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Úvod.
Vstúpili sme do významného roku 1885.. pamätné-ho tým.
sv. Method, tento velikj sväteo eirkve Pána .Ježiša, právo
pred 1000 rokomí dokončil svoje bohumilé putovanie remake:
a. oepoehybuiemo, že Boh všemohúei. spravodlivý to oriplntiteĺ.
udeliť mu ničí] korunu slávy ročnej. Čo jo teda. i. pro nás
Slovákov prirodzenejšie, jako to, ahysmo sa i my a podlžnou
vďačoosfou rozpomeuuli na neho, no veľkého toho učitele o
apoštola otcov našich- Nepoznáme-Ii však bohumilo účinkova
nie jak jeho, tak i jeho 'brata sv. Úyrílla: jako ovonime o
oslávímo jeho zásluhy? Preto som si predovzol aspoň otruňno
napísať ..Život se. C-yrillo a Methoda“„
nepolohyoojlflo1 to
to prispeje ]vo cti a ehvole Božej, jako i k zaslúženej oslave
es. ['-yrilla a Methoda a k dušovoému prospoehu kotoliokýeh

Slovákov. _
0d 80. eept. r. 188-0., čo ov. (Noe, Lev XIII., 1*.p. vy
dal svetoznomn eneykliku ..Grande
1111111115:*
0 povýšení a
rozšírení bohoslořebuej úcty se. Gyrillo a Mothoda, s velkou
hor|ivoeťou prutl-iosoli dejezpytoi obleku uvedenie Slovanov do
(virkve Pána Ježiša, a. tým uľahčonú je mi práca k dôkladnej
šiemo poznaniu tejto záležitosti, nežli bolo dosovàd'.

1*

Neüplnú a kusů bola by však práva túto, kohyçh hneď
pľĺkľüčĺĺ.k život-opisu SS. Uj'rillu a Mothudn,

ht*: toho, žebyoh

podal iué potrebné minulosti, ktoré pnrdoluhłmly vek týchto
naších velkých Uslíwencov. Nuino nám pl'łřdüsll'ĺťťsi celý vý
vin kresťanstva medzi Slovanami až do ieho zavŕšeniu .skrze
so., Cyrilla a Met-bodu.

l. Pwotiny kresťanstva na Slovensko.
Dosavàdny dejepis prvotnej oirkve Krista Pána lot-1153
temer okolo Ríma a Carihl'adu, tak že venujůu pozornosť tým
to viehlnsným mosuim, nechal cirkevnú dejiny vzdioieuých mi
mi temer zahalený tmou. Tak sa stalo i so zoummi :slovanský
mi, ktoré od pradoby Li::th sa od hre-]mv Rýnu, od žriedlu
Dunąia. a od hrobov jadorského mora pres Europu do Asie...
Nemnjmo to ale za zlé dejepiscon':. Každý dbal o 'dejepis ná
roda. z ktorého pochádzal, a o jinou: zmienil sa len vtedy,
koď sa musel dolknúf i zemí pollrauiěných. .Povinnosťou slo
\mnohých dejepiscov bolo poznat-if deje. avojołm národa: nie buď
sa to noatnlo, alebo keď sa i stalo, nepriaznivý :svet zničil daju
piané pamiatky Slovanov. To sa skutočne prihodilo i otcom no
šim'). a pozdojši svet tiež imho] šotmojší k Slmunskjĺ'm dejepis
ným pamiatkam: teda neoie divo. že. so :s nimi hojne vykàzmť
') Com-oĺošus Archiepíaooporum Laureawoneínm ' ot. Em'lesíarum enñ'ra
gumier
i aiua, tempom !Must-ti, Ing-is Bug-mum, et Tltťłüdül'iľĺ,
're 'is Ostro- 'othorum, immo toto ecclesía Lnummrousis cum onmibuo
on a. Snfh'aganoia ot [mimio utrinsq-uo som”. pan-L4 ot nmgnis. vi
tam retiuuro oupiontihus, oormulorm I'Iřglllll Í'ormitliuo ímun uan

L'l-'IBl'ĺ

barboms et :her pessímus Arimnm) olnn omnihus :mia suljstmniis
et oloricia ot libri: ae. privilog-íío, :šarm-[otoman ruliquiia o! cul'pu
ribun aomndam in Noapolim et universal:: Sumnimrum Itnliam :mno
migramut, nil. Pnnnoois et Moesis [: Moravnuís] momoriuo Min»
quentea. Vito R. Muimilinni Auch. !Loun E: Matt. ap. 11.'For. I, 32.
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n
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nemůže-mn. Navzdor tomu máme predsa ncktoró, ktorými si po
us'ielif můžunu' i na pn'ntiny kresťnmstm n Slovanov, tak že púpeà
Ján X. 1*.9%. [1uísanomisIm-oví, kráľovi lmrvntskémn: „Kto za
jiste pouhyhuje, že krajiny Slmŕnnov v prwtinůch Apoštolav a
všeobecnej cirkm :sú spuminuué, ked' od küliahky (cirkva) pri
jaly pokrm ohlašovunia npüštolskej církve-?W

Na počiatku cit-live. okrem učennikov Pána Ježiša, bolo
dvanásť Apoštolm'. kturj' dla rozknzu nebeského Majstra svoje
hn rozišli sa po celom svete, aby nielen Židom., Grékom n
Rimnnnm. ale všetkým národom uhlušovałi ET..evangelium:
predsa však důklminąjšin pnwúmn len účinkovanie sv. Pavla.
O sv.. Petrovi a Undrejovi málo młm vieme. n o Apošmloch
ostatních trvmcr nič: zdňliž nstntní ss.. Apnštoli nekoulli svoje
pnslanie? Sú. kturí Ešte i tu pmnlstw. ktoré tí train sa. Apo
štnli konali li Slovnnmn, berú do pochybnosti, nedbajúc, že
pri tom krivdeuí dejepisu slovanského, činia krivdu samým
Apašlolmn. Rozsiahle kupentm. ktoré bolo medzi Asian a. Eum
puu, nesiedlü sa len pu nubuzpečuüm mori1 ale i po ancbul)
Nespomínajúc iné. podutýkam len to, že od slovanského moru
(julia Adam Bremenský nazýva mata baltické) rieěišĺom Visly
.šla cesta ku Karpalom,

parku (Carnuntum),

Odtiaľto (jako svedčí Pliniua)

1: ?MŠ-

odtíaIm k Uhloňu (Aquileja) a do Italia:

zdáliž Apoštoli :le-použili bajtů cesty, aby získali Kristu Pána
slovanské náhody? Neni:: teda nič neuveritcluóho, že 37. On
dn-j dla Nq-utnm hlúsal 1.*Rusku sv. evangelium.
že toto otco
via naši prvom:: prijali od sr. Petrn'); sv. Pavel ale medzi va
') Iiiäwbrechl:
GUM'h.dm deutschen Kaiserzeih Bnnmhweig,
. 3.
') Prameuy dějin českých. l, 47. a 48.

1355.

rinoimi spomína i Barboru:* 5 Scytovĺ), pod ktorými starý
svetirozomol
zvláštne “Slovanov, 5 (iní-kami o Rimaoami od
prado'by súsodiaoioh.
Že 51'.Pavol skutočne hlása! sv. evangelium Sľoranom bar
Imrským o šlílonosným (Skyto-phoroi), toho dôkazom sú Skutky
opoětolsků. Solúñ If'ľlluoaouloniko)o mnohé mestá na mocodonąkom
pobreží bolj' ovšem grécke, ale okolo Soluni a hore k Balkánu
o ďaleko za Balkaínolgu bývali od prudoby Slovunio. Kod' tedu
v Solúni káml sv. PM'el sv.. evongolium. nukto'rí overili a pri
pojili sa k nemu u Sylovi, o to i 7. \'onkoronov a pohonov
množstvo voliké., i pani nuošonýoh nomâlo'ĺł. ůim sv. Pavol
píše k Rimonom, že od Jeruznlomo kolom až k zemi illyrskoj

všetko mplnil líristovým ovongeliuoŕ); k čomu dodáva sv.
Hieronym, že Boh bol s Pavlom v Illyrikuü. Na základe. toho
píše i ruský dojopíuoo Nestor (1' 1116.): „V Moravy (püďdu
nojskoj) bo chodil í apoštol Pavol, učil to; tu bo jest Iljurik,
jegošo doohodil apošlol Pavel; tu bo bješe Slovjoné prvojo.
tiomžo i slovjensku jazyku učilel jest Pawel.“ Nemôže byť oni
pochybnosti, že Rimunio nielen 1: Pooonii1 nad ktorou vládli,
obznàmili kresťanstw, ale že hod jako kopci, bod jako uhe
hlíoi alebo jako rúluůníri zoniosli somouo krosťnnot'ra zo Du
naj k Slovanom v üormonii o Sormuciib). Pott'rdzujo to i sa
má mono Kroaĺom ktoré už na. počiatku oirkvo muselo sa do
staf. k Slovanom z Ríma, kde pohanio vyznamčov Krista no
1) Rím. 1, H. [Col, 3, ]1.

') Et do mlonłihua gonñlllmaquo. Act. Ap. 17, 4. I. Them. 1, 8.
'J Rím. lñ, 19.
*J Epist. ]48. od Moroollnm.

ł-")'l'olitullianua
vnutra Jmlaeoo o, VII. ĺh'igoneo lib. IV. Perl Archon
c. .

menovali Ghr-iotienmi, .ale o potopy Chresťunmil). Konečne
jasnli nie už. prv, zajiste pod cisárom Konetoutinom dostalo sa
'kresťanstvo z Pennonie i zo Dnnej, kam jeho moc a vláda za,
eiehlo'ľ).

Bohužial! ]incil'ol-:é učenie Aria., proti ktorému. vo IV. oto
Ieti viedla' sa tolko boje na slovenskej pôde lllyrika. zaujalo

oba brehy Dunaja; n čiteme. že nielen ev. Martin mnoho mu
sel trpel v Punonii od kňazov arianskýeh, nie i ein] kráľovský
dvor mi Moreve a. Slovensko 1: erinniemu nútil slovanských
kriesťanovř). Noetelé války došlepaly, čo pokazil arienismne:
llllüslllj se snrovosť a náboženská. netečnoel, a to tým vine, že
i Rim i Carihmd doeť Inon čo činil dome, aby se nhrânily
pred vňúbornými a. nevňúwrnfmi nepriatelmi. Pravdepodobné
je ice pri urianisme. ktorý netrpol eiee oltár kntolický vedla
orienekélio, trpel ale mediúreky, drievne pohonetvo slovenské
nielen nevyhynulo, nie snád v room-žilách medzi ketoiieiemom
a arienismom i na noh;T opäť sa postavilo.

'2. Vzkriesenie kresťanstvo na Slovensku.
Ked' krvavé války nLíohly, dni Boh všemohůei cirkvi evo
jej so. Ambroia, Hioronynm1 Augustín:: I. pápeža sv. Behom

(EW-604.),
ktorého plným právom cirkevný dejepis nazýva
,velkýmñ Un odüal ostrie erinnismu, hiijil cirkevnú prednosť
politicky poniženého Ríme proti opupnooti Gorihrndn, udržal
slovenské Illyrikum pri stolici apoštoiskej. zvelebil liturgie o
menovom] činnosť ketoliokú na všetky strany. tak že pápež
Agolho. 116.50. spomína už značný počet biskupov medzi
'l 2- Fi. Tortulliano Apolwmtioum. V Praze, 1877. str. 33.
r, ]mmm cirkevní Euaebm. x? mmm městě Proáekém,1594.etr. 29:L
') Srov. peto. 1. 51:0er Telehrndeký. V Praze, 1883. str. 57.

„3_
Britanmi, ankami

(Nemcemi) a Siovenmi. Ponoràč ale potri

erohn earihrodeký práve vtedy ,na ujmu eloiiee sv. Petra počul
si prikladať náter „všemjĺ'recnéilnpotriorvhy“, museli pápeíoriu
prmnn'aĺ na tom, nlny hĺäkllpSh'a mipodu tým viac uvedené boly
vo spojenie e Rímom. Zriáštuu činnosť v tomto dokázal ev.
Bouifúe medzi Nomoomi n Sloronmi západnej (iormenie. tak
že zlomir odpor biskupov uviedol eirkev v Gormnnii do nore
ho orgnnĺsmu. Snahy pápežov podporované bobr tým, že 'i'
[inlii otvoril se ?stát kelolieký. pod jehož „plüluktürňt eo i po
stavili, ono ho zo cisár-stvo rimeké vyhlásili. Škoda, že potom rím
eki cieúroria tento název, jeho niekdy cieári oorihmdski, ene
ułili, I'niešajúe eu ned primo do cirkevných záležitosti, opotre
hojúe biskupov k cieľom pohon-.kým a pod nie-.tmou kreefeneuío
podmaňujúo svojej politike eůeodnâ národy. Taký -eisúrsko
hierarchieký orgnniemns považovaný bol za jedine prave kre
sťanstvo, tak že kto nonúložnl k normu, oni nebol považovaný
zo ]trestomv bàrby jak uprimne e prororerne bol 1veril v Krista
Ježiša, Nenie divo. 'ze sa tomuto kreefąmeoiu zpiemli jak po
haneirě tak i newhnneke národy, ponerfbč. eo od nich požado
velo, aby tomu „eieąirekemu kresťanstvo“ priniesli v obeť' i en
moetntnoe! svoju i ozirodnosf. Tlak ten oiliii i pápežoria, ale
nemali tej seetelroj moei, aby sa :pod “BILO vysrohodiii 1( no

odrislemu jednani:: sr. etoliee.
0d doby Karola V. krok za krokom približomle se rím
eko rišo k hrouieiom ríše morom-slovenskej. aby ju pobltlo.
US: r. 817. Ludrikori dostali sa v podiel Slorouio na Morave
o Slovensku), :1 tak dueteii so pod biskupa. peeorskeho Rin
1) anooriam, Carenłsooe, Bohežmoo, Avon:: Itqm: Sinvoe, qni ob
orientlli- parte Bojouriae eunt. Chart: divinionio op. Bolmium.

_sp_.
hal'al). Po smrti tohoto stal sa jeho naiotnpoom Urolñ ktorý u
'pápeža Human II, (#24-527)
\yinnlml si uhutwunie mpmłlé
ho

arcibiskupstvo

qurnmoomkťelm,

so

:mťĺnlgimnlĺ v Medlioi

(Fámianu). Vesprĺmn (Spwnlu Jllłionui, Sorigumrunsi), Nitre 3
Slau'ýľh Hl'aduoh. (Volunriozmi=Vetu~nrmanSi0). Ustanovenia Into
stretlo on a velkým odporom aroibiokupu uolnohmdského. hez
Půühľľhł' proto, že to boly his-kupon“ ohľadu glogolsko-slovan
skéhoH). Z toho povstaly irouiro s un-ibiskupom solnuhradským
o Pannonia, tak že: arcibiskupstvo Inuroaoeuské potlačono bolo,
a sufł'ragnui jołlo :ostali bez. poołljby až. do vylnrotiu, jako su
to .stalo v Punonii.

Úo činili aroihiskupi snloburgskí v Pamüllĺĺ, to činili boz
pochyby tiež na Morave :1 Slovensko. Uvádza" \ll-homo'nemec
kých. potlàěałi glngolsko-slomnakú Imlmshlžbu o umioduvnli
latinskú; čoho dôkazom jo, to i v Nitro hol ('poostmoný? o)
zasvätený chrám na počesťnvmookéhu milou Ememmo. Z toho
ovz'semmedzi kůoostvom rozličnélm druhu't'nusoly porota! Ire
nioe. o r. lýoltno žaloby. ktoré sa dostal-y až do :Ivoru koiožn
oioho. Nostuĺy uponik'erim::nin.1 1m pri nemeckých
kůnzooh i
àlaky v prospech rímskej ríše; čoho dôkazom je, že Mojmír
znpudil Prihinu z. kniežntslvo nilrunolaćho.

Tok stály veci, ked cisár Ludvik, 12846. \'trlmm' do
Moravy uosudil Mujmira a posodil Rastislava na kniežacký sto
lec. Prirodmená vec., že keď Rastislav' stal sa knív'łuĺum a mi
Ioati Humor,
nemam-.:fm Hmmm :a príslohovolrom :noriostlj'
hrobom, a troniuo náboženské. o ]Minskú Iileru stoly sa ešta
ohnivojšío. Rastislav, vidim: uiulun toto pripravovanže Moravy a.
'1Riuhariuo boptizat nmnos Mornvoo. Bernonłi 5011ch Chron. Lutu.
np. Per. SS. HR. Ausl. L ]3114.
'J Rodin ndhnc- ohriotiunitna Mnmhouaium. Syn. ![03. nn. 852.
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Slm'onska zo pohlt cisárovi, ale i to, že Luwik jomu na zdrurjr
zmiůdcnoho Priviuu obdoril i \'oji'odsh'om r súsodnej ľnnnonií,
odhodlni sa k wlkćmo dir-In. ktorú hy mbozpočiio Morave o.
Slüł'í'lh'kll i oirkovnú a politickú samostatnosť i vzdelanie Iudu.
Nemeckí kňazi. .:Iozuujúo mluvy ľudu, nocltávalí ho 'l' .nevedo
mosti o pohanských pororàołl: ho i tú lotioskú liturgiu konali
bez smyr-iu o rňůlornéłm pohuutio'). Rastislav teda, 515539. že
misąaionáai onrilu'mlski rykonuli walk-ú voci k oriodoniu slovan
okej ĽÍI'kI'o'Pnad Čim'nym morom, vypravü s podobným úmy
:slom prislo-v svojivh do Ľorihrodn..

,Ludia naši -

tak pmvili [mimio oisárm'i Michalovi

- od. pohaustvu síce odstúpi" o zoo-hovoroin kresťanský zůkon:
nemáme však uĽ-ibeľonikoho, ktorý by nám našim jazykom,
uložil pravú \'ieľłl kresťanská. Prišli k nám mnohí krest'onskí
učitelia z Vlaoh i 2 Grál: i 2. Nemec. noiuoo nás rozliůuo:
avšak my Slovoniu, prosli ludia. nemáme kto by nás pravde
naučil o smyool (pismo) \'yložil. Pošli teda.. dobrý pane., takého
muža, ktorý by mi: naučil všeiikej pravde.“ Posolstvo bolo
vyslyšuno. a za tých kožených učiwĺov Tyrolila pŕozreteľnosť
Boli:: Ijl'rooh us. bratov, Cyrilio a Methuda.

3. Prvé doby .zo života :55.Gyrilla a Mothoda.
Na hrolm ogojskuĺ'ko moru. v krajinu rum-orionskoj, je od
daivnyoli 'rokov pamätné mosto 'I'hossnlonikn (To Solouiko). n
Slmnnov Suĺůň nozvonć. Jollü okdio boh.: od prodohy ubývono
1) (humor. [nom oovluniae in iľlo vpísropntu

(l'atavionsíť

emot- liga-ono

ot :mll-u or'natu doromtoo; uno ipsl mmm proohytori. ut i'm (hmm,
liguoi otom; qnin ounjugiis cl torrouis uogqitiią doditii in] dwiois
oñioiio ponítuo ignori ..Mioworo mei Ilona“ pro Conolio, „Attouditď
pro Fussion.: Iogohnnt. \71m !1. Altmam np. H. Po:. 1, 123.

lovunami, ktorí onů pôvodne grérku nsndn [koluniu] změna
usłuvanł-ili. Tam na narodili dvaja\ hnutím, Meülud n Konstan
n., kung.“ poslednejší pred smrťnu svujou čo mních prljal ma
:) Uyrilľ. Otec jejich slu] Lev, nmlku Marin..

O mladom veku staršieho syna. Methods, nemáme hojnýeh
práv. Vzdelaw sa náležite-ą mal dla priklndu utca svojth slú
iť cisárovi n vlasti v úradoch uhčauskgžch. Stal sa i skutučne
ira'msltym ij'odnu
jednni ,krajiny Slovana-skej bezpochyby
lrumskej pri. rieke Strumici (Slrymon). V tom vysnkom důsth
:nazve však zostal Mcthüd 1m krátky čas. Vidina kolké ne
ezpečenstva hl'ü'ítĺłl duši v lasku hodnosti a hiuku sveta. a.
edený lúlmu svujeho nâhožuéłw srdca stal sa mníchom na.
0m 011m:pu.

Mladší brat, Kunsmutin (Cyrill). pu :smrti utcwrej, asi v
:máslom roku veku mqieLo, duälul sa do [Ťarihrudu k cisár
temu

11mm,

:thy 3:4)uslmhtilý

mladík

[ml sl'ntjlluůnihmlu cisá

wiču Mit-hala ?mi správnu učungñ-h mułnv. mumn'iln LT:: a
beh, vzdulal sa v umeniach: ale uelmžil po sláve tulJmu sw.
l., a jeho srdce lúžüo po ktúšmmkej samu-tm aby tam slúžil
olm. TD keď Spuzüromli priaznivci jelm, chceli ho pripútať k
urihrudu n odporúča“ I'm sv. Ignácm'ĺ, pnlrĺaľcłwvi mrihmd
íélüll., za Správcu knižnice pri chrám!! sv.. Žoĺiu. Puknrue sa
Dddul

vôli \'zrešeuůhú

hm,

začal kmmí 0mm úrad sebe S'i'ul'mlý. Dlho však mazn

Lal v tom úrade,

nrci;_›amtiu'›ra äVĺljtľllü, n vysvätený

lebo ho priatnullln

pľüdušĺů túžba

zn.

po Liílšl.u_~1'

sej samom, a radu su úradu, odišžvl Ilu jmĺnülm Hášw'n IH
rehu morskom. Pubyl tnm ale len pol len, lebo priatelia; \'3
àtra'li ho a premluvili, aby smjn od Büłm daná neuhjč-ujné
tímy ducha vynaložíl k prospeclm církvu. Vràul sa teda do

__

_,_

Cnrihmdu, kdo mu av. Ignaio overí] učiteľaků stolicu, aby pred
nàšąl tnlállvži kresťanská

lilozwlin.

\Čo 'I'łĺ'ĺllłlojlo Ink

vynilvlnl,

že i nalimwu zaslal mu mitm' ñlosofn. Ešto manual 24 rokov,
keď Im ronknz cisárov podnjal dispntu (učení: !JML-u] proti Jai
mwi Grnmnmsikovi. ktorý r. 842. pre svoje- bludy pozbm'oný
bol putriarohátn, a ovíťamilnad nimł obdivovaný posluĽllúi-ami.

Medzi lýrn (mamu, čo zastával úmd něitolsliý. r. 854. prišli
od Išmmmv, probývąiůcich medzi Úiornyln a líaspiokým morom
'nj-slunci do Uarihradu.. ziadojúcl o kresfanskýoll učiteľov, ktorí
by hújili učenie krosĺnnskć proti tmnojšim žulum a muhomo
dúnom. Posloný bol tu opäť on. le
so sebou i brata svojoho
Mathorlo zo Hlmluěnlkn u, ]Mimo-nim. Proplovil sa. do Chorwnu.
kulmckému prístuvuému to mestu no. Čiernom mori. a moškal
unu nejaký čas, aby sa. pripravil k boju Vedeckému. Pozoromv
tomto, že v Komrsku bude mu do činenio nielen s mohomes
danskými Bulharmi. ale i so àillumL cviůil sa naiprv v mlnre
jdäjĺch. K Šťnątiu Sl'üjťlllll našiel [mu 11jednoho

človeku evan

golíum a inllúr [gluguläkür:hlovnnrskými ]itorami pioaný. Nemálo
:sa potošil, kod' niolon rozumcl shwm'lskému náručiu toho' člo
veku, ale lahko porozumol i písmo. Víno času požudtn'alo uče

nie

llobľ'ejskétunjazyku.

Za svojolm pobytu v Uhol-sono płltľłll po hrobe sv. Kle
monnl púpožłn ktorý tu, uwłouý do mora. r. 102. podstúpil
smrt' muřvnítku. Bull, vysljšnl mudlillm o túžbu :snim jul'm. tak
že s:: pnšlnitiln vynioasť nu. oleo ostulky Luhnže sv. nmče-nika,
nalezenć poll m'řu'mninumibj'mloho olmilnu na jednom ostrove.
Vymirillnl'm tie oalntky. vzali lieh.. priniesli do Ulmruuun a 5 do
voloním tamojšieho orolblokupo uložili v chráme.

4. Jejich apoštulovanie medzi I'llrami a
Kumrmi.
Pobyt ss. Cyriľľa a Mutłmda v Chat-mne nebol nečinný :mi

rinom

ohľadu; činih \'ýletyi

1mm, kde. na riekach

na neďalekgŕ breh Čierneho

Ingule a Iugulci

poluľm'ali sa tehdy

Eierni Uhri.

Slovanín, klon-í 5:1 mu] Čiurnym morme tiuhli od Dnieslrn.
už k Volgn (Villu). In'wudne od tejto rieky menmali sa Volguri
:Bulgaroiy Z nich tvn kmen, him-3."býval u; hôr kutknzských,
nenüml sa pri-tu tiež lllll_lrsk3."), :l panevàě súsmlil a :naho
Iłedauskuu Persian. :avi-.41511
uhznúmenj' [ml 5 mubmnedúush'mn.
?Keďpot-mn Pcčenci ml severn-vjuhm'ln udcrili na týchín čier
lych Uhrov, jedna ěnsť týc-hm pres hory kmkuzské presteho- '
rala. sa do Persia, druhá ale na .západ k svojim slovanský!!!
nikmemwuum do velkej Bulgaria a. osndila sa na riekach ]agu
e n Inguľci. u Stála pad vládou líumruv, majú:: svujeho
'nľvnjvndu Lehedášuť).
[Ha-1jeho mena i to územie. kde sa

andili čierni Uhrí. nazývali) sa tiez Lebeďmŕ).
Ked' sv. (Iyríll prišiul do Labuda n - jako píše legenda-a
„vprvů hmiinu konal modlím", prišli nnñ Uhri, jako 'FlĽÍ vy
úce. uhtinnc: ho zabiĺf'ém (In však neuĺnkul .sa, nuii

wojvj modlitłm: ale. lun :volal „Gospudi

“stal vo

pomi Iuj“,

lebo

mi končí! už Božiu shlàbu. Oni uzrevše ho, z Božieho rozkaz“.
:krotli a pmŤ-ali sa mu korit;

a 513.šavše

poučné

slova

z úst.

nho... prupnstili ]tu sa všetko“ družiuml.“
'2) Aby h' Bulhari putndkmkazskl mmznnni lmłi ml Sluvůkov ponúkal'

'pnfakj'chr tim sa luulmmli lriúlymi, tamti čiurnymi ['hrnluí.
'J Ju. tu mmm slovanskú, ]mcbůdznjůca bud z kult-I'm lebeda
(afri
plex) alebo ].cv [Lub- cda ., jako hlĺil--mla,Vel-cda aut.
'
3) Stav. môj spis: Arpád a 'uhol-.aku V Turč. Bv. Martine, 16.84.

Odídu-c z Lebedy, vstúpili np korůh a plnvili sa po mori
a-zovskom ku Koznnínn.

Jakmilile hłmrskélm kimnn duišln zprávu, že kresťansk'í
učitelia z Únrihradu k nemu poslaní, zasítnli na. pôdu konte
akú, vyslal nakolko vážnych mužov jim v ústrety, a pozval
jich k sebe. Na to ustanovený Im] deň a miesto k húdkam o
naibužeuskýnln utàzknch medzi krasfanmi, židmi a mahomedàn
mi, Škoda. in* nedušlj nás :má knihy. v ktorých zachovaná
Imiy tie důmdy. litnrými sv. Cyril! łlújil kresťanstvo proti tým
židnm a mahmnmiánnm: Il'l'Šäk i tie Moniky, ktoré sa nám v
jehü łÍi-'Gtupíse mcimvuly, swdůin a juh:) hlbokej timulogíckej
učenosti a nenh-yřnjnnj rýrcčncrnsti.
Iíuď sv. ('yrill \'ĺ'ĺa-I.'iii'|I3
prekonať

hádky,

thy-'stal sa na

'zpñt du ntůiny, klmu nnhidznl mu bohaté dairy: :u'Šak sa. missi
onůri. ktori neprššli do cudzej zeme, aby hľadali zlato a .strie
hrn, ale spasenie duší, nežiadnii jiného, led:: ten skutok milo
srdwstva, aby na slnhndu prepustil tých krajanov. ktorých ho]
zaujal.Slalo sa, tak ss. Cyriil a Mcthod s 20 osvobodencami
vrátili su šťastliw do Curiilrudn.

5. Povoianir ss. Cyrilla a Methods: na Moravu
a Slovensko.
Medzi tým časom, (tu
(Íyrill a Metiwd upoštulovuli
medzi iinlharmi a Kumrmí, staly sa v (Jnrihrude velké prame
ny. SF. Igm'ią

piutiuhumi

kamL-vllaira Ban'rílasna učenéłm

git'e,

ale rtížindustinłlw Fueia, bol bezpraitne s patrím'cimlnéłm stol
cu

simdcný, a na juhu miesto a vianocinch
r. 857. ]1051141211
Fat-ina. Tento rádi-.y Im] důstal na svoju stranu našich lĺislá

1renoov: ale oni necítili s nim. Sv. Mothod neprijel ani aroi~
biskupstvo, 'ktoré mu ponúk-nl Fooine, a utiahol sa opäť do
kláštora na. Olymp.
Odtiaľ prešiel potom r. 861. \do kláštora Poiichrona, kde
žilo :mi 70 mniohov, ponm-'áč- si ho

vyvoliii

5m nroikůnm

gomena); a pre tú príčinu i za kňaza vysvätený bol. -

(i

Br.

Uyrill na čas zostal pri chráme es. Apoštolov. V tom čase :sa
stalo, že vylužil hebrejeký a snmaritoneký dosavúď nikým
neroeinštený nápis na jednej ůĺlši '1. druheho kamenio. diele
to z doby kráľa Šniomonn, ktorú sa ełlovnln 'r chráme ev.
Žoüe, tak že jeho ostrovtipný výklad mbndii 'všeobecnú pozor
nosť. Že sv. Cyrill nedošioi pod Fooiom. svojim nekdąjšim
učitelom, žiadnej hodnosti, príčinou Iyolo1že zastával sv. Igná
on, Foeie ale OIJVÍI'ĺüiaiz bindu;

ponevàč učil, že človek

má

dve duše, jednu nižšiu. ktorá oiti. druhú vyšším' ktorú myslí.
V tej

dobe

priúlo vysienstvo

z Moravu-Slovenske. do

Unrihmdu.
Ačkoivek Rastislav pretrhol svoje \rosnieko'pomory k :ti
Imdnému cisáretvn o r. 855. viťazným moěom obrsinii svoju
samostatnosť, predsa nemohol nato nepnmäuť, že i na ďalej
bude mu bojovať. zo 'svobodu vlasti; tým viac, že Nemci nie
len brúsili meće, ale. i s podduonjekými Iiulharmi uzavreli
smluvn proti nemu. Vypravil ted:. r. 861,. svojich poslemr do
Iĺierihradu, aby primiii gréckeho oieairu Michala k tomuT by
\'álkou mnepnimiňovnl Bulhnrm' n prokuzil jim poskytnutie po
moci Nemoom proti Morno-Sioveuskn. Pnive vtedy meškaii \
Lľrnrihrudo pápežski

oisárekom in

legaiti'l), a je 5,:I'ai'depoui_1oimo.že

na

dvore

prítomnosti jejich prišly do reč-.ii cirkevné veci

1) Hofele: Concíliengeochichte. Freíburg, 1879, IV. 241.

na Morave n Slovensku. jnlm i hlahetlumé účinkovanie as. (3 
rilln n Methodn v Bulharsku a líezurelzu. Mežne, že i vypra
eeraný plán pre semestaluú cirkev Hummer-slovenskú, na klu
rú by sa opiera! umljłn elulien epešlelsktí proti nesnesibelněmu
už jllu západného cleúJ'sts'a.
Ked' vyslnnei \'Mllilí sa na. Hmmm. vypnite“ Rnetislavovi
a Svlltuplukmi. knielmlu uilranskúmu, 0 (mm sa ,rokovala 'v
Cul'íhrude. a čo sa. \if-will a Metlmd heli vykonali v Bulhal'o
elm :l lšeznrsku. Núsledlom tuho král Rastislav a knieža Sväto
pluk 'vypravili opäť pes-Im' svojich de Unrihradu. podobne Ku
zm-nm, žludnjůe e älü'l'amäkýtll kňazov, ktorí by spôsobili 'hu
li vyučovať slovanský lnd m mien: a mrm-eell. n lumnť boho
elnłbu epôeelmm dóslejuejším. Bielom tým poverení boli as..
Gýríll :L Metłmd. ktori aj hned' činilí prípravy.

Ačkelvek od dávnu, snáď už mi duhj npošlelskej. mali
Slm-nnin v Illyríku. ktoré obsahuwulo zeme na celej vtipnde
n južnej strane Dunaja., svoje glugelslé písmo n glngolels-ú bo
Ilüslüibtn'ĺl: predsa sv. Cyrill, nevyhli' ohľadu n pismu grécke
mu. seslm'il si nové grécke-slovanské písmo. pedržiue głngol
ská pomenovanie phmen a doplnine alľnbet grécky ]le-kterými
slovenskej [uILn'e primemnýlní písmenami n walkmni. Pamätn
júe na. povahu ľudu, Im kterému mal ísť. soslm'il tiež k vyu
čovaniu, modlillsám a heheslužbe potrebne knihy; a tak tým
spóeehom \'yehysmuí k veľkému dielu duli sa na cestu. Po
ršiel-nemumeri preplavíli

sa eplll do ĺlťhersenu. aby k sebe vm

li estetky sv. Klementa, která tam boli uležill'l.

Údtinl po su

1) [Ti: tu “mávajú :nj iní. čo mm „in dz'wu-n h'nlil. Jagič:
slavieelle Philulugie. Bei'lin. 1551. 5. ]6-1 E:. ll-ll.

') Prnmeny důjin českých. I, '12; 96:, 101.

Archiv ľĺlr

„117..
cho šli pres Ruskov kdo nem-MHhlavu sr. Klomenia'), do
Małopolsku. Ltm'ú vic-dy mili-inlo ku kuiužnlstui Svätoplukorúmu,
a do Moruvy. kilo vo Vuloln'udo sidlil línii Rmtialav.

6. Učinkovanie

Cyrilla, a. Metlloila na Mora
ve. :1 Slovennku.

Bolo to v máji 1". 5.153.. kwľ ss. (lyriil

a

Molllod

:uvítali

k ohrom našim: a hneď Zapni-.ali aj holimnilú dioln.
_
Jo sice pravda, že král Ludvik, spoliełmjúo sa. na pomoc:

Bullmmv. tohoto roku chystal sa do války proti Rastislm'ovi,
a 1'. 864. i :skutočne mieril [m hmlu: ale [mi tuším rád, že
so zdravou kožou odlinltol. punouič ho nádej v poddunnjaliýuh
Bullmrov sklnmula. Bullmri mmm, uilkou s gréckym cisárom
zanapyraizdnoni, nemohli udorif. n:: Pulĺäĺl'. aby Rastislava ll
Svätopluk::

It'nriuiilili L' :-oztlŕ-lonin

m-ngrjoj :sily

wàloćnoi.

Siämi

naši teda neboli wyrušomui vo mojom diele awštolskum. No
mali sice- jako mnohí rnylno Su domuiuvujú - čo \rykoroňov
'lillĺ polmnsh'n.

nlo dosť mnli práva tim-':.tlulnnýoll pt'nnčnvať. 'po

zostalé pohanské pomery vypleňomť. hriešnyrrli k pokaniu po
młrudrm'ať, vlnžných odušuvi'mvať, vo viere. roaviklanj-ch :uwrdzo
vaf, bn snáď i blůduyeh arianov ušla k pravda privádzaf. Mimo
lolm, uhromužďomli okolo swlm mládež, vyučoi'nli ju. pranie
llntl'j a dobrým lllľlll'ülll. tu'ii'rilí 'l' písmo a v rozličnýrll
[In:
cirkvi“, \'luäĺ a život potrebných veciach. Vedia chrámu zakla
dali školy.
Sa. Uyľĺll :1 Menlwd, judmijůc v dlll'ťllll východnej
1) Shiruik Volehrndský. II, 155; 163,
') Migno: Patrologíae tomu 43. pag. 311.

cirki'eĺ),

konali dle východného obradu bohoelužbn
mluve slovenskej.

v mluve ľudu1 v

Netrpi pochybnoeti, že pápež Mikuláš I., ktorý o poelnní
se. 'lyrille a Methods mel vedomoeť od legàtov evojieh'g),
ryjodnávnl ďal-ej s Rastislavom n Svätoplukom o sríedení hier
nrehíe na Morave a. Slovensko; a aby sa domšílo dielo skrze

vysvätenie k tomu potrebných biskupov e kňazov, povolal
Cyrille e. Methode do Ríma, aby cirkev mornvekà n slovenskú
pripůtnnú hole k stoliei sv. Petre. „Poslal pre níeh - previ
legenda - žiadajú:: si videt jich jako ondelov Božích.“ Oí-nr
kável jich tým tůžebnejšie, keď vedel, že prinesú i ostali-y ev.
Klementa. Nůeledkom toho asi v eept. r. 866 dali se [m cent-u
pres Pannonin, ]nie o kmene Kooela pobavili en delší-n dobe
v Starýeh Hradooh. Pobyt bol len jednomčný, ale významný.
K vyslanstvu, ktoré sa. C-yrilla n Methodn a jeho žiakov spre
vádzala do ev. meste 5 listami Rastislava n Svätopluk:: pripojil i
on svoje, aby požiadalo pápeža o obnovenie predošlého elomnelielto
biekupstva v Pannonii. Bozlůčívšo eo teda s Koeelom konali
svoju cestu ďalej; konali je ale pomely. o to zvláštne preto1
že nieeli ostatky sv. Klementa. Všade en pohoviť museli. pone
vůč kňazstvo i ľud ehel preukáan elevnostnů úctu tomu' ev.
pápežori n mnčeníkovi, ktoreho už sv. Pavel pochválil v liste
svojom (Filip. 4, 3.).

Sviitoov našich viedlo ocele pres Vonako (Benátky), kde
priatelia lotinekej bohosluízhy :o: nie meli ev. Uyrillori, snem
vil zvláštne slovenske písmo u. uviedol slovenskú boho
elnžbn, keďže sú len tri jazyky: hebrejeký. gróeky n les
tineký? ktorými alnšĺ Y knihách (behoslužohnjeh:ju oslavo

'íMeniseíengmhiomc. lv. eu.

mi Boha. Svätec náš ale medzi jiným riele jim:

„Armani,

Put-šumu. Ahargovia, Ibex-Min. (imilmia, Arabi, Egyplčania
(KuptoviąL Syruria a im' mnohí svujim jazykom udávajú chvá
lu Bohu: prečo by sa tu nemalo dopriať Slü'r'ĺlľlüľlll“Oprávne
nusť jazyku slos'auukéim dukuzuml i zo sv. pismm tuk že oso
čuvateliu siamuskéhu jazyku umlkli.
Medzitým dušlu jit-:Il Laismutná upnim. že pápež. Mikuláš
I. dňa

13. nuv.

867.

młulu'al :-ra !HI \'ui'uusť:

ale. :airmutaok

míamili tým pnnzu'iumizm. nmrnl Mikuláš.. nie nie pápež; že
sa Boh všumulnit-i opät postará n hmlnéhu nástupcu. Nemdlhu
skutočne dostali uprúiu, 'Eu dňa 2L dec. msudul na trón línie
žata upušlulm' nový pápt'ž pud menom Adriana II. Dovedeli sa
spolu i 'O tom, že nový pápež podobnu predulmdcuvi svujumu
prňbne po jejich prichmie a struji jim slávne uvilaüie.

7. SS. Cyrill a Metlmd v Ríme.
Jaknúhla muuiesla sa po Ríme pnwsf., inu.ss. Cyril] a Me
Lhnd s ustullmmi sv, Klementa približujú sa, celé musim bolo

na nohách, tak že žiadnemu srelskému kniežaťu nedustalo sa
'tak slm'nuatnéhu uvítania, jako jim. Slim palpEž s veľkým prů
mdum biskupm-I. kňazuv u mešfnum išiel jim 1.' ústrety. Srdcia
.celého nástupu [Ileäuly, keď pri zvuku m'ullm', pri mzžiurení ne'
sčiselujch svie:: a pri l'ildüälllülll speve tiahli 0d brány „del
.Pupulď im \'uiikaitnskumu „Uulnsseum“ du chrámu tabule. sv.
Klementa, ktorého Oulłllln'yprinášali ss. I'Éyri'lla Methud
PH slin'nustnum uložení ustalkm' sv. Klementa 3 po mile.
žitm'n oddychu prikrm'riln sa k vyhnvnuiu pmth
Rastislava,
Svätopluk:: a Komlu. Jednnlu sa o pruzlíůmnuiu slovanskú] ho
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hoslužby a o srindenio hierarchie pre Moravu, Slovensko a
Pannoniu. Čo sa bolo vykonalo v púpužzskonl komistoriuuw
pri zatvoronýoh dverách, to malo sa \staťzrojmým Rímu a ce
lému svetu skrze verejné uláwníe sľmanskoj l.›ohoslužby a skr
ze \'ysviltenio hĺäkllpü'ľ a kňazov' pre Momm, Slovensko a
Pannoniu. Tnmto prvé konalo
v olmhno Rodíčkľ Božej,
ktorý smie ,.11jaslićiek“'). Půpuž, prijnv z rúk
IJyI'illa a
Methods slovanské. bohoslužobuů knihy, posvätil jich a položil
na oltár sv. Petra apoštola. Po dokonanom tom obrado, jmlon
zo so. Braun" konal slovanskú bohoslnzbu u prítomnosti pápe
ža, biskupov a kňazov a .nea'llseluých veriacich. Niektorí z
uůunŕkov ponluhovałi pri ollúrí, jim' Iluplňmnli chrám Spüťum
slovanským. Potmn Nastala. jiná. dôležitá slnvnosť. mum \'ysviu
mnío

slovanských

žiakov :na ki'n'mw Hlíľlü biskupov,

,Füľlllüŕàüł.1

Iřmulorikn.Prm'depodolmé je, že v půsluu suchú :inj r.
a síce dňa 3. mama v chrámu sv. Petra prijali nižšiu riady :s
podjňJu'motoT dňa 5. v ohrúmo
marca u sv. (Člndreja kňumtvo.

sv. 'Petronilly' jůhcnstm,

a 6..

Významnojšío bolo ustanovenia 3 vysvíítonio ss. Uyrillu o
Mothoďn za biskupov; lebo odkiaľ oni vzali posvmonio, odtiaľ
mala počítať i Cirkev tyrilloçmelhodujokú svoju poslupnouĺ. Čo .sa
týčo prvého, ustanovení hoíly len za biskupov krajovýoh (Epiäťüpi
ragionnrií), kým nebudú vykúzunà v Morave.. Pannonii o Slovensku
určité sídla biskupov slovanských; :1 síce sv. Cyrill ustanoven pre
Moravu a Slovensko. ov. method ale pre Pannoniu. Čo sa tý
čo druhého, vysvätil jioh pápež sám asi 6. numa: 5568., tak že
potom jeden. z. nich dňa. '7. marca 868. v nedelu „Hemíniäuere“
') Tiež. hl. P. Mario su'mžnej (S. Murín Mag'giort).

knnnl s'im'nů bohoslužhu v chráme sv. Pavla, majůc na. pnmum':
biskupa Arsenia n. upúta Auastnsiu.
Nenndaile však zastihla sv. Methods a učenniknv Ílrthzllň
pohmmn.

SV. Cyril! počal i-Immveť, :i s úžasnm poznrnvann,

šm

mu uil životných značne uhjm: následkom toho nemnłmi pn
mýšiuł un návrat do Moravy a Slovenska, a zrielml sa biskupa
stm. Tu chcel učiuiĺ i av. Metłwd a ąrúti( sa do domnviuy.
dn klúšturn na Ifilympe; ňu kwi' pumrnvnl sw. Cyrill, prací-silhn.

aby v dielu znpnćamm vyhral :1 neopúšful Slmannm
Sv. Cyriii, povedomý toho. že sa mu chýli sviccn k 7.11115

nutiu, dňa 5. jan. 869. utiahol sa do kláštora. kde mu 5 pre-
mulum nich:: dia. relmlnej obyčaje premene-ná bolo i dosnwidnn
meno Konstantin na menu ('.yriiinr ale nepožii'ai dlho posvätnélm
kiudu klišmrnéhn, leho- 11214. feb. sknličil heh svojeho svä
tého :1 činného života.

Keď sa jednalo o púlnmbn sv. Melhud prosil sv. Otca:
„Za hodná a. püLrulillě sum 11ml. pripomenúť biaženosti Tvojej.
ñtč-n apoštola-.hi, že, ked' sum vyšli z domu k službe. ktorú
:-mm 5 pmnncnu Bnžou vyhnali, matka s mnohými sĺmmi nás
xaprisahain. aby, mustihne-Ii neknho z nás smrť drelej, než. sa
navràiimu. na iiivu 2031315'brat priniesol brata zomrelého do

kláštora jeho, a tam ho s hudnou n náležiwu siavnnsĺou pubrubii.
Ráčiž teda Tvoju svätusť poskytnúť tú milosť mojej malučknsli;
aby nezdailu su., že proti nnažuýw pruslu'un matkiným nejak
jndzmim.“ Náležuiu teda rozhodnúť medzi RÍIDOID.n Uurihmdom.
a. na žiadosť. hiskupnv. a \'zncšených mešfnnm', rozhodla sa.
aby vznešená\ ostatky sv. Cyrilln zaslal); 1.' Ríme. Pápež ml:: z
veľkej úcty k sv.. Uyrilim'i tým. chcel vyznačí?! ho, aby bol pu

ühomný

'm flastůom hrobe jeho v chráme BV. Petra. SV. MG

*522..
thod teda aspoň 0 to žiadali aby bol pool'lovaný v chráme 517.
Klementa; žeby asľmň odpoůiml po boku toho, ktorého oetut
ky priniesol od Čiornoho mora. Tak sa i stalo, o. s velkou
slovnosfou pochovaný bol po pravej strane. oltúm.
PožímHi sv. l'ĺyrill úctu zo žim, tým viac ju požiml po
smrti. Bimania, vidiao tio mnohé zázraky, ktorými Boh oslávil
služobnilm swjolm, numnľmuli jeho Dbl'il'f.nad. hrohom n orio
lilí nad ním dňom a nooo“, chvilu vzdúvojúo Bohu, ktorý tak

oslavą'p tých. ktorí ho oslovujú.

S. SV. Mothod navrátil sa z Ríma.
Po smrti sv. Cyríllo pridelemi. hola sv. Mothodovi i Mo
ravu so Slovenskom, a tak s listom pápežorým vrátil sa najprv

do Pannonio1 kdo -

jako pravi legenda -

priqu ho Kooel

s veľkou otou. Odtiaľ spioohol k Svätoplukori na Slovensko a
k Rnstislovovi na Moravm aby aj jim sdoiil udalosti rímske o
list pápem.
Účiukovanio \šok jeho bolo lmtoné. Ešte toho
roku v auguste synovia kráľa Ludvik:: zaplatili Pannoniu voj
akom nemeckým, kod' Karol dobývol Rastislava? Dorín, .a
Kulman ohňom i čelo-aom opustošil Sx'moplnkom zem. Svätou
pluk potlačil v sebe hnev o, žeby soąnaproti Forlwonovi za
bezpečil, poddol sa mu, - ba. bezpochyohy s porozumenim
Nemcov - chcel omh'itĺ i kráľa Rastislava, aby Moravu pri
pojil k svojmu kniežatstvo. Rastislav, dovodov sa o jeho úmy
sle, chcel ho ]upit ale Svätopluk ho prodišíol, Iopil, sviazoi n
vydal Nemcom ktori ho najprv uväznili; potom nie, vylúpirše
mu oči., do kláštora ho ZatvorílL
Potom smutuom osude Rastislava nastal krátky pokojl
tak že sv. Mothod mohol zopočať svoje účinkovanie \7 Pannouii.

...§3_..
V Pononii bývalo od nepamäti slovenski glugolsků boho
službe, ktorú kedysi sv. Hieronym opravil, a preto sa tiež. li
turgiou sv. Hieronvmn nazývali:. Male tom i svoje duchoven
stvo i svojeho biskupa. Úd dob;r cisára. Karola (1' SH) 'krok
za krokom osadoovoii sa tu .Nemci o saleburgski art-.ibiskupi
posielali sem svojich kňazov a sreiküszov, ktori uvádza“ úhrad
latinský, pripravujůe tak Ponoouiu es. pokrm pre nemecké ei
etimtvo. Ked' umrel slovanský biskup. nenahrsdili ho jiným.
ale chrámu' postavili pod viív Estinskýeh sreikůssov. Keď
však sv. Method o jeho učeníci začali kona( pápežom odobreuú
slovanskú bohosluehu. [mi sa hrou! k nim, a bohoelužbjr latin
ské mmme prázdne. tak že latinski kňąü opustili Pannoniu.
Následkom toho Kone-I nolíehel v Ríme, aby obnovení: bola
slovenskú hierarchie v Pannonii. Pá [než Adrien II. skutočne to
učinil. vekriesiv dávno zopedlé arcibiskupstvo Sriomske. a kto
rým bolo spojené i legátstvo opoštolske: tak teda sv. Method
stal sa biskupom Sriemskym o. arcibiskupom celej Pannonie,
spolu i Iegátom spoštoiským pre Slovanov. jako nekdy sv. Re
mig pre iinll'iu, sv. Augustín pre Anglin, sv. ]ionĺfâe pre
Rýn-Jeílmkn o sv. Anskár pre IAibo-Vislonsků Germnniu.
Ediiliž a kde boly biskupstva v Pannonii, nad ktorými
sv. Method nreibiekupovol, to je zahaleno tmou snád' už viac
nepreniknubuľuou. očkolvek isté je. že jeho arcibiskupstvo so
halo i zo .:smú Dmvu'). Dosva poukázať môžem len na je
diný Sobotin. pod vrchom ev. Marumi).
Medzi tým časom Nemci, nedóverujúoe Svätoplukovi. i
') Alimonemus te, ut.progenitorum tuorum seeutus morem, quantum notes,
nd Pnnnoniensiu'm. revorti

studenou di~_leeoaim. Epiot. Jounnís VIII.

ml Mutimivum de ou. 576. Fejér: God. Dipl. I, 1%.

') Bielomki: Mon. Pol. Hĺst. l.
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tohoto ]npiii a do vñmnín odviodli. 'ľo poiniiríln už i tú holnhi
i-.iu prirodzonosf Moriwunov aSIo'i'ákiŕn'. tak že kňazi; Simoniiro.
ktorý ho] príbuzní' Si'íltüpilllíüľĺ. 1'. !570. \'ykriůoli za vnjovodu
:i 'irinúlili hn. ally :-innimpil zhmnn n vyhnali i posádky ne
monkře i kňazov npmiiokýi-..IL Iírorn toho obrátili so i: pápnžnvi.
aby jich pridelil k arcibiskupstvo sv. Mia-thom; čo pápež aj
milou'ui učinil.

Je to äĺt'íł žnI-.istnou moon. odokryť udalosti. ktoré nasie
dovuly: ale pravde mlčnť neslohodno, nemožno. Nemeckí bi
skupi, jnkü kroufnnía kalolivh mali na Iošiť rozkvetu cirkvi: v
Pnnnuuíi. :I ked' Ľoznnli :mi noty k sv. Mclhiidovi ani lzišl'y k
Slomnmn, aspoň mnli pamätať na. poslušnosť, ktorú łmli pn
dlžni púpežovi. Nohoiö” toho n nir-h. Nie duchom Pána Ježiša,
nlo duchom politiky a iirnhíi-'osti veduni, nemali oíulioť vlnu n
mlioko od oviec slovanských, mÍ-.koľs'oksa. o jejich

pošli prumiilo

starali. Pod kmwou zbraňou dohrnúco sa do Pannonia,

hodili

nzisilníoko ruky na
Mothodn.

na av.

pos'i'iitenółlo služolmíkn

Božieho,

9. SV. Mothoil mnčoný.
Vľůi, ktoré sa Maly na Morave a Slovensko.. poliúrily jak
]mmm-in] korunu tak i nonioukú inl'ulu, tak čo lnmh'i ]mindqu
s:: pamati( nn Sřoi'oniírmi, táto na 5*:. Mutlioiiovi: uno Suma:
náš lilltläliłlvypiť Lrpkj' Lnlii-Ii i zn ]usť Svätopinknw.
Si'ätopiuk. ilusiv 'i' Sl'ilü ]1va proti mämiinĺmn svojim,
ukamrwnl

mriirni'tmn'i

mi:* :nad tým,

i'm :-in HĽIIII nn

Min-:wo a

Slovensko. Numoi todn postavili ho na čelo :svojnlio vojsko.
uliy pomocou tohoto sĺiotlil Slavomíra a uviazul sa opäť v

“mmm-slownslíý
kniožotäI-:ý RÍMIHÍ'. 'Ked misko pritiahla ku
hrolm Ilunnin naproti [Jurino, Svätopluk navrhol: zu'h'dižbyno
holo Iopšio, aby ho:: pl't-liomnio krw oůini] pokus L' shodoníu
Slavomíra? Nomri smlli mu na Iop. Svätopluk' pod tou misií!
I'oll, že ide: radiť k pokoja, proplnvil so pros Dunaj a dior-ozu
mol sa ihneď so svojimi. Keď Nomoi zo Dunajom voĺksolisi v

Iožoní o nič zlého ootušsili, Svätopluk, sobmr :normu-slovenskú
\'áloéuú silu. zoooazdojky udoril na nich a Iýoh. ktorí sa Ilo
opavmiliútokom
zzrúhal močom viĺrmoým. 0d tej doby riasllo
:má veľká moc jeho. ktorou sa 1.' dojopiäe preslávil. Alu 'víťaz

stvo Svätoplukovo bolo osuduým pre sv. Methodu.
Nad vyhostoním ona-mnohých kňazov z *annonio rozsrdvný
arcibiskup solnohmdoký, Adolvio, du] sv. Methodo ]apiť a, od:
vic-st k „Annom'łwí~biskupovi fňsioskomu.
Ténto zoo-ožijú:: owi
úrad čo logát apoštolszkoj stolice s' Geromoii a nevšímojúo si
:mi rady svojoho duchovenstvu oni odvolávania. so. 57. Mothoda
na súd apoštolskoj StüHťťl, dal ho uviizoiĺ; oniž; to potom

oznámil apoštolskvj stolivi. Zo žalàro friäinskůho vločoný bol
sv. Mothod do Remo. kom sa v okt. r. 871. dostavil král
Ludvik s :Iľť'lbĺakupůmsoloohmdshým a jeho suíľmgůnmi. SF.
Motĺhod postavený bol pred súd, jako holubíoa pred krkuoov.
Ú tom Iogondn takto ronprúvo: Potom nie starý vrah (diabol)
:àvionlíveo dobra a p'rolivník pravdy, pozdvíhoi srdoo '(Ludvikn),
\'rolm to moravskťeho kráľa (Rastislava.) noň (t. j. on sv. Moc
thmln] so \"šolkj'mi (łrovorskýnli) bis-:klipom: ..Na našom území
Ilčíš.“ Un młporodul:

,.ĺĺlh'šiom.kĺêlllfĺ'lłH:de

io vaše jo. mimo

byvh ohodik :do ono ov. 'Palm jo. A v pravde. jestli z roľní
mali a ]okolnosti proti starým Iu'ooirium (Ijiskopatvo paonon
akého) v'ystopujeto nan'odor zákonom, kladúoo prekážku ućooiu

božiamu: 1i'arujlzosa, aliysto, ohtiao preraziť žaloanú hora kosto

ným temanom, noryliali moaok avojñ') Riokli alo jamu: „Hna
'viw mlmiae, ale pooliodíš.“ Odpovedal on: „Pravdu mlun'm i
pred oiaúrom, a uoatydím aa; vy ala čiüto vola svoju proti
mne. Niesom lopši od tých, ktorí, kod' mluvilí pravda, skrze
mnohé mal:)r tohoto aivota poahyli.“ SV. Mothod stiahli-.no tieň
podatúpil podobné maky. že ho můžeme nazvať i mučonikom
oirkm alovanakej, jako lo doavoděujú listy, ktorými papežovia

potom lmrllali surovoaĺštátnych
biskupov bavorakýoh.
Modai tým časom umrel pápež Adrian II., a dňa 14.
doc. 1'. 872. stal sa jeho nástupcom Jain VIII. Hneď po jeho
naalúpení konala sa v Ríme aynoda, ku ktorej si cisamm Lad~
aikom hoa pomalibe prišiel i Anno, biskup friainaký a legtit
apoštolskj' pre Germaniu. Pápež už bol čosi dopoůul: avšak
ked' bol Anno taaaný o ůlrapa av. Methods). lhal papoiovi do
tváre, že ho ani nemal; ačkolvek bol hlavným původcom na
ailí1rna ňom páclmaýoh.
Konečne r. 873. „dostal \pápež zum'
čanú zvesť o polulo-.aniallodmnn atjraní a vilanení sw. Methmla.
Keď štůtni
biskupi bavorakí (asi zaúst, tamtullo biskupa
friainskélio] počuli, ao paipo'isaamýšl'a aakročiť v záležitosti sv.
Melhoćla, vypracovali pamätný spis. ktorým dokazovali právo (1?)
arcibiskup:: aolnohradského na Pannonia: avšak Jain VIII. na
neallal nim ukraoovať pravo apoštolakej stolice L' tomu, čo 'r
'prospech cirkve a slovanských kalolikov bola učinila 'I' Panno
nii. Už. na začiatku maja r:. SHŠ. vyslal Pavla, biskupa unkno
akého. do Bavoraka a listami k biskupom mnůitolouçl a a ná
vodom, dla ktorého mal jodnať a práva a smljmilll av.'_Mothoda„
Z listov papek; dozvedáme sa o takom na av. Methodovi
1) Su:wa je: ked odponljeztopápežovi, dajte pozor, abyste zlo neobatäli.

__
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płhrlmnom násilí, jakoby so. ho boli dopnsliii polmnski Noro a
Diokiooian,

nie aio krišäĺüľläkůvk:lĺülĺlłlíĺbiskupi.

„Oploluivaťtvoju nopnivohf-

tak :nie list k Ermonrikovi,

biskupovi pasovokámu - voru len *tok mini.jako Jeremiáš:: pro~
roku, dosluůi. Elorého. nooh nvpoviomo biskupa, ktorého ne
kňnzo. ho ktorého tyramn zúrivosť, noprokonalo tvoja zhrklosť
nlolm noprovýšilo miomoio vztokiosf tým. to si 'brntrn a Spuill
biskupa našoho Mothodn väzenia: tými. a pod širj'm nebmn
zo ďalšiu dobu krutosĺou nujostrojšu'g zimy a. plúšto trýznil. od
riadenia oirlívo jomu svoronoj vzďalovai, v :úrivosti svoje-j tuk
ďaleko idúo, že bys bol bit-om šľuhol odvločoného zo ohro
nmždeai-u biskupov.. keby ti nebolo bývalo hráneno od inýoh.
Je toto, prosim, jednanie biskupa. pre ktorého dôstojnosť., kod'
prokmčí medze, \'äřšimi sa stanú zločiny ?“

„Drmsť n opovůžlivosť tvoju.“ - tak znie list k Annovi,
biskupovi frisinskćmu - ...prevyšuje oblaky, ba i oumú nohami..
Uohwitil si pnim apoštoläkoj stolicu. osoboml si soba
jako nejaký patriaroho súd nad m'oibiskupom, ano, čo závažný
šie je, choval si sa k bratovi svojomu Methodovi, arroibislrm[Jovił
konojúcomu poslanie üpüšlülskej stolice o národov, viac tyran
sky nožlí zákonite. Ba keď prosil, aby, jul-:osväté zákony učia,
udelený mu bol súd svätej rímskej stoliro, to si mu nijak no
dO'íOiii. nie s nóhsiodami a. tovinrjšami svojimi vyniosol si nad
ním jokohyr rozsudok, a zmnodziv mn konunio bohoslužby. do
žahim si ho urrlwi. Ano, pmviao ou Iiyť olmrlúštnym služob
nikom sv. Petra, abys opnlľm'zll Iludicrh'ü nachádzajúce sa v
Germanii, :žalàrovanio a prenasledovanie onoho bratm a spolu
biskopa, ono i našeho vyolnnoo, o ktorého nám väčšia slámok
livosť prinàložala, nielen jako voľný neoznzímil si, ale v Ríme

-'8*
.1.

hyv Iàmn 0 ňom od našich, Hain: si :npiernL bys ho mal.“
Lugiit Pavel, ktorého vyslal tu púpaž, Inn] ihneď na sw
lmdu

pia-pustiť sv,„ Melhmlu

a. zakázať

mnůiteĺmn

bisknpnm

knnnniu hnlmslnžby. kým nedastarin sa do Ríma l: zmiporwin
niu sa. „Mat-:un Boha všemohůnehn - tak pravi v liste! k
Ermenrílkmri -_. hlahuslavcnýuh kuieàat apoětulských, Petra. a
Pavla, u mňa] nepntmosti zlmvnjenm teba promiým ulmn'nuín
Krístmjm mjmnstrúm a tvojim npołnkímom, a nt'düätMÍŠ-IÍ sa
s pritumngřln Pavlom, ctihudným biskupmn, illlfbn :-msmným
prasa' :iným bratom našim Mulł'mdmn do Rínm k \'ýslvechn.
nebude sahúdmť apravodlivého odsúdenia.“
Vysvulmdenie sv. Methoda z trojrnů'núho [nezapnimehn *Ira
Iůrnmnin stalo En budu1 a to u prítumnuslí kráľa Lmlvíku, kmrý
nsí v tuj ?.úlnžitusti na začiatku svptembm r. SH. dusiavil sa

da Hmm.
Útmpj. ktoré sv. Mctlwd pndstúpil za PÍľIíPV slovnnakú,
nezlumily juhu duchu: ale munmlily. Bohužial! už: 12874.
umrel jehn najväčší nastavením. 'knieža ]im-el, a kniežatstvo juhu
dostalo sa do rúk Arnulfuví. polměnétuu synovi lim'łmnum'éum.
Nie pretu však ale aby sriadil cirkev .na Moravu :1 Sim-uskw,
"pustil Pannunin :'I.Odišiul k druru Ssätnplukmému.

10. SV. Methml na Morave a Slovensku.
Netrpí žiadnej pochybnosti, že Svätopluk má tiež ?AL-.aluhu
0 slobodu sv. Methoda; lebo her. príčiny Jain VIII. Hennlotłil
avojemu Iegútovi Pavlovi. aby sa nedal odvrátiť mi prepustení::
sv. Methods. k Svůtuplukuvi, budú-]i bavorskí biskupi vyhrúiuť
sa válkou, jestli sv. Muthüd uvedený bude čo arcibiskup do

in

-_

Moravy a Slovensko. Srälopluk zajieto čo byałrý diplomat mu
sel nahliadnuť, že ,uoudräi vifazným niečom nadobmlnutú .samom
statnooñ svojeho kráľovstva bez samostatnej hierarchie; že k
rozšíreniu jeho kráľovstva mnoho mu proepeje apoštolske po
slanie ov. Methoda k susedným Slovanom; že štát podporuje
cirkev, a naopak, eirkev podopiera štát.
K ráanemu vystúpeniu Svätoplnlca bola ešte aj iná. príčinu.
Kod' Česi vypravili poslov svojieli L'u kráľovi Ludvikovi, tento
proti. všetkému medzinárodaieum prava vsadil jich do žalfu'a.
Následkom toho Boii'nirj tým povaejěie prilnul k Svätoplukovi,
tak že r. 878. oba hroaili s'aailkouNemcom Zpráva o tom do
raaila do Beana, kde. na prave pojednavala záležitosť sv. Me
thodla. Preetrašený Ludvik nielen roakůaal biskupom, ab;r pu
elili ev. Methoda na svobodu, ale vypravil i poslov svojich k
Svätoplukovi a Bořivojovi, aby :s nimi na jakýkoĺvolí spůäulr

uzavreli pokoj').
Odpor proti areibiskupovaniu sv. Methods i na Morave. a
Slovensko odstránil konečne sam pápež Ján 1VIII. pri rozmlu
ve, ktorú mal s knilom Ludvikom a iara roku 874. v italakom
meste Veroue. Weledok rozmluvy sdelil potom pápež Sväto
plukmi, skrze jednoho kňaza, Jána a Bellâbok tak že. Sväto
pluk tohoto bez odkladu 'vyslal do Forehheimu ku kráľovi Lud
vikori. aby s ním. v mene jeho uzavrel ročné priatelstvo, do
ktorého ho! zahrnutý i spoje-:nee Svätopluluw, Bořivoj.
S 1'.. 875. Lada nadišla doba pokoja, tak že ov. Mellmd
svoju aroihiskupeků počlirosť obrátiť mohol na Moravu a Slo
1) Ad Reaisbnrg autem Imrvoaioan, por mimo mnooViaidoa. eah di
vnrnie prinaipilma umetitutne, moda qno pnłuit, aihi reooncilin'it.
Ann, lieniuiaai mi an. 673.

vonsko, ha i na Čechy. poneváč. Bořivoj osobne sa doetaviv do
Volehrodu,

podrobil sebe a kniežatstvo

svoje ev. Iltluz-tĺhorlori1
čo

apoštolekemu legútori pre Slovanov1 rezmúe so sebou hned' i
slovanského kňaza Kolo-he pre svoj kniežoteký dvor.
Br. Melhod vyvinul ihneď vůeetruunú činnosť evojeho ar
eihieknpoieníe. Ulnrám o škole lonely nm najviac na erdoi. Vo
dla ehrâmor, lade neproetejno unisex-nl en lnd vo viere .e mra
Voell kresťanských, zakloan Školy: nižšie. v ktorýoh vyllům'nnú
bolo drobná mládež počiatočnom] a pre všeobecný život p0
Lrehnému umenie, a vyššie, v ktorých pripravovali odroetlú
mládež buď k učilolekćmu alebo len kůezskému, ba i k občan
skému úradu. rI'ito mičili sa nielen v slovenskom a letínskom,
ale i 1.' gréckom písmo n jazyku, aby boli v stave nielen
konať bohoslužlm bod' v slovenskom alebo latinskom jazyku,
ale i prekladať grécke o Iotineke knih)r na slovenský jazyk,
žeby sa tak šírile .známosť kresťanského učenie, zmizly pozo
etule pohanoko potery,
ŠIm-.htily .ee Int-:Ivy a mnohle eo. vzde
lnnoelĺľudu. Tool:so stalo, že - jako svedčí legenda - letnou'
všetky mesiá. moputrené boly ouohomi pre chrám u školu

vedelanými.

ll. SV. Method povolený bol do Ríma.
Zmàhajüoe sa vzdolonoeť slovenskú Hole oči tým, ktorí
nevykli hľadeť na Slovane len pres pleoe, ]akoby mel iného
Slvoritele. Na dvore Sl'äloplukrwom IJol Ján. ktoreho opotre
ln'wel Svätopluk k diplometíekým
poeolelrúln').
Pochádza-11z
Benzinol:* kde neholi priatelia slovenskej bohoelužhf).
a tak
'1 I'ommlí sme ho 1.'pmlnšl'nm orlsftnvoi.
_
') Videli mne to pri porovnali ov. ĺ.'-yrílln o Mvułhmln do [hmo, r. 867.

nebol ani on. Spoločníkom jeho ho] iný kňaz, menom 1Viehitlg,_„|',

ktorý bezpochyby bol Svätoplukmým
kanolwłrom. Ulm zo
chrbtom sv. Metlllodo koli zrodil, aby svržený bol s arcibiskup»
ského stolea, a ůlisne jako povúei obtâčolí Svätopluko, uvádza
júe sv. Methodo u nebo v podozrenie vzhladom na jeho pre»
vovernoef. Svätopluk nebol theologom, a viac sa klonil k tým
liehotníkom, nežü k prísnemu svojemu aroipaetierovi. Prišlo to
tak ďaleko, že Sl'ilboplnk skrze tamtoho Jim". udelil pápežovi
svoje pochybnosti vzhladom na ev. Methodol): ale Ján ešte i
viac poklebetíl na sv. Mothodn; 'zo 'totižto sv. Metlwd proti zai
kazu pápeiovému neprestám konať Slovensko bohoslužbnł).
Pápež Ján VIII., znojúe podrývonie vážnosti se. Methodo
z minulosti, nebol tým človekom Iuhkoverným a nesprowodli
Tým, aby sa ho] dol ihneď podeieot'. ooočovaním, ale povolal
ev. Mellde pred apoštolskú stolicu., a uvedomil o tom i Svä
topluka. Svätopluk, bezpochyby ev. Methodom upozornený no
pletiehjökj, vyslal nielen Jána o Vielliugo do Ríma, ale i dôver
uíko svoj'th Eemežizlm. Zo všetkého vidno, že to ll dvaja,
.lán o Viehing, tak max-liek“. aby Víehing stol eu ..hielmpom
nitranským, Ján ale areibiekupom; keď nie, aby nepoň Morava
a Slovensko prišlj' pod arcibiskup: solnohrodskeho. Jánovi
však prihodilo sa, že kto druhému jamu kope, som do nej
opaldo.

Sk. Method,

súe posloäný a povedomjl i svojej provover

noeli i svoje-.linesvedomiteluo

Ilübllulüľüľüülů, bez odkladu

nastúpil.

cestu do Ríma, kde v júnu r. 580., jakožto arcibiskup. eúdený
1] \"yex'il'ñ to z listu Jána VIIL r. 879. k Svätoplukori.
') kym-im 'in 2: listu .Ifum Till. z 1'. 87".. k ev. Memo-doň.
"j Holy zrejme z ]ml-ovlmnio Inlpežm'yeh listov: právo spomenutých.

hu] skrze pápeža 1' prítomnosti biskan
rimskýrh. S~'Idunýbu]
dla Júuuwj ubžuluhy: a) z učenia, l:) ?5užívania slumnslmj
bulmslułby.
Čo sa týůu učením., bezpochyby minhwnný lml. im v člán
ln o najsv. 'l'rnjici .neverí v pwhádzanin Ducha. svätého í nd
Sym-Li [mncn'u': v nivenskum vymmuí viery' pri mši sv. nedo
kladá :l Iacdm'nluju liĺlklildłlť sluvů.: ..i ud Syna“.
Na tu Hv.
Muthud :mi mĺpm'tłdul. :Eu: ..verím v pachàdmnie Ducha sväté
Im i udSyn:1_.důlmmm tulI-uje, že. sa modliąwum s'ieruvyznanie

sv. Aihnuňsn, v ktorom zreteľne stojí: Duch

svätý

od

Otca íSyna, niu učím-.:1. nie stvorcn, nie naro
dzen.

ale

pochádzajúci.

.Že [uri měi 51:".k hit-.ejskúmu

riaruryzunniu nvpri'kiadúm :mi llcdm'nlujum prikladať slová.:
„i mi, Syna“, Io správne činim1 poneváů rozkúmť. aby ?klei
rlnnó haly tie Simi: du rieruvyznania. uvnzíluži biskupom nemec
kým. :mi synadúm llütlll'ŕliýlll, ale buď všwlmenúmu snemu
nlnhn apnštulakoj stnllieĺ; mm ale: s:: (inam-aid nastalo, ponovňč
ani v Ríme pri ruší uv. naprikladujú k tomuže ĽÍĽEjEkém“

viemtyznaniu

tie slová: ,.i od Syna“.

Út) 5m 'tý-će užívania mluvy slovanskú

Inłm znkhlduln su na Irenàtskym Jánom
že p3110055
Ján

Metłmduvi

VIII.

užívanie.

skrze

Inggám svąiehn,

pri boł'msłužbe.

im

pudstrüànoj nepmvde.
['awľa, 'JD' zakázal sv.

tej mluvg.r pri lmht'nsluihn.

SF. Methud s

pokon'm odpovedal: „Svätý (Hi-u! že mi ijel'm
hlahuj pamäti
predehmł'cu, Adriana II.T dnmľenň. bala Slovanská bohoslnžha,
iakn ju lnol sriadil můj nebuhý hrat Knuumntin (Gyrilĺ'), ic mi
mámu:

ale že. by' 'kedy

upuštulská.

Stülĺlm bnlą mi

?Alkámlľü

užívanie sh'n'unskuj mth pri hnhuslužłw. tulm nímm'n pan-
domj', Keby sa tu bolo stalo, nebol bych sa nikdy nponišnl

jednať proti zákeeu tejže opoštolekej stolice.“ Hľadali teda v
archíve patrične listiny. a skutočne nojšli, že pápež Adrian II.
eehi'àlil užívanie slovenskej bohoelu'zby, jako ju bol Brindil sv.
Gyrill: neuoišli ale v !úvode (üommonitoriom) Pavla. legúto
npoäwlekeho, oui liter;r mkàmnej slovenskej bohoeluàby; ono
nojšli lieh r. 81'5. pieoný Kerlemonovi, 'i' ktorom zreteľne stoji,
že ev. Method má zostať pri svojom starom epôeebe*). Z toho
poznali, že beuiiteky Ján úskočne jedno] a opováíil eo použiť
leeť k podv-edeniu sv. stolice, anił ho vine nachádzame o dve
ru. Svätoplukového.
Výsledok opoštolekeho súdu bol, že pápež vyhlásil ev. Me
thods m provoverněho n potvrdil ho v arcibiskupstvo, odporú
čejúe ho Svätoplukovi, a všetkým kňazom.. z ktoréhokoľvek 116.2

rodu, n prísne prikeenjůe, aby boli podriadeuí o poeluàm' ev.
Meihoderi. Čo do bohoelužby, potvrdil liet Adriana. II., a tým
dodatkom: jestli by však Si-ůtoplukevi o jeho pohlai'iirom s:
podobolo. radšej slyšať lntĺĺnekú bohoelužbu. nežli slovenskú,
aby se jim po voli etalo..
Pri tej príležitoeti však učinil pápež ešte viac v prospech
slovenskej cirkvou. Nielen že dla vôle Sriitoplukovej vysvätil
Viehinga pre nprázdnenć hiekupeti'o nitrenske., ale požia
dal tiež Svätopluke, aby, dorozumev sa so sv. Meihodom, v
prihodný čas poslal clo Bimo ešte jednoho kňaza, ktorého by
„podobne vyeviitil zo biskupa, by morom-slovenský arcibiskup
mel dvoch biskupov, s ktorými by dle predpisu eirkve mohol
evütil biskupov tiež pre. jine meetà, kdehy bola. potrebná bi
ekupekú stolice.
') Reemute nohie Pnnnonieneium epieee tu, lieent :mm nome Ho
thodio. qui illic a made.npmtelica ord netu! eat, eeeundum prili
eem ooneuetudinem
libere, qune euut.epleeopi gemara.Epiet.
Joan. VIII. ML 875.

3

.....

:34

_„

12. Sv. Met-hod 'novrátil

sa z Ríma...

Nenio pochybnosti. že ov. Motliod, norráiiv sa z Ríma,
aby rypinil žiadosť pápežom o túžbu :svoju~za prvú o najhlav
nejàiu povinnosť si pokladni., dorozumoť so so Svätoplukom vzhľa
dom na založenie. nového bislmpstvo a na vyvolanie.jednoho z
kñnzov, ktorý by bol poslooyi do Bimoř aby bol vysvätený zo
biskupa. Bol to bezpochyby Gorazd, domorodeo. určený asi pro
biokopstvo bratislavská (prošporské). Iłozrmobybg ešto toho leto
Gorazd vysvätený bol m biskupa, a keď sa novo'inil, aniäte- sv.

Metliod nootàlal s vjsrätonim tiež iných biskupov, aby tak
zariadená.bolo úplne lovanshà hierarchio').
Radosť sr. Methodo dlbo netrvalo. Vir-bing nioien že si
novšimnl kononíokej poslušností, ku ktorej ho Jún VIII. v
Ríme Oproti sr. Mothodoi'i ošto i zvhíšlno zaviazal, olo k listu.
ktorý bol od púpožo posloný a doručený Ssíitoplukovi, podstrůil
ošło jiný, v ktorom stálo, že Motbod má byť zobnoof, Vicbing
nie má byť oroibíokuPom; pápež dol Vicbiogovi jiný národ'),
odcbodný od návodu daného Motbodori ; ono, že k uskutočnooiu
toho návodu

musel sa zaviazali púpežovi i prís-obou.

Tak no

šiaobotno jedno] Viohing, siojioo už vtedy potoij v službe
Arnuifo, notuockébo rojevody r Pooruonii, aby podkopal samo
statnosť Moravy a Slovensko a uviedol ju opäť pod nemecká
llĺEI'Il'Chĺll. Je to ovšem vooou prirodzenou, že oni Srñtopluk
o-jobo pobiovtíri, oni ľud verim-.i nemohli si mysioť. žeby Vi
ching. súo biokupom, mohol byť lba'u'om o podolotoĺom listiny
') Buemí rognnnie Znołnpulon uhlov.qnomlom i'noro 'iritu'ipoñ I'metl'i.
Halo 1! Imatris ]mreutibus qlwľmmiu :solvltur Iĺ'lfljäiltloi. c riaľnpno
in tma regione, Moriorum diem., babu“. 'I'I'Iiutmnr ap. 'ĺelowokiz
Hon. Pol. Hiot. I, 294.
I
'J Bozpoohyby mioril Ij'm :1:1potlačenie» olcwanokoj lu'ilmalniihy.

vo veci tak vážnej. Následkom toho mnohí držali lož Viellín
govu za pravdu. druhí však důvorovali vo sv. Methods. neim
tiae nádeje, že Boh räemohůei opäť do víťaznú polmu avütćma
alubobnikovi avojernu. SV. Method, aůe presvedčený, že Ján
VIII. nemohol tak neddetojne .a dvojmyaeľne jednať, jako ší
bol Viehing predstieral1 predložil celú ver. pápežovi. osvedče
júe, že je hotový opäť dostavil sa do Ríma k nepravedlnenín
seba. Ani nebol oklamaný 1.'nádejí. Z-právou jeho prekvapený
pápež svojim nočným listom od 28. marca 881. \.'yelovil ev.
Methodovi svoju sústrasť a dal mu na vedomie, že mimo je
dnoho listu, v ktorom podal Sviitoplulzovi zprávu o jeho doká
zaoej pravoaernostir neposlal žiadneho druheho; že Viehingovi
nedal žiadneho návodu. ktorý by bol odehodný od návodu da
ného jemu (ev. Methodovi); že od Viehínga neprijal žiadnej
zvláštnej prísahy, ba že a ním o podobnej záležitosti ani ne:
hovoril. Konečne povzbudzuje ev. Methods. l: trpezlivosti, dokla
dojůe,

že keď .o Viehingom

dostaví

aa Bmi-cl'do Ríma

pred

apoštolskú stolicu. ten neahedný aofľragan neujde priamemu
potreaianín. Ked' došiel tento list a čítanj' bol verejne, lnd dô
razne si žiadal, aby aj ten prvý oprovdivý .list pápeža? verejne
prečítaný bol? tak že Svätopluk printiteným bol učiniť ludu po
vôli. Můžeme si pomysleĺ, jak listom tým opareni bolí Victims
gorei, a' jak boli potošeni verní sv. Methodori narodorei!
Sa. Method vidiao, že Viehing pre nraaenie jeho cti,
zvláštne ale pre nmoenie apoštolskej atoliee nenie hodon avo
jej biakupel-:ej důatojnoeti.- Tyobeoval ho a citlivo,
heop-ečil pokojne poelednie dni života.

a tak si na

Čo všetko konal er. Method až do r. 885., v ktorom po
volal ho Pán k ročnej odplate, kto nám to povie? Potlàeanie
34
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slovanskej bohoslužby po smrti sv. Methods na Morave, v
Poľsku, Čechách a Uhorsku zväčša zničilo i historické pamiat
ky a písomnosti, ktoré by nám v pravom svetle aobraaily
apoštolskú činnosť a svätý život' sv. Methods. Že noopominul
jedna! mi čo arcibiskup ani čo poslanec opoštolskej stolice k
Slovanom. ktoby o tom poehyboval? Na Morave posvätil ohrá
my vo V-elehrode, Brne a Olomnioi. Na Slovensku, v Sliezsku
a Krakovsku, iakožto v zemiach tehdy pod žealo Svätoplukovů
náležavšíoh, mal pod svojou arcibiskupskou berlou sedem bi
skupství; a ktorých 4 boly bezpochyby: 1' N ítre, Bratislave
(Prešporku), Trnave a vo Spiši. Ze sv. Method bol osobne
i v Čechách. tažko poohybovat; ponei'áć len z toho presvedče
nia mohlo porota( to podanie1 že pribyl do Prahy :1 pokrstilů)
tam sv. Ľudmila. Nebol-li tam osobne, neda sa pochybovaĺ.
že aspoň slovanskú bohoslužba bola tam až. temer do XII. sto
letio domovom. 'To jisté platí o Slovensku. Sliezsku a Kmkov
sko, kde ešte dlh-o mnohé (ano niektorú dosovad) zachovon
sa obyčsje oirkve ojrillomothodojskoj; ku pr. slovanské krstné
mená.. půsty dľa dňov východnej oirlwe, siltenie vody na tri
Krâle, koledo a podobné.
Z Čiech dostala sa cirkev slovanskú. i do Lužice a Míšno,
]mm sahal politický vliv Ssätopluka'). Potvrdmjo nás v tom
ustné podanie, ktoré sa dosiaľ zachovalo, že tam V okolí Zho
reloa apoštoloval slim sv. Method a v Kralohàji (Künigshsin)
u Javornika na mieste pohanskej svñtyue posvätil kostol. Tato
povesť nonie bez podstaty.. Na hore Javorniku totižto stoji od
nepamäti kríž, ku ktorému v deň sv. Václava putovaval vždycky
nesišisloyI zástup z blízka i a ďaleko, už i s Čiech. I aa doby
1) Sum. 12. odseku poan. l.

roľormúoio vychádzali Juvorničonia so zástnvami v ústrety pút
nikom a súčastňm'nli sa v jejich prñvodo. Pubožnooť odbjmla
sa u lrriím, a na kolouúch klačiaci lnd spieval starobylů pieseň:
„üoopodi pomiluj ny“').

13. Stř. Mothod v Rusku.
Drłavu Svätoplukova dotýkalu an Ruska i Považim i Kra
kovulmm, a nemôže byť žiadnej pocliybnodti, že účinkovanie sr.
Mothodo miho i do Ruska, kdo už sw. Dyrillom keď nie o. r.
855-. aspoň 0. r. 863. pripravená. bolo 'pôda pre slovanskú, sr.
(lyrillom Hostareuů bolroslužhu. Nedá sa ani jináů vysvetliť
túžia dosiaľ tam pnnujůcn Slovanská .bohosluihadalro že ona sv.
Gyrillom zašlnpcnň a ov. Mothodom rypostovanú bolo. tak že
ju :mi Lutini polulinčiľ), uni Gnioi pogréčtiť nemohli.
Skutočne aj máme zprávy o tom, že nielen sv. Cyrills),
ale i sr.. Method chodili po Rusku.
Povesť o velikànskom diele sv. Methods dostan sa i do
ll'orihrmlu1 kde vtedy na oioàrskom preslolo sedel Slovan. cisár

Basil (867-886). Z počiatku, dukial držal a nezúkonitým a
Rímn protirným patriarohom Fociom, hnorol sa na so. Cyrilln
Il Methoda., že práve vtedy šli tito do Ríma osvedčil svoju ver

nosť npoštolslmj stolici, tak to potom - dla legendy - i so
mému sv. Met-hodori dostala sa do uší tú zvesť z Carihmdu:
1]: Shorník

Svato-Mothudůjoký.

V Brně, 1384. str. 160 nhl.. Z dějin

kŕesťanstvl mezi Slovan-y. V Brně, 15152,1, 8,

') Prví boli Variagovia lsluranskf Wagri Y), zakladnolin mak ' ríše.
z Sv. Thomas, zakladatol umíà. thom v Ruaku (1' 1014] psa] k
lzinslalvovi ..de ľt'lig'ir;rne \'nringorum,

i. o. Latiuomm.

Martinofľ:

~ Annuo mlmüatíçu: png. ]22
'J Srov. odstavec 3. a 4. tohoto opisu, jako 1 (h. Polen:
Geschichte der Union,l Wiuną

dielo:

„Cisár sa hnevá naň (t. j. nu Methods) tuk že, keď ho najdeŤ
nebude viac žiť.“ Bell zajiste níd by bol dostal slovanskú
cirkev du :zväzku i politického i cirkevného s l'ľnl'ihmdem. Pezdej
šie okolnosti sa však zmenily; cisár Busil niele obnovil apn
jeuie s Rímem, ale r. 880. poslal pápeievi Jánovi VIII. i Válečnů

pomoc proti jeho pmtivníkum. [poslal

k sv. Metlmdmi 

praví legenda - list: ..Otče etihudný. Teller.:si žiadame teba
videt, buď tak dobrý, vydnj se k nám na cestu, abysme ťa vi
deli. dekinI si na tom svete, a prijali od teba požehnanie.“
Pravdepodobne je, že list. ten dodaný be] sv. Methedovi vtedy,
keď konal epeštelekú cestu nad Čiernjm merem v Rusku. Sv.
Method, devedev sa od deručítela listu. že sa :stalo spojenie
Garihradu s Rímom. Šiel tu, a. cisár prijal ho s velkou. efuu
e radosťou; a puclmílív jeho učenie, :udržal z učeníkov jeho
kňaza i dinknnn so slovenskými knihami; a obderiv ho velmi.
edprerndíl ho opäť slu-:ne do jeho stolice?) 'Peto odprevadenie
zajiste stale sa :obyčajnou eeeteu po Čiernom mori do Ruska.

14. Svätý Method a Arpád.
Lode grécke asi na jar r. 884. vysadin sv. Methoda na
breh Čierneho mora nad ueLieDunaja, kde veleveda Arpád
ležal so svojimi Bulharu-Uhramí. Keď prišiel ne. strany Dunaj
ské - praví legenda -, kráľ uhorský chcel he videt. I někol
vel: nekteri mluvilí a sa demniełmli1 že nezbude ho bez mnky,
šiel k nemu. On ale, jake au sluši na. pána, t.th ho prijal neti
re a elavue s radosťou; a pobeeedemv s ním, jako ee Blušnlu
obom takým mužom mať rozmluvy, prepustil ho, eblúbiv si
') Premeny dějin českých. I, 50.

ho -n elúbnv, s dnrmi rolilrými. n. riekoł mu: „Pomni na mňa.
ntihodný Otče, ro svätých modlitbáeh svojich vždycky? Sumo
sebou rozumie sa. že sv. Method besodovul o Arpádom alo
musky, poneváě Arpád o jeho čierni Uhľ'ĺ boli mlnrłsr bulhnro
skonelovonekej, nie ale maďarskom ktorou až pozdej zjavili so
r Rusko a Uhorsku Polorei čili Humáoni').

Arpádorí Bulhoro-Uhri boli síce mnhomedànmi: nie ,nenie
pochybnosti, že mnohí už v Chersone a Carihmde dostali :ná
moeť kreslanstvm v ktorom ulrrdeni boli potom skrze or.
C-]n-illn1,keď tento o. r. 855. npoštoloral v kourołej

držal'eľv),ku

ktorej náležol i Arpád so svojimi nástupom. Je to recou dooe
In prirodzenou, že Arpád ní: vtedy poznal ov. Methods, jestli
tento - „ioko niektoré leg-em:.r udávajú - npoětoloml oo er.
[lyrillonm v Kozursku. Jestli nebol ale vtedy ev. Method po bo
ku er. Uyrilln: jnlaohy Arpád nebol si žiada] videl' hralo. toho
av. muža, s ktorým sa bol obznàmil o. r. 555. nad Čiernym
morom?
I

.le pravda, že nám v školách a mimo škol]r blúznili a blúz
nie o Arpádovi, že “bol pohon: *však ale pravdepodobne je. že
náloiml lr tej strane Iurlu svoj'eho. ktorá. bola kresťanelcon- :lapoň
tie slovní.,ktorými sa Arpád odporúča do modlitby sr, Molthodo

nezopáehnjů pohonstmm. Ostatne potomný dejepio slovenskej
eirkve na brehoch Tisy pmvdepodohnou činí tú mienku. že
Arpúdovi Bolharo~ťhri a jejich spoločníei Kozori n velkého
Bulharsko priniesli so sebou nielen mnhomedůnetvo, ale i kre
atanetvo so slovenskou holloslułhonil.
35 Arnol'a'ulmko,

v Turč sz. Martine, mes. str. a ma.

*) Srm'. odstavec ł. tohoto opisu.
') ST. Methntl n Uhorska. V 'ľmrů Hv. Martine, ISHL

lö. SV. Method vyhotovíl preklad ev. písma.
SF. Method, eífae kĺleeejúce sily svoje, starostlivý bol o to,

aby zanechal po sebe cirkvi svojej suite o dôstojne dedietvo
r slovenskom preklade er. písma.

Knihy pre modlitby, spev o bohoelužbn v chráme, pre
vyučovanie mládeže v 'škole a ľudu v chráme. jako i spisy ar.
Otoov pre vzdelanie kňaza a verizaoieh bol preloiíl na slovan
ský jazyk už. predtým s bratom svojím. av. Cyrillom. Na tom
však nebolo dosť jeho bollumilej horlivoeti: v tej bohosložeb
nej reči, v ktorej er. Cyrilĺ eriadii bohosloàbu, oheel dať ela

du erojemu celé sa pismo. ..Polom -

tak prarí legenda 

redialil sa od všetkého hluku a starostlivosť svoju eložil na
Boha (Žalm 541 23.). Pri.r však, uatanoriv z učennikor svojich
dvoch kňazov. písaľü'ľ ryehlých velmi, preložii všetky knihy
zúplna. krem Makkubejekých, z gréckeho jazyka do slovanské
ho za šesť mesiacov, počnúc od mesiaca brezno r. (884.) do
dvadsiateho šiesteho dňa meeim'a rijna“. Praca to ovšem ná
ramnà o. eošlému roku er. Methoda veľmi neenedmi1 tak' že
temer zdá sa byť neni'eoileĺnýmf aby za šesť mesiacov bol v
stave bji'nl prekonať ju. üwšetn pomoc Božia mnoho může:
avšak bez etončenía misiuh ev.. Metlwda sa medium, že práca
bola Inn uľahčená upotrobením glagoleko-slomnekého sv. písma,
ktoreho preklad pripisuje dejepis ev. Hiemnymovi. Se. Method
epozororar. že glagoĺlako-slovanske av. pismo pri mnohom prepi
eovani na niektorých miestach bolo hlrlďchybne, alebo nejasné,

porornài'el ho a gréckym a -

kde bolo treba -

upravoval.

Tak oprerene čiastky oni dvaja kňazi prepieovoli. *Potvrdenie
to i ten výzkum slovenským učencov, že čím sú staršie kg'
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rillskvé a glngolské pamiatky písomné toho druhu, tým viac na
'm slovách shodujú.
Z mj bühumilej práce ale vyrušenj' bol starostlivosůou o
Veľka-Pnľäko n pamiatkou chrámu sv. Fatra. a Pavla\ v Brne..
Svätopluk zabezpečiv sa zo strany Nemcov., nanáša! sa
myšlienkou. spojiť západných Slovanov r jednu mnhutnú alo
vansko-katoliekú drłavmklorů by bola. v stave odolať nemecké~
mu vše hltajůcemu cisárstvn. Tým cielom vyzval knieža Velko
Poľslm, aby .sa 'tiež k jnho drłare pripojil; a keď to odnprel,
pozdrihol proti nemu vàĺku..Prvá válka hola' bez výsledku. O tom
legenda takto ryprñm: Pohanaký knieža, mocný veľmi. sedím:na
Visle. pmmievnl sa a činil priekorie kmfanom. Poàlnv (sv. Method)
k nemu, riekol: „Dobre by bolo, aby si sa pokrstil. HymnaŤ
o svojej
vôli vo svojej zemi: abys nebol nijaký a nútene krstený mudr-nej\
zemi, a zpomnel si' na mňa.“ Čo sa i stalo. Jedná:: Svätopluk
opät bojoval s (tymi) pohunmi, a nič nesriednl. ale predlieval..

Keď sv. Petra mša, t. j. služba sa slúžila'), poslal (sv. Method)
k nemu (Svätoplukori').

reknúe:

„Slůbwiš--Iimi, že svätý deň.

Petror stráviä u mňa s vojnmi svojími, verim v Boha, že vydá

ti jich r brzku.“
V :práva

tej zpomínaná. alarnus( sw. Petra., ku ktorej mv.

Method porolàrn Svůtopluka, bola zajiste alarmu( mimoriadna.,
pusrmmie tu chrámu ar. Petra 'a Pavla v Brne'). Po tejže
slarnosti pohol sa Svätopluk s neaćíselným ľuďom svojím k
Visle: porazil a raja] knieža a Velka-Polsko pripojil k' držnre a.
cirkvi momvskej').
') Vlastne slavnosf sv. Petra : Pavla.
') Due-mk: God. dlpl. 1., 6-1; 70.

') Bielowski: Mon. Pol. Hiat. I, 37; 88; 118.

Po dokonnnej posvieeke chrámu pokračoval sr. Method v
preklade ev, pismo.. ..Skončiv ale - prnrí legenda -. vzdal
náležitú ehrálu e elàvu Bohu, ktorý dal takú milosť n úspech,
e elůtiv sväté tajomné oelúrenie (er. mšu) e d'uohovenstrom
svojím, vykonal pamiatku svätého Demotrin').

16..SV. Method ustanovil nástupcu.
Poslední: starosť er. Methods bola, :by po jeho smrti
ste] en ereihiskupom jeden z tých biskupov, ktorý nad inými
vynikul pravou vierou, čistým životom, apoštolekou horliroeťou
u rernou linkou k Slovanom. Areihiekupom ustanoviť uekoho,
ovšem náležnlo stolici apoštolsliej: .ale odporúčať nekoho stolici
apoštolskej vo. nroĺbíelmpn, náleželo bíekupum a duchovenstvu.
Títo kde malí hladať uprimnejšiu ľudu v tom. nežli u er. Me
t-hoďu. Učinili to. Ohlznli eu ho - :testuje legendu -- i pre
rili: „Koho uznáraš. otče e učiteľ!! etihodný, medzi ućennjikaa
mi svojimi (za hodného a eehopného). aby vo tvojom učení
hol 'tvojim nástupcom? Ukàzel jim nn jednoho z dôverných
učenníkov erojieh1 Ťioreed zrnného. reknúo: r,Tento je vašej
zeme erobodnýi v letinekjoh knihe-.oh dobre ee vyznajúci,
pruroverný muž: on buď mistopoom mojim.“
Ruda er. Met-bodu. hole doeele správna. Viehing ovšem
ho] skorej vysvätený: ale pre svoje biskupa nehodne jednanie
ho] vyoheoruný e eirkre o potulorul se 'kdesi vo dvore Arnulfu.
Po inom najstarším hiekupom bol Gorazd. domomdee a nie
oudzineą udelený nielen v slovenskej a gréckej mlure, ale i
') Skutočne vo východnej cirkvi u v Uhorsku sviatok ev. Demetri:
svätí na dňa 26. októbra, v nápadnej cirkvi ale 8. okt.
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v latinekej, ktorá. sa u arcibiskupa požadovala, aby nielen v
istých okolnosťach konal bohoslužbu latiueky, ale schopný hcl

i ůatneho a písomného jednania s leom.

Nenie teda diva.

že múdra rada sv. Methoda najala všeobecného súhlasu.

17. Smrť a pohreb sv. Methods.
Bolo to vo kvetmi nedelu, dňa 4. apr.. 885., keď sv.. Mo
Lhod, už celý aomdlcný. posledni král vstúpil do chrámu Vc
lehradského, aby predniesol Bohu najsv. obeť. posilnil sa ne
beekou mannou na cestu do večnosti a dal požehnanie kráľovi
a. milěmu stádo svojemn. Roclůciv sa takto 9. kráľom a ovcěka
mi svojimi, navrátil sa do príhytku svojeho; tam v kruhu dra
hých uccnnikov svojich čakal na svoju poeledniu hodinku.
..Strážte mňa, detí, do tretieho dňa“ -- pravil v duchu pro
rockom; a keď svital treti deň, zavadjrchol si s umierajúcim

nebeským majstrom Ježišch na križi: „V rnlc y tvoj o, Pane,

porúčam

ducha

svojeho"

(Luk. 23. 46), a tak dňa 6.

apr. r. 885.., v štyriadvadsiatom roku arciküaestva, v dvaadvad
aizatom roku apoštolcvania svojeho usnul v Pána.
„Učennici jeho sa- tak doklada legenda - poradivšc sa a
vzdsvše náležitú úctu telesným ostatkom svätého metropolity,
konali služby cirkevné latíneky1 grécky (východno-slovaneky) a
slovensky (glagolekyľ. Po vykonaných službách Božích poh
chovali ho, od všetkých holastne oplakáveného, vo veľkom mo
ravskom, t. j. vo \'elehradakom kathedralnom chráme po ľavej
strane za oltárom svätej Bohorodičky.

„Ty ale 5 primluvami

tak končí legenda -

svätá a cühodnâ Hlava

svojími pozieraj a výše na nás,

po Tebe ložis
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cich! anui
od všetkého nobonpočonatvaučonm'kov vojioh1 i
maširujúo učenie i zahiñajúo bludy: aby sme - jako je na
šeho povolania dôstojne - žijúce tu, Stáli s tebou, čo stádo
tvoje, po pmvici Krista Boha našeho a prijali večný život od
neho.“ Amen.

U redaktora ..KatoL Novín“ v D. Krupví (A.
]íornmpąL Puzsony m.) k dustnnin sú okrem tohoto

nasledujúce ešte spisy:

Viera.. štít a. kctva, beüaną

v: taxa:.

Zábavnc-pcućná

Rurzjnràvky.

!ich

častiach.

(len: vyt. 20 kr., poštou23 kr.

zahradka.

Soůit II. Gan Týł. 20 kr., poštou. :'25 kr.

Madam

zásada. náxcdnostná a. 1:::

sianntw.

Gun::6 kr., poštou kr.

Hra-?é volby
N-zlcreč!

a»stará. vista.. Cena3 kr.

(Jan: 20 kr., puätou25 kr.

Chata. Neu-76h:: Zákam.
35 kr,

Cena20kr., puätuu

