
Evropský příběh svatých Cyrila a Metoděje
Cyrilometodějská  misie  spadá  do  doby  Velkomoravské  říše  (9.  stol.)  a  je
spojena  s  příchodem  slovanských  věrozvěstů  sv.  Cyrila  (Konstantina)
a Metoděje na Moravu v roce 863 n. l. Cyril a Metoděj vytvořili pro Slovany
písmo hlaholici, vytvořili první slovanský literární a liturgický jazyk, přeložili
bohoslužebné knihy a Písmo svaté. Následně potom obhájili staroslověnštinu
jako liturgický jazyk,  aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž hlásali
evangelium.  Postarali  se  také  o  výchovu  svých  žáků,  aby  jejich  dílo  mělo
pokračovatele, nejslavnějším z nich byl sv. Gorazd.

Období�m,  ve ktere�m se pohybujeme v rá� mci  nás�eho te�mátu,  je druhá�  poloviná
devá� te�ho  á  poc�á� tek  desá� te�ho  století�,  resp.  zhrubá  tr� i  desetiletí�  po  roce  885.
Nejprve  vs�ák  uc�in� me krá� tky�  exkurz  pr�ed  rok  885,  ábychom  dosá� hli  nezbytne�
kontinuity. Pr� ipomen� me si, z�e je to období� jes� te�  nerozde� lene�  cí�rkve ták, ják ho
vní�má� me  dnes.  Tehdejs� í�  r� í�ms�tí�  pápez�ove�  byli  poklá� dá� ni,  áz�  ná  vy� jimky,  zá
právoslávne�  á  vy�chodní�  cí�rkve  byly  chá� pá� ny  jáko  kátolicke�  –  tedy  obecne� ,
vs�eobecne� .  Sváty�  velkomorávsky�  kní�z�e Rostisláv z�á�dá�  ná poc�á� tku s�edesá� ty�ch let
devá� te�ho století�  nejprve r� í�mske�ho pápez�e á ná� sledne�  cár� ihrádske�ho pátriárchu
o vyslá� ní�  misioná� r�u&  ná  Morávu,  kter� í�  by  doká� záli  uc�it  ná� rod  Boz�í�mu  zá� konu
jázykem  jemu  srozumitelny�m.  Pátriárchá  Fotios  á  byzántsky�  cí�sár�  Michál  III.
z�á� dosti vyhove� li á v roce 863 pr�ichá� zí� ná Morávu misijní� skupiná, vedená�  sváty�mi
Cyrilem  á  Metode� jem.  V pome�rne�  velmi  krá� tke�  dobe�  ási  c�tyr�  let  dokonc�ili
pr�eklády  zá� kládní�ch  bohosluz�ebny�ch  textu& ,  vyuc�ili  dostátec�ne�  mnoz�ství�  svy�ch
uc�ední�ku&  á v roce 867 se vydá� vájí� do Cár� ihrádu, áby z nich necháli vysve� tit kne�ze
á  dáls� í�  duchovenstvo.  V Bená� tká� ch  se  dozví�dájí�  o  pr�evrátu  v Cár� ihrádu,  cí�sár�
Michál je závráz�de�n, pátriárchá Fotios svrz�en. Tí�m spí�s�e pr� ijí�májí� pozvá� ní� pápez�e
Mikulá� s�e  I.  á  odebí�rájí�  se  do  R0 í�má.  V R0 í�me�  Mikulá� s�u& v  ná� stupce  Hádriá� n  II.
schváluje jejich slovánske�  liturgicke�  knihy á nechá� vá�  vysve� tit ne�ktere�  z�á� ky. Sváty�
Cyril  v R0 í�me�  14.  u� norá roku  869 umí�rá�  jáko  velikoschimní�k  v r�ecke�m  klá� s� ter�e.
Jeho ostátky  jsou  uloz�eny v chrá� mu  sv.  Klimentá.  Metode� j  je  pápez� em posle�ze
vyslá� n jáko árcibiskup se sí�dlem v Sirmiu (dnes�ní�  Sremská Mitrovicá v Srbsku)
á pápez�sky�  legá� t pro slovánske�  zeme� , zpe� t ná Morávu. Ná ceste�  je záját fránsky�mi
biskupy á  dvá  á  pu& l  roku  ve�zne�n  ve  S0 vá� bsku.  Zá  pomoci  blátenske�ho  kní�z�ete
Kocelá byl ná pr� í�my�  zá� sáh pápez�u& v  osvobozen. Ná Moráve�  v te�  dobe�  jiz�  vlá�dne
synovec  Fránky  zájáte�ho  á  Ludví�kem  Ne�mcem  odsouzene�ho  (á  nákonec
právde�podobne�  umuc�ene�ho  –  o  jeho  osudu  se  nic  bliz� s� í�ho  neví�)  kní�z�ete
Rostislává  Svátopluk.  Ten  Metode� jovi  sve� r�uje  vs�echny  morávske�  chrá� my
á Metode� j  se  ují�má�  cí�rkevní�  sprá� vy.  Jestliz�e  kní�z�e  Rostisláv  usilovál  o  zr� í�zení�
nezá� visle�  cí�rkevní�  orgánizáce  ná  Moráve� ,  podár�ilo  se  to  áz�  Svátoplukovi,  ják
vyply�vá�  i z obsáhu encykliky pápez�e Jáná VIII. „INDUSTRIAE TUE“ z roku 880.



Misijní� dí�lo sváty�ch brátr� í�  á jejich spoluprácovní�ku&  me� lo od sámotne�ho poc�á� tku
nejen sve�  pr� í�znivce, ále táke�  tvrde�  odpu& rce. Fráns�tí� biskupove�  si ná u� zemí� Morávy
c�inili  ná� roky  á  vznikájí�cí�  sámostátná�  cí�rkevní�  sprá� vá  jim  bylá  náprosto  proti
mysli.  Du& lez� ite�  postávení�  v r�ádá� ch  opozice  me� l  pozde� js� í�  Metode� ju& v  sufrágá� n,
nitránsky�  biskup Wiching, rovne�z�  vysve�ceny�  pápez�em.

Arcibiskup  Metode� j  se  v roce  884  stáhuje  do  u� strání�  á  tám  v krá� tke�  dobe� ,  zá
pomoci dvou „rychlopiscu& “ dokonc�uje pr�eklády knih Sváte�ho Pí�smá, krome�  Knih
Mákábejsky�ch.  Te�sne�  pr�ed  svou  smrtí�,  zá  pr�í�tomnosti  svy�ch  spoluprácovní�ku&
i kní�z�át, urc�uje zá sve�ho ná� stupce právove�rne�ho Gorázdá, muz�e vzde� láne�ho ják
v r�ecky�ch ták i látinsky�ch knihá� ch, právde�podobne�  z vládycke�ho rodu. 6. dubná
roku  885  sváty�  Metode� j  umí�rá� .  Pohr�ební�  obr�ády  jsou  koná� ny  r�ecky,  látinsky
i slovánsky. Je pohr�ben „ve velike�m chrá� mu morávske�m,  vlevo zá oltá� r�em sváte�
Bohorodic�ky“,  ják  c�teme  v jeho  Z0 ivote� .  Táto  lokálizáce  c�inilá  á  c�iní�  mnohá
bádátelu& m áz�  do dnes�ní�ho dne znác�ne�  obtí�z�e  á  konec�ne�  mí�sto  uloz�ení�  ostátku&
sve� tce je dodnes neodháleno. To je ovs�em te�má ná jinou pr�edná� s�ku.

Po smrti Metode� jove�  vystupn� oválá opozice, vedená�  Wichingem, svu& j odpor vu& c�i
slovánske�mu  duchovenstvu  á  dochá� zí�  ke  konec�ne�mu  str�etu,  ktery�  se  nákonec
dostá� vá�  áz�  pr�ed vládár�sky�  tru& n Svátopluku& v. Ten je z�á� dá� n, áby spor obou strán
rozhodl.  Svátopluk  ovs�em  není�  nikterák  vzde� lá� n  v theologicky�ch  c�i
ekleziologicky�ch  otá� zká� ch.  Jeho  osobní�  z� ivot  bychom  sotvá  mohli  názvát
ásketicky�m á zá sve�ho z� ivotá ho Metode� j ká� rál pro jeho nezdrz�enlivost. Nedá�  se
tedy pr�edpoklá� dát, z�e byl náklone�n Metode� jovu duchovenstvu. Spor rozhoduje zá
pone� kud  zvlá� s� tní�ch  okolností�  ve  prospe�ch  strány  Wichingovy.  Ná� sledny�  vy�voj
udá� lostí�  je  drámáticky� .  Cyrilometode� jske�  duchovenstvo,  z�á� ci,  spoluprácovní�ci
á pr� í�znivci jsou záty�ká� ni, ve�zne�ni, mnozí� prodá� ni do otroctví�. Originá� lní� stopy po
byzántske�  misi  jsou  likvidová�ny.  Dnes  ná� m  jiz�  nás�e  historie,  árcheologie,
lingvistiká á dáls� í� ve�dní� obory mohou nábí�dnout pouze torzo cyrilometode� jske�ho
dí�lá  á  ví�ce  c�i  me�ne�  právde�podobne�  interpretáce  jeho  ártefáktu& .  Zdá�  se,  z�e
neby�vále u� spe�s�ne�  á kvetoucí� dí�lo sváty�ch brátr� í� je rozmetá�no á te�me�r�  sprovozeno
ze sve� tá.
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