořský příboj a on cítil, jak se mu jejich význam vsakuje do mysli. 

Muži na pódiu najednou pohlédli dolů a každého přepadl pocit, že hledí přímo na něj.  

Nehledí na nás, ale do nás, napadlo Alana. A vidí úplně všechno. 

Lidé plní prázdnoty, osamění, nenávistí umazaní. 

A jaký jsi Ty? 

Po těchto slovech zmlkli. Verše, které předtím vyplňovaly prostor mezi lidmi, se odeznělé 

vznesly k obloze a zůstalo jen nehmotné ticho. Muži hleděli z pódia na stovku lidí 

pohlcených vírem vlastních myšlenek a vyčkávali. 

Každému to došlo. Každý vkročil do té prázdné místnosti ukryté hluboko v mysli 

a rozhlédl se po jejích bílých stěnách. Alan cítil, jak sedí uprostřed neskutečně hladké 

podlahy a po zdech se jako stíny míhají scény z jeho života. Nebyl to smutný nebo ošklivý 

život, byl příjemný. Jen trochu prázdný. 

Vítejte v domovech svých duší, pronesli dokonale synchronizovaně kytaristé. Jejich prsty se 

znovu rozběhly po strunách. Sto hlav se zvedlo a pohlédlo jediným možným směrem. 

K nim. 

Jste stejní, stejní jako oni. Ostrovy samy pro sebe. Je načase to změnit. Zaplnit prostor. 
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Znovu zpívali. Ale jinak než na začátku. Alan hltal každé jejich slovo a s každým dalším 

veršem se cítil plnější. 

Příběh nedokončili. Zavedli chlapce na šedé a prázdné sídliště a tam ho zanechali, hledíc 

na dívku. A její oči byly prázdné jen trochu. 

Zvedli se a odešli, prostě, bez úklony. Nikdo netleskal. Všichni jen nehybně seděli a cítili 

se méně prázdní než kdy předtím. 

*** 

Slunce putovalo stále prázdnou oblohou a Alan kráčel novým dnem. Stejně jako sto dalších 

lidí se brzy ráno probudil s bolestí hlavy. Pocit plnosti vyprchal a zbyla jen nově objevená 

prázdnota.  

Záznam koncertu kdosi nahrál na internet. Alan video lačně spustil, ale pocítil jen ozvěnu 

toho, co cítil včera. Vakuum to nezaplnilo. 

Pročítal si komentáře pod videem a sledoval, jak se záznam šíří sítí jako nějaká nákaza. 

Stovky lidí připojovaly svůj stručný komentář, stále stejný, přesto všeříkající. 

Jsem prázdný. 

Záznam musí působit stejně jako živé vystoupení, došlo Alanovi. Brzy to zasáhne všechny. 

Když se objevila informace, že Simon s Konstantinem vystoupí znovu, Alan téměř cítil, 

jak to zatřáslo internetem. Stejně jako tolik dalších lidí si ta slova znovu pročítal a chvěl se 

touhou znovu slyšet jejich hlasy. 

Proto byl tady. Proto znovu kráčel k parku. Aby se zbavil té ubíjející prázdnoty, kterou 

najednou pociťoval. 

Davem lidí se procpal tak blízko k pódiu, jak jen dokázal. Už jich nebyly desítky, ale 

stovky. A všichni čekali. Postavil se vedle dívky v červeném svetru. Usmáli se na sebe a 

pak znovu upřeli pohledy k pódiu. 

Muži přišli bez ohlášení a začali hrát, aniž by předtím pronesli jediné slovo. Všichni lidé 

při prvním tónu usedli do trávy stejně spořádaně, jako když věřící vstávají na začátku mše, 

a hltali každý verš. Ty postupně znovu zaplnily celý park a tišily prázdnotu v duších. Alan 

cítil omamnou radost. 

Chlapec byl dívkou zcela okouzlen. Procházeli společně šedými sídlišti a předměstími a on 

cítil, jak v jejich patách kráčí slunce. Vše kolem nich bylo stále stejně špinavé a prázdné, 

ale najednou, jako by na tom už nezáleželo. Celý svět se zmenšil natolik, že se vešel do 

dívčiných duhovek. Těch blankytně modrých a nekonečně hlubokých propastí. A když ji 

políbil a do těch očí se zadíval, musel se usmát. Prázdnota byla pryč.  

Kytaristé dohráli a odešli. Alan pohlédl na dívku sedící vedle něj a zjistil, že pláče. Při 

pohledu na slzy stékající po jejích tvářích pocítil neodolatelnou touhu obejmout ji. A tak to 

prostě udělal. Navzájem se drželi v náručí a mírně se kolébali, zatímco dav kolem nich se 

pomalu vzpamatovával z transu způsobeného zpěvem. Dívce dál kanuly slzy, hluboko v ní 

se začal rodit smích. Nakonec se vydral ven. Tiskli se s Alanem k sobě a smáli se. 

„Ještě nikdy jsem se necítila takhle plná,“ zašeptala. 

„Ani já ne,“ odpověděl Alan a utřel jí slzu stékající po tváři. Slzu štěstí. 

„Já jsem Alan.“ 
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„Eva, moc mě těší. Promiň, že jsem tě zmáčela.“ 

Dav se pomalu drobil na jednotlivce a oni se loučili. Byl čas vyrazit domů. 

„Uvidíme se zítra?“ otázal se Alan. 

„Na stejném místě jako dnes?“ odpověděla Eva a usmála se. 

„Budu se těšit.“ 

„Já také.“ 

Kráčel domů. Až po okraj přeplněný životem a láskou. 

*** 

Třetí koncert měl být posledním. Mezi stromy se tísnilo ještě více lidí než minule. Alanovi 

se podařilo protlačit se na včerejší místo, kde na něj už čekala Eva. Trochu nesměle se 

objali a pak spolu se všemi ostatními napjatě čekali, co se bude dít. Čekali na zakončení. 

Vzduch voněl deštěm stejně jako první den. Klidně visel nad diváky, a když Simon 

s Konstantinem vstoupili na pódium, zatřásl se. Muži se naposledy rozezpívali.  

Chlapec s dívkou si našli byt na kraji města a žili spolu. Čas plynul jejich malým světem 

a oni zjišťovali, že prázdnotu neporazili, jen ji na chvíli odehnali a ona se teď vracela. 

Hádali se. Zatímco na sebe křičeli, cítili, jak je pomalu zaplavuje chladivé prázdno. 

Chlapec znovu kráčel mezi popsanými šedými zdmi. Věděl, že už není plný jako dřív, svět 

ho vysál a on byl teď poloprázdný. Zastavil a opřel se o nasprejované výkřiky samoty.  

Chlad sálající ze zdi se mu vsakoval do zad a on si uvědomil, že na tom nezáleží. Stejně 

mu nezbývalo nic jiného než dál s tou prázdnotou v sobě bojovat. Musel se jen víc snažit. 

Po cestě domů koupil dívce květinu. 

Bojují. Každý den zápasí sami se sebou, aby byli lepší. Aby dokázali žít ve světě, který tak 

zoufale potřebují, třebaže je ničí. Ne přežít, žít. Společně, napůl plní, napůl prázdní. 

Dokážete to také? 

Odešli a publikum zanechali za sebou. Slunce viselo nad obzorem a osvětlovalo všechny ty 

lidi toužící znovu zažít pocit plnosti, který jim muži dopřáli. Dlouhé stíny stromů dopadaly 

na prázdné pódium. 

„Vím, kam šli,“ zašeptal Alan Evě. Chytl ji za ruku a vedl ji tichým davem. Před očima mu 

visela vzpomínka na první setkání s kytaristy. 

Stáli pod skleněným poklopem nádraží a snažili se mezi všemi těmi lidmi proudícími po 

nástupištích zahlédnout Simona a Konstantina. Po chvíli přijel vlak a cestující se nahrnuli 

dovnitř. Alan s Evou na nástupišti osaměli. Muže nezahlédli. 

Možná jeli jiným vlakem, možná teprve pojedou. Možná prostě zmizeli, pokračovali ve 

svém putování prázdným světem.  

Alan vzhlédl k obloze. Na skleněný krunýř nádraží dopadaly drobné kapky deště a celý 

prostor se pomalu plnil tichým šumem jejich nárazů. Vzduch voněl. 

„Nechtěla by ses se mnou projít?“ zeptal se Evy, zatímco společně hleděli vzhůru. Cítil, 

jak se při těch slovech prázdná místnost ukrytá v jeho mysli zvolna plní. 

Evina ruka vklouzla do té jeho a Eva vykročila.  

„Moc ráda,“ odpověděla. 
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Rozumět slovům, chápat je a žít 

Barbora Kučerová 

Gymnázium, Komenského nám. 1, Říčany 

2. místo - II. kategorie 

 

„Co je za tou zdí?“ vyptávalo se dítě a naklánělo se přes okraj pásky, která označovala 

nejen konec města, ale i světa, který byl pro něj známý a bezpečný. Jeho matka prodávala 

na trhu a stánek měla nešťastně blízko hranice města. Když se otočila a uviděla dětské 

ručičky svírající pásku, nechala zákazníka zákazníkem. S očima vytřeštěnýma hrůzou 

přiběhla ke své ratolesti a odtáhla ji z dosahu. 

„Jen samé příšery, které žerou lidi,“ odpověděla mu třesoucím se hlasem. 

Chtěla ho vyděsit a donutit ho, aby se držel ve světě, kde žila i ona. Ale Tetsuya od té doby 

nemohl na Zeď přestat myslet. Často se na ni vyptával matky nebo jiných lidí, kteří byli 

ochotni mu odpovědět. 

Zeď byla vzdálena několik stovek metrů od města, dalo se na ni dohlédnout z 

nejvýchodnější hranice. Podle pověstí byla z nezničitelného ledu a jen jediný dotyk 

dokázal člověka zabít. To bylo děsivé vzhledem k tomu, že se táhla od východu k západu a 

nedalo se dohlédnout na její konec. Prostor mezi městem a Zdí vyplňovala pustá pláň. 

Během svého dětství nahromadil Tetsuya množství historek, kterými pak sám strašil jiné 

děti. A jelikož to byl rebel, uspořádal dobrodružnou výpravu za hranice města. Všichni 

zúčastnění měli strach, že je napadne příšera, ale domů se vraceli zklamaní, živí a za 

doprovodu královské hlídky. Doma dostali vyhubováno a pro všechny, až na jednoho, toto 

dobrodružství skončilo. 

Jak Tetsuya rostl, rostla nejen opatrnost stráží, ale i nová zeď, hradby kolem města. Král si 

uvědomil, že páska nezabrání zvědavcům a dětem střetnout se se Zdí. Ale chlapec už 

nedokázal couvnout. To místo ho přitahovalo i děsilo zároveň. Věděl, že se musí dostat 

blíž, aby poznal, co skrývá. 

A právě když ve městě vypukly oslavy Nového roku, nastal nejvhodnější čas. Lidé budou 

hluční a četníci budou mít jinou práci, než sledovat Zeď. Ke všemu Suya věděl o mrtvém 

bodě, slepé uličce, kterou nikdo nehlídal. 

Poskládal na sebe krabice a vylezl po nich na hradby, z nichž se spustil na druhou stranu. 

Nepřemýšlel o tom, jak se dostane na zpátky – zajímala ho jenom Zeď. Vydal se k ní a šel 

mnohem déle, než čekal. Připadalo mu to, že se vůbec nepřibližuje. Ale dočkal se, brzy stál 

jen několik kroků od cíle. Stačilo, aby jen natáhl ruku a... 

Dotkl se jí. Čekal bolest, žár nebo alespoň ránu, která by ho donutila couvnout. Když 

zjistil, že je stále naživu, prohlédl si Zeď zblízka. Ne, tohle nebyl led. Zamračil se, a rázně 

na to zaťukal, aby se přesvědčil. Klep, klep. Mohlo by to být sklo, uvažoval. 

Ťuk, ťuk, ozvalo se nesměle. 

Tetsuya překvapeně zamrkal a klepání zopakoval. Klep, klep. 

Odpovědělo mu: Ťuk, ťuk! Že by ozvěna? Klep, klep! Ťuk, ťuk! Klep! Ťuk, ťuk, ťuk! 
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To ho usvědčilo, že to nezpůsobila ozvěna, a donutilo ho to se rozhlédnout. Kousek od něj 

stála plavovlasá dívka. Vyděsila ho, ale na druhou stranu mu líbila. Měla oválný obličej, 

modré oči a na nose nemalý počet světlých pih. Celý její obličej působil slunečným 

dojmem, culila se od ucha k uchu a oči jí rozzářili šibalští čertíci. 

„Ahoj,“ vyhrkl Tetsuya a přistoupil blíž. Chvíli přemýšlel, jak by měl pokračovat. Rozhodl 

se, že nic nezkazí obyčejnou větou: „Jak se jmenuješ?“ 

Nastalo ticho. 

„Copak ty nemluvíš?“ zlobil se chlapec. 

Dívka ho pozorovala se zamyšleně přimhouřenýma očima, pak potřásla hlavou a opět 

zaťukala na Zeď. Ťuk, ťuk! Ze Suyova pohledu několikrát naprázdno otevřela ústa. Ten na 

ni zakřičel, ale dívka zakroutila hlavou. Zkusil to znovu, hlasitěji, ale opět bez výsledku. 

Dívka lhostejně pokrčila rameny, zahrabala v kapse svého kabátku a něco černého 

vyhodila do výšky, jako by chtěla přehodit Zeď. To se jí po několikátém pokusu podařilo a 

před Suyu dopadla černá fixa. 

Zvedl ji a napsal na Zeď: „Ahoj.“ Doufal, že to přečte. Možná jeho řeči nerozuměla. 

Prohlédl si své písmo a chvíli přemýšlel, jak ho vidí ona. Potom pozdrav škrtl a napsal: 

„johA,“ tedy obráceně.  

Dívka se zasmála a nakreslila usměvavého smajlíka. „Jak se jmenuješ?“ napsala poté. 

„Suya. A ty?“ 

„Amanda.“ Se svým jménem se chvíli vykreslovala, soustředěně při tom krčila čelo. 

Následující věta jí trvala ještě déle, protože zrcadlové psaní jí dělalo problém. „Kdy jsi 

umřel?“ 

Musel si to přečíst dvakrát. Pozvedl jedno obočí. „Nejsem mrtvý.“ 

„No, nevypadáš mrtvě,“ přisvědčila. „Ale proč bys jinak byl za Zdí?“ 

„Žiju tady.“ 

Děvče na to nenapsalo nic. Zamyšleně hleděla do dálky a poklepávala si fixou o bradu. 

Když si Suya domyslel, že k tomu nemá co říct, pokračoval sám: „Jakou máš 

superschopnost?“ 

„Zatím žádnou, ale pracuji na tom.“ Pobavilo ji, když si uvědomila, že to vzal vážně. 

I jí se chlapec, od kterého ji dělila Zeď, líbil. Hnědé vlasy mu trčely do všech stran, ale i 

tak působily upraveně. Oči nebyly zelené, jak se domnívala předtím, ale míchanice barev.  

„A co jsi za druh?“ 

„Druh čeho?“ Zacukaly jí koutky úst, ale nakonec si udržela vážnou tvář. 

„Příšery.“ Vedle nápisu načmáral obličej s divokýma očima a tlamou plných ostrých 

tesáků. 

Amanda nafoukla tváře, otočila se na podpatku a vydala se pryč. To Suyu překvapilo. 

Urazila se snad? Co řekl špatně? Zabušil na sklo a doufal, že aspoň tohle je na druhé straně 

slyšet. A bylo, protože se otočila a se smíchem se vrátila. Vyplázla na něj jazyk. 

„Lekl ses?“ uličnicky se usmála. 

„Co to mělo být?“ nechápal chlapec. 
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„Vypadám snad jako příšera?“ 

Začervenal se a zakroutil hlavou. 

„No vidíš!“ 

* * * 

„Kdy zemřela?“ zeptal se Suya sedící naproti Amandě. Už se začalo stmívat, a tak se 

museli naklánět, aby na písmo viděli. Přišel čas, aby se pro dnešek rozloučili. Od té doby, 

co se poznali, chodili na stejné místo pravidelně. Každý den spolu strávili spoustu času a 

nikdo se jim to nepokusil zatrhnout. To připadalo Suyovi podezřelé, ale byl za to rád. 

„Před rokem,“ odepsala a smutně složila ruce do klína. Odmlčela se, mrkáním zaháněla 

slzy. „Chybí mi.“ 

Suya nevěděl, co jí odpovědět. Nevěděl, jaké to je ztratit někoho, na kom vám záleží. A tak 

jen položil dlaň na čiré sklo a čekal, dokud i ona nepoložila dlaň na to místo. Oba zachvátil 

smutek. Ta pitomá Zeď... 

Amanda se mu již na začáku svěřila, že si všichni myslí, že na druhé straně je svět 

mrtvých. Před rokem jí zemřela matka a ona zůstala sama. Chtěla ji navštívit, ještě jednou 

si s ní promluvit, nechat si poradit. Vydala se ke Zdi a trochu doufala, že přes ni dokáže 

přelézt. 

„Mám strach,“ napsala, když se přestala dotýkat skla. „Vždycky jsem si myslela, že na tvé 

straně jsou mrtví - i moje maminka.“ Zrcadlové psaní jim přestalo dělat problémy. „Ale 

když není tam, tak kde?“ 

Suya byl opět zahnán do kouta. S omluvným výrazem pokrčil rameny. Mrzelo ho, že dívce 

nedokázal dát odpověď. Trochu se zakabonila, ale nevydrželo to dlouho. Během chvíle se 

na něj opět usmívala, jako by se nic nestalo. 

„A jak se s tím vyrovnáváš ty?“ 

„S čím?“ 

Děvče si zakrylo pusu, aby nebylo vidět, jak se směje. „S tím, že nejsem příšera.“ 

„Nevšiml jsem si!“ rýpnul si a přikreslil smajlíka s vyplazeným jazykem. 

Amanda toužila vědět o druhé straně co nejvíce. Vyptávala se na každou věc, která jí přišla 

na mysl, ať už dávala smysl nebo to byla maličkost. Kdykoliv se sešli, informovali se o 

tom, co celý den dělali. Díky tomu se více a více sbližovali. I když je dělila překážka, znali 

se jako své boty. 

„Zase slavíte?“ zeptala se dívka. „Je u vás dost živo.“ Poslední slovo podtrhla. Když ještě 

věřila v říši mrtvých, nechápala ty záblesky a světla tryskající k nebi, které občas někdo z 

města zahlédl na druhé straně. Proč by mrtví oslavovali? Teď už věděla, jaká je pravda. 

„Slavíme narozeniny krále,“ odepsal Tetsuya. Chápal, proč má z toho jeho kamarádka 

takovou legraci. Slavili často. Oslavovali každé roční období, úrodu, zvířata, řemesla a 

dokonce narozeniny každého člena královského rodu. 

„Bude ohňostroj?“ Okamžitě se jí rozzářily oči, jako by se v nich odrážela světla 

ohňostroje. 
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Tetsuya přikývnul, otočil se a opřel se o Zeď. Oba se zahleděli na nebe zrovna ve chvíli, 

kdy k nebi vyletěla světla a rozprskla se na menší. Chlapec ale nesledoval šou, po očku 

sledoval Amandinu tvář rozzářenou radostí. 

* * * 

Čas nesmlouvavě plynul, ale jejich zvyk scházet se nepominul. Trávili spolu většinu 

volného času a ne vždy byli spolu sami. Zpráva o tom, že historky o obludách a říši 

mrtvých nejsou pravdivé, se šířila po obou královstvích. 

Čím více času spolu trávili, tím prázdnější se cítili. Prázdno nezpůsobovala samota – sami 

přece nebyli. Ale spolu také ne. Dělila je překážka, kterou se spolu už nespočetkrát snažili 

zdolat. Bušili do ní, házeli kamení, nosili si různé nástroje, ale přes zeď se nedostali. 

A oba chtěli být spolu. Ani jeden to tomu druhému neřekl, protože věděli, že to o sobě 

vědí. Věděli o sobě všechno, takže tuhle maličkost si vyčetli z tváří. 

Ten den měli za sebou další nezdařilou operaci „probourej Zeď!“. Amanda si mnula pěsti a 

Suya ležel na zemi a vydýchával adrenalin. Pak si sednul a prohlížel si, jak si jeho 

kamarádka hladí odřené klouby. 

„Bolí to?“ napsal se srdíčkem na konci. 

Zavrtěla hlavou a něco zamumlala. Bolavou rukou sevřela fixu a napsala: „Ne.“ Potom si 

začala nervózně ohryzávat ret. Suya se uculil a poklepal prstem o sklo. Kdykoliv se takhle 

hryzala do rtu, chtěla se na něco zeptat. Nebo říct něco vážného. 

„Ven s tím, Amy.“ 

Dívali se jeden druhému do očí, on vyčkával, ona se odhodlávala. S povzdychem trhla 

rameny a přiložila fixu ke sklu. „Chci být s tebou,“ napsala a slovo „chci“ zvýraznila. 

Položila dlaň na sklo a on její pohyb opakoval. 

Nemusela to říkat, věděl to a cítil to stejně. Na druhou stranu, když to bylo venku, připadal 

si mnohem lépe. Volněji. Jako by tam ta Zeď nebyla, i když ji pořád viděl a měl na ni ještě 

větší vztek, než předtím. Chtěl, aby se cítila stejně šťastně jako on.  

„Já taky,“ napsal proto. 

Pod dlaněmi ucítili slabé vibrování. Odtrhli oči jeden od druhého a pohledem ulpěli na 

malých prasklinkách, které se jim pod dlaněmi tvořily. Z nich se tvořily další, větší, až celá 

Zeď vypadala jako pavoučí síť. 

Amanda vyskočila na nohy, vyděšeně na tu podívanou kulila oči a couvala. Suya se nejdřív 

zachoval stejně, pak si ale uvědomil, že nastala ta chvíle, kdy je Zeď slabá. Jediná 

možnost, jak do sobě můžou světy proniknout. Sebral ze země kamínek a mrštil ho proti 

prasklinám. Zeď se rozprskla a světy do sebe zapadly. 

Dívčiny slzy se zalily slzami, ani nevěděla proč. Snažila se poznat, jestli se něco změnilo. 

Jestli dýchá jiný vzduch nebo chodí po jiné zemi. Ale všechno zůstalo při starém, jen 

zmizela překážka, která jim stála v cestě. 

Podívali se na sebe a po chvilce zmateného pokukování udělali první kroky. Tentokrát jim 

v cestě nic nestálo. Připadali si svobodní, i jejich slova byla taková. 

Suya si odkašlal, než promluvil: „Ahoj, Amy.“ 

Amanda se zvonivě rozesmála a bylo to poprvé, co to mohl její přítel slyšet. Okouzlilo ho 

to, i když čekal, že její hlas nebude tak vysoký. „Ahoj!“ 
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Zvláštní, že i když pro dva jedince se v ten okamžik změnil celý svět, nikdo jiný to 

nepostřehl. Čas pro zbytek světa dál plynul. Nikdo neslyšel, že na zem dopadly dvě fixy, 

které už nikdo nebude potřebovat. 

 

Cestou dvou bratří 

Hana Moserová 

Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno 

2. místo - II. kategorie 

 

20. listopad 2012 

Dnes si ke mně ve firemní jídelně opět přisedl Viktor. Trvalo mi kupodivu pouze čtrnáct a 

půl minuty, než jsem se dostal ke slovu. „Jaroslave, už týden mi pravidelně vykládáš, jak 

lidem zbývá jen měsíc. Můžeš mi aspoň říct přesné datum toho konce?“  

Viktor se ve skutečnosti jmenuje Jaroslav Kovařík, ale kvůli jeho bláznivým řečem a občas 

i nápadům bylo namístě vytvořit mu přezdívku. A legendární Viktorka... 

„Ale já ti to říkal už včera, a taky předevčírem.“ 

„A dneska mi to neřekneš, Jarku?“ Ušklíbl jsem se. On totiž o Viktorovi neví. 

„Tak tedy znovu,“ zatvářil se Viktor velice zoufale, „ale už opravdu naposledy. 21. 

prosince, což je mimochodem za měsíc a jeden den, bude, sečteno a podtrženo, po nás. Náš 

svět tak, jak ho známe, bude zničen a podrobí se zcela vůli Páně a soudu Božímu,“ dořekl 

slavnostně Viktor a já obrátil oči v sloup. 

„A jaké máš důkazy? Protože ti už potřetí říkám, že je to holý nesmysl.“ Jen se uchechtl. 

„Však počkej, třeba i tobě bude dovoleno prozřít.“ Je to normální blázen. 

24. listopad 2012 

Viktor se opravdu činil. Během čtyř dnů mi zvládl zahltit e-mailovou schránku. Prý 

„vědecké důkazy a ověřená fakta“. Dnes je sobota, takže budu mít čas si to pročíst. Ne, že 

by mě to teda zajímalo. Jenom má pozítří narozeniny a já mu chci udělat radost. 

30. listopad 2012 

Ač jsem si to snažil nepřipouštět, jednou k tomu dojít muselo. Viktor možná není zas až 

takový blázen, jak jsem byl přesvědčen. Přečetl jsem ty jeho lejstra a něco na tom možná 

bude. A ještě mi včera řekl, že po víkendu mi pošle něco důležitého. 

 5. prosinec 2012 

Jaroslav mě trošku zklamal, ty dokumenty mi přinesl až dnes ráno, ale stojí za to. Konečně 

něco pozoruhodného. Varování, které se odehrálo před 1150 lety. Rozhodl jsem se sem 

část této myšlenky zaznamenat. Plánuji tento deník zveřejnit jako motivaci pro nic netušící 

lidi, aby zbloudilé ovečky Páně začaly hledat cestu k pastýři. Aby svět věděl, jak jsem 

prozřel.  

,,Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, vyvýší tě On nad všechny 

národy země. Obdaří tě zdravím, odvrátí od tebe každou nemoc. Požehná plodu tvého 

života i plodu tvé role, tvému obilí a moštu, a způsobí, že tvoji nepřátelé zhynou či se 
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budou před tebou skrývat. Jestliže však nebudeš Hospodina poslouchat, dopadnou na tebe 

všechna zlořečení. Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje. 

Hospodin dopustí, že budeš svými nepřáteli poražen. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou 

a pomatením mysli." - Deuteronomium, pátá kniha Mojžíšova.  

Dnešní svět je již raněn slepotou, pomatením mysli. Jen dva věrozvěstové, bratři, věděli, co 

se stane. Hlásali a přeložili to, co se lidé neměli dozvědět. Ale jejich snaha, ta dávná snaha 

byla dnes již zapomenuta. 

7. prosinec 2012 

Čas v práci trávím ověřováním faktů. Jsem si teď naprosto jist pravdivostí dokumentů. 

Nakonec, kdo může zpochybňovat Písmo?  

13. prosinec 2012 

I když jsem časově plně vytížen, musím si zaznamenat důležité události a poznatky 

posledních dnů. Již vím, že mým posláním je varovat lidi. Zdědil jsem toto poslání jako 

mnoho lidí přede mnou, mezi nimi i slovanští bratři věrozvěstové. Musím přesvědčit 

všechny lidi, uspět stejně jako tehdy oni. Selhání mi není dovoleno. Naštěstí vím, že jdu 

správnou cestou, cestou dvou bratří.  

14. prosinec 2012  

Musím začít jednat radikálněji. Moje internetové stránky jsou nedostatečnou snahou. 

Přejdu k činům. Mám plán, tedy jen pokud se mi podaří zprovoznit revolver po dědovi. A 

jen tak mimochodem, šéf mě vyhodil z práce. Dle jeho tvrzení trávím pracovní dobu na 

internetu. Na moji snahu objasnit mu podstatu věci reagoval velice chladně. Ten zapšklý 

starouš určitě neprozře. Některým lidem prostě není pomoci. 

15. prosinec 2012 

Dnes večer proběhne akce. Vím, že je to neuvážené a zbrklé, ale začínám se třást pod tíhou 

času. Tak málo času! 

 Krátce - Krimi zprávy 

Muž v městském parku ohrožoval kolemjdoucí 

Dne 15. prosince večer bylo v městském parku rušno. Policie zasahovala proti 

pětatřicetiletému ozbrojenému muži, který ohrožoval manželský pár, vracející se tudy z 

restaurace domů. „Byl úplně mimo, vůbec jsem nechápala, co po nás chce. Pořád něco 

křičel. Bála jsem se, že nás zastřelí,“ uvedla sedmadvacetiletá žena, která byla celou událostí 

velice otřesena. Naštěstí včas zasáhli strážníci hlídkující nedaleko místa činu. Muž byl 

převezen do psychiatrické léčebny, kde bylo potvrzeno narušení jeho duševního zdraví.  

 

18. prosinec 2012  

Již třetím dnem jsem na tomto strašném, bezútěšném místě. Aspoň, že mi vrátili deník, víc 

asi čekat nemůžu. Těm zatraceným psychoušům je jedno, co jsem jim řekl. Ty sobce 

nezajímá, že musím zachránit svět, spasit jeho duši.  

19. prosinec 2012  

Dnes za mnou přišel Jaroslav, už delší dobu mu neříkám Viktor. Pochopil jsem, že jeho 

názory, které jsem pokládal za pouhé bláznovství, jsou neskutečně důležité a pravdivé. 
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Posadil se naproti mně k malému stolku, ve vzdálenosti asi tří metrů od nás se o zeď opíral 

strážný. Jaroslav si nervózně pohrával s propiskou a po chvíli začal.  

„Mně je to fakt líto, Dalibore. Já... já nevím, na co jsem myslel. Proboha, slyšíš, co ti 

říkám? Prober se, byly to blbosti.“ 

„Nechápu tvoji lítost, kdybys neudělal, co bylo nutné, nedozvěděl bych se o svém poslání,“ 

namítl jsem překvapeně. 

„Ale žádné poslání přece není,“ pokračoval ztrápeně Jaroslav, „nebude žádný konec světa, 

žádná apokalypsa, chápeš? Já se fakt omlouvám, vsadili jsme se s kolegou, jestli tomu 

uvěříš, opravdu to byl příšerný nápad, něco ti nalhávat...“ 

„Neříkej mi, Jaroslave, už i ty ztrácíš víru? To chceš zpochybňovat i Písmo svaté? Chceš 

zpochybňovat i názory Konstantina a Metoděje?“ 

Jaroslav se na chvíli zarazil a přemýšlivě svraštil čelo. 

„Ale o tom to přece vůbec nebylo, Dalibore. Bez nich bychom se tu bez latiny nedostali ani 

do kostela na prohlídku a byli pod větším vlivem jiných zemí. Díky nim tu dnes máme to, 

co máme, naši víru a vlastně i jazyk. Nechci a nemůžu zpochybňovat jejich názory a učení, 

ty se ale zničení lidstva přece netýkaly.“ 

 „Pleteš se, Jaroslave. Proč by jinak tak usilovně kázali v jazyce, kterému lidé rozuměli, 

namísto v latině, kterou znala jen hrstka nejbohatších? Lidé se to museli dozvědět, museli 

být varováni. Bohužel je to už dávno, spousta lidí zapomněla.“ 

 „Lidé chtěli rozumět těm textům, protože se týkaly jejich víry, a v těch dávných dobách 

jim byla víra tou největší posilou. Ne kvůli strachu a varování, ale kvůli naději a také pro 

vlastní kulturu, Dalibore.“ 

 „I ty...“ 

Zřejmě do mého výrazu tváře a tónu hlasu pronikla nevěřícnost, především však vztek, 

neboť strážný kývl na Jaroslava a ten na mě vrhl poslední zoufalý pohled, pak zkroušeně 

odešel. 

Jak mu mohl ďábel tak rychle zatemnit mysl? Nechápal jsem to. 

20. prosinec 2012 

Můj čas vypršel. To, že mi nejspíš Nejvyšším nebylo dáno uspět, je pramalou útěchou, 

stejně se mi lámou kolena pod tíhou mé viny. Selhal jsem.  

 

Dopis věrozvěstům 

Šárka Kučerová 

Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, Plzeň 

2. místo - II. kategorie 

 

V Dobřanech dne 30. 12.  l. p. 2012 

 

Velevážení bratři ze Soluně, slovanští věrozvěstové, bratři Cyrile a Metoději,  
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než jsem začala psát tento dopis, seděla jsem rozhořčena nad jedním článkem a dumala nad 

tím, jak může být text s tolika chybami poslán před zraky miliónů lidí. Mé uvažování mě 

přivedlo až k prvopočátkům psané staroslověnštiny, k vaší hlaholici. A najednou v mé 

mysli vyvstalo pár otázek. 

Co by se stalo, kdybyste nevymysleli hlaholici? První z odpovědí, která mě napadla, že 

starou slovanštinu by zatlačila latina, se zdála být nepravděpodobnou. Vždyť už za vašeho 

života byla latina jazykem učenců a věřte, že u toho zůstalo (možná vás uspokojí, že její 

úkol je stále významný: v lékařství, přírodopisném názvosloví i v právním světě se latina 

hojně využívá dodnes a díky tomu se dokáží domluvit lidé stejného oboru, aniž by jim 

v tom bránila odlišnost mateřských jazyků). Pravděpodobnější verzí zániku 

staroslověnštiny by tedy asi bylo její zatlačení některým z germánských jazyků. Naštěstí 

hlaholice vznikla, a tak mi k této otázce nezbylo, než s úlevou podotknout: „Zaplať pán 

Bůh.“ 

Ano, ani na Boha nesmím zapomenout. Vždyť to byl zřejmě hlavní cíl vaší výpravy, šířit 

křesťanství mezi prostý lid Velké Moravy. Ale ujalo by se tu vůbec, kdybyste se 

nezasloužili o kázání ve staroslověnštině? Když se vžiji do kůže tehdejšího posluchače, 

s rozumem na úrovni mezka, asi by mi v kostele učaroval jen ten obřad a nezbývalo by mi 

než horlivě přikyvovat a tvářit se, jako kdybych všemu rozuměla a spolkla všechnu 

moudrost světa. A kněz by si mezitím plácal játra v latině a díval by se na stádo 

přikyvujících otrhanců. Nejen, že by brzy došly k úhoně mé krční svaly, ale také by mě to 

bezmyšlenkovité kývání přestalo bavit. Proč mám poslouchat něco, čemu nerozumím?  

Vy jste ale dokázali neuvěřitelnou věc. Dokázali jste přesvědčit mocné vaší doby, že lidé 

nejsou stádo, a své přesvědčení před nimi obhájit. Že teprve když budou respektovány 

jednotlivé bytosti a trpělivě, srozumitelně jim vysvětlována vaše věc v jazyce, kterému oni 

rozumějí, teprve pak lze počítat s jejich spoluprací. A pouze když prostí pochopí, jen pak 

mohou novou tezi přijmout. Nebo odmítnout. Kéž by tuto vaše ideu respektovali všichni 

mocní tohoto světa ve všech dobách.  

Chci vám říct, že vaše snaha nebyla marná. Staroslověnština i křesťanství se v určité formě 

na Velké Moravě udržely dodnes. O obou se dá říct, že prošly velkým vývojem a stále se 

mění. Z Velké Moravy se stalo České království a ze staroslověnštiny čeština. A ta žije 

dodnes.  

Abyste rozuměli, dnes máme rok 2012, tedy třetí tisíciletí a na světě je 6,4 miliard lidí, 

z toho 10 miliónů Čechů. Zatím to tedy vypadá, že by čeština měla ještě nějaké to století 

vydržet.  

Ale jak už jsem řekla, stále se mění. V současné době je to hlavně díky, nebo spíš kvůli 

internetu. To je náš kámen úrazu. Naše dobro i zlo. Internet je něco jako nikde nekončící 

síť, v níž každý uzel představuje informaci a všechny informace na sebe navazují. A tak 

člověk může v jednu chvíli číst recept na bramboračku a za minutu si už prohlížet zimní 

kabáty. Navíc každý může do té sítě připlétat nové uzlíky, přidávat nové informace.  

A tady se rodí změny v jazyce, někdy nechtěné. Někdo napíše slovo s chybou, deset lidí ji 

vidí a pět z nich ji zopakuje.  Po těch pěti dalších dvacet a tak to jde dál a dál. Když potom 

už půl národa píše zmíněné slovo s chybou, pravidlo se prostě přepíše a chyba zmizí. 

Nastane nepatrná změna…a všechno je v pořádku. Ale je to v pořádku?  

Nevím, jak tomu bylo za vašich dob, ale v současnosti je spousta strašáků, které náš jazyk 

ohrožují. Mezi ty nejhorší patří lidská lenost a zdánlivý nedostatek času. Dnešní lidé moc 

pospíchají. Chtějí mít všechno co nejrychleji, aby stihli více věcí. Píšou-li nějakou zprávu, 
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schválně vynechávají písmena, háčky, čárky, tečky, prostě všechno, co se vynechat dá. A 

když jim pak čas zbyde, neumějí ho smysluplně využít. Já sama jsem zmatená, když 

dostanu zprávu složenou z pár souhlásek, několika mezer, bez čárek, bez teček… 

V takovém případě moje odpověď zní: „Mohl bys mi to napsat česky?“ 

A pak je tu ještě jeden zádrhel. S novými věcmi přicházejí i nové názvy, s tím jste se určitě 

setkávali i vy. Nová pojmenování mi nevadí. Co ale nepochopím, je používání cizích slov 

u vyjádření, která by se dala říct česky a byla by mnohem srozumitelnější. Ale třeba si pak 

člověk připadá chytřejší. Možná jsem jenom staromódní.  

Dost možná vám, milí bratři, můj dopis připadá jako stížnost, věřte ale – tohle nebyl můj 

záměr. Všechno zlé je k něčemu dobré. A není důležité na zlé upozornit a dobré ochránit?  

Pravdou je, že ani s jazykem, ani s křesťanstvím to na našem území vůbec nevypadá bledě. 

Každé dítě, které se narodí v Čechách či na Moravě, se rodí do vzdělané společnosti 

ovlivněné právě křesťanstvím. A přestože kostely jsou dnes málokde plné každou neděli a 

lidé třeba ani neznají nazpaměť Otčenáš, jsou tu náboženské principy hluboko zakořeněny. 

Naše zákony i morální hodnoty vycházejí z Desatera, slavíme křesťanské svátky, věříme 

v jednoho boha. A do této společnosti se rodí děti, jež tyto skryté hodnoty přirozeně 

přijímají.  

A nejenom to, odmalička je jim vlastní také touha po vzdělání. Každé dítě chce znát 

všechna písmenka, umět číst, psát, počítat, vědět toho co nejvíc dřív než sousedovic Jenda. 

Je to pro ně přirozené, když vyrůstá mezi vzdělanými, ale hlavně stále ještě zvědavými a 

soutěživými tvory. Je vidět, že vaše slova padla na úrodnou půdu a vaše ideje přetrvávají. 

Jsem u konce svého dopisu. Vše, co jsem chtěla napsat, jsem napsala. Věřím a doufám, že 

vás můj dopis potěší, protože vám ukáže, že plody vaší práce se možná neukázaly hned 

tenkrát, ale zato dnes jsou vidět na každém kroku. Patří vám obrovský dík a uznání od 

všech Čechů. A vězte, že s každým písmenem, slabikou i slovem v nás žije vděčná 

vzpomínka. 

Se srdečným pozdravem 

Šárka Kučerová 

 

Cimrman tlumočníkem 

Šárka Kučerová 

Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10, Plzeň 

2. místo - II. kategorie 

 

(vědecký referát Mgr. Josefa Vomáčky) 

 

Dobrý večer, vážení přátelé, 

rád bych vás seznámil s nejnovějšími informacemi o dosud neprobádané oblasti zájmu 

českého génia Járy Cimrmana. Nedávno se totiž našemu vědeckému kolektivu ozval 

významný cimrmanolog, pan profesor inženýr doktor Lech Kaczmarek. Pan profesor 

působí na Varšavské univerzitě jako děkan fakulty historické a je také aktivním členem 
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Polské společnosti Járy Cimrmana (Polskie Towarzystwo Jara Cimrman). Předmětem 

našeho společného hovoru byla role Járy Cimrmana v misijní výpravě Cyrila a Metoděje.  

Panu profesorovi se podařilo ve starých archivech najít zcela neznámé záznamy. Jednak od 

jakéhosi Bratraty, což byl patrně velmi vzdělaný šlechtic přítomný příchodu věrozvěstů, a 

jednak od byzantského mnicha Efrena z Mirabilis, svědka příprav oné slavné výpravy.  

V Bratratově spise najdeme zmínky nikoli o dvou, ale o třech hlavních postavách této 

výpravy. Byli to samozřejmě oba bratři, ale s nimi ještě postava nazývaná Jarko, řečený 

Tesař. Pan profesor vypátral, že staročeský překlad slova Cimrman opravdu znamená tesař.   

Mnich Efrenus zase ve své kronice uvádí, že „…k oběma bratrům se připojil ještě nějaký 

jejich velmi vzdálený příbuzný jménem Jarko. Protože byl považován za mírně duševně 

zaostalého (jako ostatně všichni Slované), měl na práci pouze přenášení zavazadel a 

shromažďování různých nezbytných písemností…“  

Když výprava dorazila do Velkomoravské říše, píše Bratrata, první hradiště, na které 

narazila, byly Bratrkovice, sídlo onoho Bratraty. Ve spisech stojí, že Crha a Strachota 

(Cyril a Metoděj) se chovali vznešeně a občas povýšeně, ale Jarko jen co vyložil 

zavazadla, „zapádl s chlápy do kerčmy, ha nevysterčil čumák, dokávaď nekokerhál kohút“ 

(volně přeloženo naším postřekovským cimrmanovským spolupracovníkem Joskou 

Berhudúc). 

Bratrům prý bylo mírně řečeno proti srsti kázat ve staré slovanštině, a tak v prvních 

týdnech kázali latinsky. Lidé však stále nechápali a docházka na ranní bohoslužby se 

horšila. Zato hospoda byla večer plná.  

Bratrata píše, že každý večer, když Jarko dorazil do krčmy, zasypali ho místní strýci 

otázkami. Zajímali se o obsah řečí vedených oběma cizinci – ptali se na Bibli a křesťanství, 

a hlavně toho Krista. Jarko, který díky svým slovanským kořenům starým jazykem plynně 

hovořil, jim tedy každý večer kázání převyprávěl. A dělal to tak mistrně, že se postupně 

naplnila krčma celá a nový příchozí si musel sednout pod okna.  

Jakmile tahle večerní dostaveníčka nad Biblí objevili Cyril a Metoděj, uvědomili si, že 

historický úkol by tak byl po právu připsán Jarkovi a ne jim, a tak raději začali kázat ve 

staroslověnštině podle původního záměru. Lidé jim rozuměli a mise byla naplněna. 

Dle dobových spisů a pověstí se Jarkovi ve zdejších krajích zalíbilo natolik, že opustil 

výpravu a natrvalo se usadil v bratrkovickém domě poblíž místní krčmy. Tam pořádal 

pravidelná noční sezení, kterých se s oblibou zúčastňovali všichni mužští obyvatelé 

hradiště. V místním kraji se pak díky Jarkovi velmi rychle vžilo slovo hlaholení či hlahol, 

jehož význam spočíval v bujarém a nadšeném předčítání textů napsaných hlaholicí.  

Tady pan profesor svůj výzkum ukončil. Nutno ovšem podotknouti, že jeho výzkum se 

týkal pouze starých písemností. Proto náš kolektiv panu profesorovi nabídl spolupráci.  

Docent Brouček navrhl, abychom se na ona místa, kde se Bratrkovice nacházely, vypravili 

a vypátrali i další pozůstatky českého génia. Jeho návrh byl jednohlasně přijat. Krycím 

názvem akce bylo zvoleno slovo Hlahol a naším heslem se stal výrok inženýra Šťovíčka: 

„Vytrvalým hlaholem po stopách génia!“ Rád bych od tohoto řečnického pultíku popřál 

naší výpravě, aby našla vytoužený cíl a přinesla další důkaz o Cimrmanových zásluhách 

v české historii. Mnoho zdaru. 

Děkuji za pozornost. 
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Povinnost nebo poslání? 

Eliška Šlesingerová 

Gymnázium, Studentská 1198, Havířov 

3. místo - II. kategorie 

 

S ohledem na vzpomínku našich dávných kronikářů, kteří cestu Cyrila a Metoděje 

uschovali svým písmem, mě nutně pokaždé napadne, jak hodně se od té chvíle změnilo. 

Svět minulosti, jehož hranice sahaly od svatého nekonečna až k prokletým končinám 

neznáma, poskytoval dostatečné množství protikladů, aby se nedalo jednoznačně určit, zda 

byl lepší či nikoli. 

Doba, kdy bratři museli podstoupit dlouhou, vyčerpávající cestu, je té naší natolik 

vzdálená, že sotva můžeme pochopit, jak ji vnímali oni, ještě s ohledem na své poslání, 

kterému museli důvěřovat. Putovali do neznáma, s nejistou zárukou a složitým cílem, 

jehož splnění jim ale snad dodávalo dostatečnou naději i motivaci k dalšímu úsilí. Jak by 

takový úkol probíhal asi dnes? Kdybychom naši zemi, svého století takřka barbarskou 

vzhledem k vyspělosti věrozvěstů, přemístili do dnešních málo informovaných končin, 

pochybuji, že by si někdo dal takovou práci s tvorbou unikátního písma. A jak by dnešní 

svět asi ovlivnilo, kdyby byl vyslán někdo jiný nebo popřípadě nikdo? Kým bychom byli a 

jaká by byla naše situace dnes? 

Je vtipné, že naše tendence automaticky a znuděně přijímat vlastní minulost a historické 

události, jejichž existence určila naše dnešní postavení, postupně potlačuje všechno, čemu 

dávní lidé věřili. Už jenom slova, ty geniální jednotky myšlenek, pro náš vyspělý svět, 

jehož slávu stavíme nad ctnosti, změnila svůj význam, když jejich hodnota a cena upadla 

až k smutným hlubinám jisté lacinosti. Mluvíme, ale vlastně neposloucháme. 

Možná člověk potřebuje čas, aby pochopil, aby byl připravený rozumět jazyku, který do 

slov převést nelze. A do té doby je zde alespoň tichý prostředník, který je z určitého úhlu 

životem píšícím o žití. Knížky. Pro generace minulých století synonymum pokladu, záruka 

slávy a pomoc při hledání vlastního poslání a neméně seberealizace. Vlastnit dostatečné 

množství těch pevných svazků dlouze opsané práce pověřených, znamenalo cestu k 

moudrosti nebo alespoň vzdělanosti. 

Vládnout knihám, symbolizovalo moc nad slovem a pro toho, kdo chtěl svou osobnost 

vyzdvihnout ještě výš, i moc nad ostatními. Skvěle formulované projevy plné motivace, 

kliček i obhajoby, jsou základem rovnice pro vůdčí osobnost a lid. A to se nezměnilo. 

Ale čím jsou knížky pro dnešního skeptického, uzavřeného a přesyceného člověka? 

Obávám se, že už jen povinnost. 

Neustále hledáme a ptáme se po smyslu svého života, ale na rozdíl od konvencí starých 

časů, má ten náš podstatně větší škálu možností a uplatnění. Přesto všechno nemůžeme 

dosáhnout takového souladu s věcí jako Cyril a Metoděj. Mohla by být rozhodujícím 

faktorem jejich víra, vychování nebo osobnost? Líbilo by se jim, či příčilo, že byli 

odsouzeni k věčné slávě? Jací vlastně doopravdy byli? Mohli mít i jiné sny a přání, které 

museli pro váhu a přesvědčení svého poslání potlačit? Můžeme se jen ptát, pravda, ale 

řešení nedosáhneme, neboť nesdílíme ani jejich vizi poslání. Náš čas a naše doba má jiná 

pravidla, zatímco překročila všechny zásady minulých věků a spěje dál. Nabízí se otázka – 

spěje i výš? Dokázali bychom pro poslání obětovat všechno? Bez toho, aniž bychom 
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věřili, ne. 

Obdivuhodná je neméně skutečnost, že ani rozdílnost povah a vlastností nepřekazila cíl 

bratrské cesty, která mohla dopadnout úplně jinak. Jak lehce by mohl zásadní konflikt mezi 

oběma věrozvěsty proměnit českou zem v bojiště protichůdných názorů a střet páru 

seberealizací? A zase se můžeme jen ptát, jak by se to podepsalo na dnešní podobě? 

Nikdy mě nepřestane fascinovat, že jediné rozhodnutí může změnit celý svět a zanechat v 

něm nesmazatelnou stopu. Pokud to ale víme, měli bychom je vážit, nejdříve přijmout 

všechny argumenty a teprve pak situaci soudit, ačkoliv existují i takové, které lze jen 

obdivovat. A jejich připomínáním se vlastně nevědomky posunujeme výš, obohacujeme o 

prožité zkušenosti, chyby a nápady minulých věků i generací a rozvíjíme tak sami sebe o 

myšlenky, které v současnosti už nikdo znova nevysloví. Proto má smysl a cenu vnímat 

knihy, přemýšlet nad slovy a připomínat si i onen příchod dvou bratrů, jejichž posláním 

nebylo nic menšího, než to, abychom také my, znudění pesimisté po všechna staletí, šli 

vlastní správnou cestou a začali v ni věřit. 

 

Učedník 

Timotej Lauko 

Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha 10 - Hostivař 

3. místo - II. kategorie 

 

Někde venku zakokrhal kohout a Gorazd se probudil. Rameno, které se od mučení v Nitře 

už sice zahojilo, ho teď bolelo. Jako každe ráno... pomyslel si, ráno bývá bolest největší... 

Chvíli jenom ležel v posteli a naslouchal. Od jisté doby byl zvyklý dělat to každý den. 

Každý den poslouchal, jestli přede dveřmi náhodou neuslyší kroky svých pronásledovatelů. 

Wiching měl svoje oči a uši všude, takže bylo možné, že se o jejich nynější poloze už 

dověděl. Naštěstí už dnes jedou dál... dál... 

Opakoval si to slovo a v duchu se smál, protože nevěděl, kam vlastně s ostatními jdou. 

Když ho Sáva dostal ze žaláře, říkal, že má v plánu jít na sever, nebo na východ. To bylo 

jedno. Kamkoliv, hlavně ať je to co nejdál od Moravy. Ne, nepřestal milovat svojí zemi. 

Nejradši by v ní zůstal a bránil ji přede všemi cizinci. Znovu se tiše zasmál. Nejradši... 

Proč k tomu potom v sobě nenalezl odvahu? Proč nezůstal? Cítil se, jako by zapřel to, 

čemu věřil, a byl to mizerný pocit. O to víc, že to byl právě on, koho Metoděj ustanovil za 

svého nástupce. Jako arcibiskup a duchovní vůdce Moravy selhal. Už nepředpokládal, že 

bude svému národu alespoň trochu užitečný. 

Kdyby měl spočítat, kolikrát už téhle náladě podlehl, asi by se mu to nepovedlo. To byla 

další z věcí, která se opakovala každé ráno, téměř pravidelně. Když se s tím svěřil 

Klimentovi, ten ho utěšil, že kdyby zůstal, nic by se tím nezlepšilo. A měl pravdu, 

pomyslel si znovu. Kdyby zůstal, nic by se nezměnilo na tom, co se teď dělo na Moravě. 

To, že by seděl v žaláři, by nezabránilo Wichingovi, aby zničil dvacet let snahy jeho 

učitelů. Nic by mu v tom nezabránilo... 

Vstal a oblékl si kalhoty. Kněžské roucho musel, aby předešel odhalení, před časem 

vyměnit za běžný vesnický oděv. V hliněné nádobě byla ještě voda a Gorazd si opláchl 

tvář. To byla teď celá jeho ranní hygiena - nejlepší, jakou mohl mít. Utřel se a na košili, 

kterou nevyměnil už týden, si oblékl notně obnošenou, krátkou tuniku. Potom vyšel ven 
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z ložnice a ocitl se na „náměstí“ uprostřed hradiště. Byl pozdní podzim a proto, důsledkem 

častého deště, bylo kolem hodně louží a na nevydlážděné zemi se udělalo bláto. Byla zima, 

a proto se Gorazd natáhl pro těžký, drsný plášť, který dostal před týdnem v Čeňkově. 

Z domu naproti viděl vycházet Nauma. Jejich společné vězení je hodně sblížilo. Předtím 

ho téměř vůbec neznal a věděl o něm jenom to, že pochází z jihovýchodu Moravy, až od 

hranic s Bulharskem, a byl jedním z prvních, kteří se přidali k Cyrilu a Metodějovi. Naum 

mu pokynul hlavou na pozdrav a podešel k němu. 

Mlčky se vydali na vyvýšenou severní stranu hradiště, kde měl svoje obydlí vladyka 

Bronislav. Bylo jejich povinností poděkovat mu před odchodem za ubytování a 

pohostinnost. Po cestě se k nim připojili tři další z bývalých žáků Konstantina a Metoděje. 

Z Nitry jich kromě něj samého odešlo ještě asi pětadvacet. Šest z nich se odpojilo 

zanedlouho potom, ze strachu aby je neobjevili služebníci Wichinga a německých kněží, 

čtyři zůstali v Čeňkově a tři zemřeli po cestě na následky zranění, které jim způsobilo 

dlouhé mučení v Nitře. Takže teď jich bylo už jenom devět z těch, kteří odjeli na jih. 

Z Nitry utekla ještě druhá část žáků, rozhodnuta jet do Polského knížectví, nebo do Rusi na 

východě. Gorazd neměl žádné zprávy o tom, co se s nimi stalo a jakou mají cestu. 

Předpokládal, že oni taky nemají žádné zprávy o něm a o ostatních. Z původních dvou set 

žáků, kteří následovali své moudré učitele, jich nezůstala ani polovina. A teď, proběhlo mu 

hlavou, teď jsou pronásledováni a štváni jako divá zvěř, vyhnáni ze své vlasti jako zločinci 

bez domova a přátel. 

Zahnal svoje myšlenky a společně s ostatními prošel kolem vladykovy tělesné stráže. 

Dveře do přijímací haly se před nimi otevřely a oni vstoupili dovnitř. Zbytek jejich druhů 

už tam byl, rozmlouvali a čekali na pána Bronislava.  

Vladyka se zdráhal je ubytovat, už když přijeli do jeho panství, a i když nařídil, aby o ně 

bylo postaráno, jak se patří, nesnažil se projevovat jim přátelství a mluvil s nimi jen tehdy, 

když musel. Gorazd ho ale chápal. Ne každý má odvahu udělat takový přímý čin proti 

knížecí vůli, která nařizovala neposkytovat ochranu ani žádnou jinou pomoc žákům 

Metoděje a Konstantina. Museli mu být vděční i za to minimum, které pro ně udělal.  

Chvíli bylo ticho a potom se otevřely dveře na opačné straně velké místnosti. Vladyka 

rychle vešel, následován několika svými hodnostáři a dvěma vojáky. Usedl na svůj stolec 

a zadíval se na přítomné.  

Tehdy promluvil Kliment, který stál nedaleko Gorazda: „Děkujeme Ti, ó vznešený 

Bronislave, za tvou pohostinnost a všechnu námahu, kterou jsi vynaložil na péči o nás! 

Vidíš, že my Ti to nemáme jak splatit, protože nic nemáme a sami se za to stydíme. Není 

totiž dobré, aby člověk zdarma bydlel v cizím domě a ujídal z cizího jídla, nevynahradil to 

a potom ještě navíc ve spěchu odešel a ani pořádně nevyjádřil svůj vděk hostiteli. Takové 

právo nemá ani sám velký kníže. Nicméně bych Ti chtěl aspoň za všechny svoje 

společníky požehnat jménem Svaté Trojice. Kéž Ti žehná Bůh, Syn i Duch, kteří jsou 

jedno a mají svrchovanou moc nad celým světem!“ 

Kliment byl jediný z nich, který si ponechal staré kněžské roucho a nevyměnil ho za 

obyčejný oděv. Gorazd ho za to respektoval, ale zároveň se obával, že je kvůli Klimentovi 

najdou. 

Vladyka chvíli mlčel a pak odpověděl: „Víte, že poskytnout pomoct člověku v nouzi je to 

nejmenší, co může křesťan udělat. O to víc, když pochází ze vznešeného rodu. Je to má 

povinnost a nechci za to po vás peníze, protože je hřích žádat peníze od svatých osob.“ 

Chvíli mlčel a potom pokračoval: „Co máte v plánu teď? Kam se chystáte?“ 
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„To nevíme ani my sami, můj pane. Chceme překročit jižní hranice Moravy a potom jít 

hlásat Boží slovo tam, kde o to stojí. Slyšeli jsme, že v zemi Bulharů a v jiných jižních 

zemích, tamější lidé dychtí po Bohu a chtěli by slyšet víc o víře. Tam budou směřovat naše 

kroky ze všeho nejdřív.“ 

„Přijměte ode mě tedy několik vojáků jako doprovod, abyste byli pod ochranou, alespoň 

dokud nedosáhnete hranic.“ 

„Jsme ti vděční za snahu postarat se o nás, ale jsme kněží a ne válečníci. S Boží pomocí to 

zvládneme i bez vojáků.“ 

Bez vojáků..., v duchu ho přerušil Gorazd, bez vojáků budeme snadným cílem pro 

loupežníky, nebo jinou podobnou sběř. Kliment se občas spoléhal na Boží pomoc až do 

také míry, že sám nic neudělal a jenom čekal, že Bůh se o něj postará, aniž by se trochu 

snažil. Gorazd znovu nevěděl, jestli má Kliment tak velkou víru, nebo je pouze tak 

bláhový. Ne, takovou pomoc si nemůžou dovolit odmítnout. 

„Děkujeme Ti, vladyko, rádi přijmeme tvojí pomoc,“ přerušil Klimentovu řeč a podíval se 

na něj. Kliment jenom přikývl hlavou a už nic neříkal. Byl sice starší, ale respektoval 

Gorazdovu autoritu, která mu byla svěřena Metodějem. Potom si vyměnili ještě jiné 

zdvořilostní řeči a vyšli ven, aby se přichystali na cestu. Byl čas odejít. 

Asi za hodinu se všichni setkali u jižní brány. Byl tam i Bronislav, který se už nesnažil 

skrývat svojí radost z toho, že odcházejí. Možná to od něj bylo nezdvořilé ale, koneckonců, 

měl strach z toho, že by měl problém, kdyby se zjistilo, že je ukrýval, a to ho možná, aspoň 

zčásti, omlouvalo.  

Nasedli na koně a vyjeli z brány. Čtyři vojáci, které jim vladyka přidělil, jeli kolem nich. 

Cesta byla klidná a nikdo, nebo nic, je nerušilo. Všude ale vládla tichá, melancholická 

nálada. Gorazd věděl, že aspoň polovina z nich byla v Nitře mučena. Den plynul rychle, až 

nastal večer. Jeli po lesní stezce, na kterou lidská noha vstoupila jednou za uherský rok, 

takže se nebáli, že je někdo objeví. Zanedlouho po setmění se utábořili a jeden z vojáků 

jim oznámil, že jsou několik mil od Blatnohradu, což znamenalo, že jsou velmi blízko 

hranic. Gorazd se ukládal k spánku s dobrým pocitem. Teď jim už nehrozilo nic. 

Brzy ho ale vzbudily hlasité zvuky a on zjistil, že se mýlil. V polospánku ještě pořádně nic 

neviděl, ale začal instinktivně utíkat. Brzy si uvědomil, že celý jejich malý tábor obsadili 

vojáci. Gorazd si uvědomil, že místo, na kterém se utábořili, nebylo až tak nápadné. Večer, 

před tábořením, ještě schválně sešli mimo cestu, aby byli z dohledu případných 

kolemjdoucích, kteří ale byli asi tak pravděpodobní jako maliny v zimě. Ne, vojáci museli 

vědět kudy jít, aby je našli. Bronislav! Jeho vojáci předem znali cestu, po které se pustili, 

a Gorazd si vzpomněl, že kamenecký vladyka se o ní zmiňoval den předtím, než odjeli. 

Taky si vzpomněl na jezdce, který v ten samý den vyrazil z Kamence na jihovýchod. 

Všechno do sebe začalo zapadat. Vojáci, které Bronislav poslal s nimi, zde nebyli kvůli 

jejich ochraně, ale aby je navedli blíž k Blatnohradu, kde je už čekali další vojáci, jejichž 

úkolem bylo, aby Gorazda i s jeho společníky zajali, nebo možná i zabili. Proč to udělal? 

Pro peníze, nebo se prostě bál? To už bylo jedno. Wichingův strach ze šíření „kacířského 

učení“ dál, mimo Moravu, bude zažehnán a oni jsou v pasti! 

Gorazd utíkal, ale brzy ho zastavila mocná pěst jednoho z vojáků. Do očí se mu nahrnula 

krev, on se zapotácel se a spadl na zem. Když se vzpamatoval, viděl, že ozbrojenci už 

pochytali skoro všechny z jeho společníků. Voják, který ho omráčil, ho teď zvedal a chtěl 

mu svázat ruce. Gorazd si uvědomil, že někteří už jsou mrtví. I přes krev v očích poznal 

Slavomíra, jak se prázdným pohledem dívá do oblohy, viděl  Dobrožizňa, který byl 
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ušlapán těžkými botami vojáků, a ostatní, které už nerozeznal. Krev v jeho očích se začala 

mísit se slzami. Viděl umírat lidi, se kterými strávil mnoho let. Lidi, kteří byli jeho 

duchovními bratry a druhy. Lidi, kteří prošli stejným utrpením jako on.  

Jeden z vojáků zamířil k Sávovi s vytasenou dýkou. Zastavil, a když se připravoval 

k zasazení rány, ozval se výkřik a Angelár, kterého si až doteď nikdo nevšiml, se na něj 

vrhl. Voják ho se sebe setřásl, další dva ho chytli a potom mu první voják vrazil dýku do 

břicha. Gorazda se zmocňovalo zoufalství. Angelár taky! Musí zachránit aspoň ostatní. 

Využil chvilkové nepozornosti vojáka, který ho držel, vytrhl se mu a rozběhl se směrem 

k Angelárovi. Vrazil ramenem do vojáka s dýkou a pěstí uhodil dalšího. Ti dva, co drželi 

Angelára, ho pustili a rozběhli se ke Gorazdovi.  

Vzpomněl si na časy, kdy byl mladší. Jako syn vladyky byl cvičen i v boji a zvládl už 

i těžší protivníky, než proti němu stáli teď. Prvnímu z nich se vyhnul, nastavil mu nohu 

a při tom mu vytrhl z ruky kopí, které držel. Stačilo jen bodnout. Ne, teď je to jiné... 

Nemůže si poskvrnit ruce krví. Nechal vojáka dopadnout na zem a tupou stranou kopí 

zablokoval ránu druhého vojáka a potom ho jím jenom přetáhl přes záda. Nechtěl a nemohl 

nikoho zabít. Musel pouze chránit ostatní. Voják spadl na zem a Gorazd viděl, že se blíží 

další. Těch už bylo víc a bylo mu jasné, co bude následovat. Věděl ale, že to jsou vojáci, 

kteří drželi ostatní. Teď máte příležitost! Využijte jí a utečte! Podíval se na ně a oni 

pochopili. Sáva ještě popadl Angelára a potom se rozběhli do lesa. Ochránil je! 

Ve chvíli, kdy se mu do hrudi vnořil meč prvního z vojáků, si uvědomil, že jeho život měl 

přece jenom smysl... 

Během posledních několika nádechů už nevnímal realitu. Teď byl znovu ten mladý muž, 

kterým byl. když poprvé potkal Konstantina. Stál uprostřed širokých polí v panství svého 

otce v Nitransku. Naproti němu kráčeli bratři - Metoděj měl v moudrém obličeji zakrytém 

vousy úsměv a opíral se o svou biskupskou hůl, Konstantin - filozof měl ve tváři jako vždy 

hloubavý a chápavý výraz a jenom ho, jako před dvaceti lety, znovu vybídl: „Pojď.“  

A Gorazd šel. S nimi kamkoliv. Tak, jako mnohokrát předtím. 

Za svítání, když vojáci odešli, se Kliment, Naum a Sáva, podpírající raněného Angelára, 

vrátili zpátky. Přišli pohřbít svoje spolužáky, kteří zemřeli kvůli svému přesvědčení. Než 

do země uložili Gorazda, vložil mu Kliment do ruky kříž. Věděl, že Gorazd si zaslouží 

lepší místo k poslednímu odpočinku, než mýtinu v lese. Jednou, až v této zemi nebudou 

vládnout latinští kněží, se pro jeho tělo vrátí a přenese ho na lepší místo. Na místo hodnější 

mučedníka, který položil život za svoje přátele. 

Když navršili hlínu na mrtvá těla, označili jejich hroby znamením kříže a vzali 

nedokončený rukopis o životě Metoděje, který začal Gorazd psát po Metodějově smrti, 

vydali se dál. Angelár dýchal slabě, ale bylo jasné, že zranění přežije. Zanedlouho dosáhli 

jižních hranic Moravské říše. Teď jsou volní. Teď mohou oslavovat Boha v jakémkoliv 

jazyce. 

 

 

 

 

 

 


