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Modlitba sv. Gorazda za vlasť
Na kráľovstvo naše, Pane,
milosťou svojou zhliadni.

A nevydaj, čo je naše cudzím
a neobráť nás za korisť
národom pohanským.

Skrze Krista, Pána nášho,
ktorý panuje s Otcom
i so Svätým (Duchom).

KAŽDÝ NÁROD má vo svojich dejinách
slávne kapitoly. Aj národ slovenský

má svoju históriu, o ktorú sa môže opierať,
ktorá významne zasiahla do dejín celého
Slovenska a aj do európskej a svetovej
histórie.

Kedykoľvek by robil niektorý slovanský
národ rekapituláciu svojich kultúrnych de-
jín, musel by začať od misie dvoch solún-
skych bratov Cyrila a Metoda, ktorá bola
viac než nezištná. Nik jej nemôže pripísať
iné než humánne poslanie.

Podľa mienky odborníkov učení vy-
slanci Michala III. prišli na veľkomoravský
Velehrad v roku 863 od
juhu cez Devín. Hlavné
mesto Slovenska, pozna-
čené takto ich bezpro-
strednými stopami, prá-
vom pociťuje svoju orga-
nickú spätosť s ostatnými
kultúrnymi centrami Veľ-
kej Moravy. Slovákom, ale
aj ostatným Slovanom
dali reč, písmo a kultúru.

K našim predkom pri-
šli predovšetkým preto,
aby im dali kresťanskú
vieru. Majú pre nás neoceniteľný význam,
lebo nám pomáhali nielen k politickej, ale
aj k cirkevnej samostatnosti. Vytvorili nám
základy písomníctva a kultúry.

Geniálne dielo solúnskych bratov, spo-
jené s múdrosťou a prezieravosťou veľkého
štátnika Rastislava, spoluvytváralo súhru
náboženstva, vedy, umenia, kultúry aj poli-
tiky. Táto skutočnosť sa zreteľne odzrkad-
lila v oblasti duchovnej a materiálnej kul-
túry slovanských písomností a vzdelanosti
vôbec. Veľká Morava pred jedenástimi

storočiami udala smer ďalšieho vývoja
veľkej časti Európy. V tomto spočíva zá-
važný vklad histórie našich predkov do
pokladnice svetových dejín. Spomienkou
na sv. Cyrila a sv. Metoda si chceme pri-
pomenúť, že ide o osobnosti mimoriadne
vzácne a veľké. Ich život a pôsobenie sú
pre nás, súčasníkov, impulzom konať dob-
ro, ísť svojou vlastnou cestou, prekoná-
vajúc mnohé úskalia, ba aj nepochopenia,
všetky prekážky zdolať usilovnosťou a sve-
domitosťou svojej práce, tak ako to pred
viac ako 1000 rokmi robili oni. Len
v práci našli zmysel svojho neľahkého ži-

vota, ňou naplnili svoje
misijné poslanie, ktoré
za krátku dobu ich pô-
sobenia vydalo najzrel-
šie plody. Sv. Cyrila
a sv. Metoda môžeme
oprávnene pokladať za
predchodcov ekumeniz-
mu. Vo svojej apoštol-
skej práci sa inšpiro-
vali hlbokým presved-
čením o jednote celého
ľudstva, ako aj o rovno-
právnosti všetkých ná-

rodov, o ich zbrataní, o práve každého ná-
roda na vlastný jazyk. To by mohlo byť
odkazom aj pre dnešok. Pieseň „Svätý
Cyril, svätý Metod, ľud kresťanský ctí váš
príchod…“ nech naplno znie v našich
chrámoch na oslavu tých, ktorí bojovali za
pravdu, za rozum pre nevedomých a svetlo
pre nevidiacich. Snažme sa o to, aby sme
sa nestali márnotratnými synmi, ktorí
zanedbali pamiatku svojich otcov.
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Konštantín (neskôr prijal meno Cyril)
a Metod pochádzali z mesta Thessa-

loniky (Solún). Hoci mesto bolo grécke,
na okolí vtedy žili skoro samí Slovania,

a tak sa aj títo dvaja bratia naučili
tamojší starosloviensky jazyk

(macedónske nárečie).

ICH OTEC, menom Lev, bol vysoký vojen-
ský dôstojník. Ich matka sa volala Mária.

Spolu mali sedem detí, medzi ktorými Me-
tod bol jeden z najstarších (narodil sa
okolo roku 915), kým Konštantín bol naj-
mladší (narodil sa roku 827). Keď mal
Konštantín sedem rokov, zomrel im otec.

Svätí bratia boli charakterove a nadaním
veľmi odlišní. Metod mal vyvinutý zmysel
pre praktické veci, študoval právo a stal sa
náčelníkom jednej byzantskej župy, kde
bolo slovanské obyvateľstvo. V tom úrade
prežil desať rokov. Konštantín mal mimo-
riadne nadanie na filozofiu i iné huma-
nistické náuky. Po otcovej smrti študoval
v Carihrade na cisárskej škole. V učení
tak vynikal, že mu dali prímenie „Filozof“.
Okrem toho však napredoval aj v duchov-
ných veciach a vo svätosti.

Začiatkom 9. storočia vznikla na dneš-
nom západnom Slovensku a juhovýchodnej
Morave Veľkomoravská ríša. Na území tvo-
riacom jadro ríše sa začalo šíriť kresťan-
stvo už okolo roku 800. Prvými misionármi
boli írsko–škótski mnísi a tiež nemeckí
kňazi. Ich misijná činnosť nedosiahla
veľké výsledky, lebo naši ľudia nerozumeli
cudziemu jazyku. Vtedajšie knieža Rasti-
slav sa roku 862 obrátil do Carihradu k by-
zantskému cisárovi Michalovi III., aby mu
poslal misionárov, ktorí by hovorili ľudu
zrozumiteľným jazykom.

Roku 863 cisár posiela Konštantína
a Metoda ako vierozvestov na Veľkú Mo-
ravu ku kniežaťu Rastislavovi. Do svojho
sprievodu si vybrali aj niekoľkých mlad-

ších spolupracovníkov. Prv než sa vydali
na cestu, Konštantín zostavil slovanské
písmo, hlaholiku, a začal prekladať do sta-
roslovienskej reči Sväté písmo a liturgické
knihy.

Slovania ich v našej vlasti prijali s veľ-
kou radosťou. Svätí bratia sa so svojimi
pomocníkmi hneď dali do práce. Jedni o-
hlasovali evanjelium, kým druhí vyučovali
mládež, najmä kandidátov na kňazstvo.
Rastislavovi totiž išlo o to, aby mu čím skôr
vychovali domácich kňazov. Koncom roku
866 alebo začiatkom 867 podnikli cestu do
Ríma. Rímskym pápežom bol vtedy Had-
rián II. Ten schválil slovanskú liturgiu a dal
vysvätiť ich učeníkov za kňazov.

Konštantín v Ríme ochorel. Cítiac blí-
žiacu sa smrť, prijal vyšší stupeň mníš-
skeho stavu, a zároveň aj meno Cyril, pod
ktorým je všeobecne známy. Zomrel v Ríme
14. februára 869. Pochovali ho slávnostne
v bazilike sv. Klementa.

Po smrti Cyrila pápež Hadrián II. vyme-
noval Metoda za apoštolského legáta a za
arcibiskupa pre územie Veľkej Moravy a Pa-
nónie. Cestou z Ríma ho bavorskí biskupi
zajali, odsúdili a väznili v niektorom kláš-
tore vo Švábsku. Tam strávil tri roky,
odkiaľ ho roku 873 vyslobodil pápež
Ján VIII. Konečne sa roku 873 vrátil na
Veľkú Moravu, kde sa zase obnovili spory
o slovanskú liturgiu. Roku 880 sa Metod
opäť vydal na cestu do Ríma. Tu bol z ob-
žalôb ospravedlnený a pápež Ján VIII.
potvrdil Metoda znova za arcibiskupa.
Zomrel 6. apríla 885. Pochovali ho sláv-

ŽIVOT SV. CYRILA
A SV. METODA
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nostne v katedrálnom chráme, no podnes
sa nepodarilo nájsť jeho hrob a ani nevie-
me, kde sa spomínaný chrám nachádzal.

Sv. Cyril a sv. Metod patria medzi naj-
väčších misionárov kresťanstva. Ich čin-
nosť priamo alebo nepriamo zasiahla celú

východnú Európu. A preto ich pápež Ján
Pavol II. dňa 31. decembra 1980 vyhlásil
vedno so sv. Benediktom za spolupatrónov
Európy.

(Rajmund Ondruš, S. J.:
Blízki Bohu i ľuďom)

SV. GORAZD – DÔSTOJNÝ
POKRAČOVATEĽ
SV. CYRILA
A SV. METODA

Medzi významné osobnosti dejín
kresťanstva na Slovensku patrí právom
sv. Gorazd, označovaný za nástupcu
sv. Metoda na jeho arcibiskupskom i rek-
torskom stolci.

kňaza. Je možné, že solúnski bratia pri od-
chode z nášho územia roku 867 pokladali
svoju úlohu za čiastočne splnenú. Preto
v evanjelizačnej práci mali pokračovať už
kňazi pochádzajúci z Veľkej Moravy, ktorí
boli vysvätení v Ríme.

Po smrti Konštantína Cyrila (869) zostal
Gorazd v sprievode učiteľa Metoda. Roku
869 sa situácia na Veľkej Morave zmenila.
Bavorským biskupom sa podarilo zajať a u-
väzniť arcibiskupa Metoda a kňaz Gorazd
trpel spolu s ním.

Možno predpokladať, že arcibiskup Me-
tod po takmer trojročnom väzení na nemec-
kom území viedol Gorazda k pastoračným
povinnostiam k vedeniu cirkevného úradu,
ktorým ho chcel poveriť. Po prepustení na
slobodu Gorazd neúnavne pomáhal arci-
biskupovi nielen v rozsiahlej pastoračnej
a misionárskej práci, ale aj v učiteľskej
činnosti. Arcibiskup Metod pred svojou
smrťou označil za vhodného nástupcu vy-
nikajúceho učeníka Gorazda.

Po zmene situácie na Veľkej Morave,
okolo roku 900, sa arcibiskupom pravdepo-
dobne stal mimoriadne nadaný a všestran-
ne vzdelaný učeník Gorazd.

Gorazdove životné cesty po rozpade
Veľkomoravskej ríše, a teda aj cirkevnej
provincie, sú zahalené tajomstvom. Hovorí

ODKAZ ŽIVOTA
  a najmä diela

tohto prvého po
mene známeho
učenca, literáta,
prekladateľa, pe-
dagóga, diplomata

a veľkňaza – svätca slovenského pôvodu
tvorí najpravdepodobnejší pilier našich
kultúrnych, duchovných a národných pr-
vopočiatkov našej vzdelanosti.

Gorazd pochádzal z veľmožského rodu,
z okolia starobylej Nitry, najpravdepodob-
nejšie z dnešného Gorazdova. Jeho pôvod
mu umožnil nadobudnúť vzdelanie, rozhľad
vo vtedajšom kultúrnom, politickom i spo-
ločenskom dianí. Okrem materinského
jazyka ovládal aj latinský, grécky a horno-
nemecký jazyk a zrejme aj reálie národov
a krajín, kde sa týmito jazykmi hovorilo.
Gorazd navštevoval najprv latinskú školu,
pravdepodobne v Bavorsku, ešte pred prí-
chodom byzantskej misie na Veľkú Moravu.

Gorazd sa rozhodol pre duchovný stav.
Pod vedením učiteľov Slovanov prešiel vy-
nikajúcou školou askézy. Postupne sa za-
radil medzi najvýznamnejších učeníkov
sv. Cyrila a sv. Metoda.

Roku 867 sprevádzal Gorazd svojich
učiteľov do Ríma, kde bol vysvätený za
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sa o jeho pobyte v Čechách, Poľsku, ba aj
v Bulharsku, kde je jeho úcta zvlášť živá
a je zaradený do zoznamu „svätých Sedem-
početníkov“ (Cyril a Metod, Kliment, Naum,
Gorazd, Sáva a Angelár).

V Barete, na území dnešného Bulhar-
ska, sa nachádza kláštor, založený vraj
sv. Gorazdom. O pobyte Gorazda v Bulhar-
sku svedčí aj Ljukanžova listina v Národ-
nej knižnici v Paríži z 13. storočia, napí-
saná po grécky, v ktorej sú vymenovaní
bulharskí arcibiskupi: tretím arcibiskupom
v poradí je uvedený sv. Gorazd. V 10. sto-
ročí v Krakove bolo arcibiskupstvo so
staroslovienskym bohoslužobným jazykom.
Prvým arcibiskupom tu mal byť Gorazd.

Zachované správy o Gorazdovi sú síce
skromné, ale zhodne dosvedčujú, že to bol

mimoriadne nadaný a veľmi usilovný spo-
lupracovník slovanských apoštolov sv. Cy-
rila a sv. Metoda, človek ušľachtilého
srdca, kňaz bezúhonného života, duchovný
pastier apoštolskej horlivosti, znamenitý
učiteľ na slovanskej vysokej škole, prvý po
mene známy spisovateľ a svätec pochádza-
júci zo slovenského územia i zo vzneše-
ného veľmožského rodu.

Obnovená liturgia zaviedla na Sloven-
sku liturgickú spomienku sv. Gorazda
a spoločníkov, ktorá sa každoročne slávi
27. júla ako ľubovoľná spomienka.

(Viliam Judák, Igor Hanko
Od Gorazda ku Gorazdovcom; Kňazský

seminár sv. Gorazda, Nitra 1994)

KRESŤANSTVO ŠÍRENÉ z Franskej ríše
prinášalo so sebou politickú závislosť

a narážalo na jazykové problémy.
Knieža Rastislav, aby prekazil doterajší

vplyv franských misionárov, rozhodol sa
vybudovať samostatnú veľkomoravskú cir-
kevnú správu. V r. 862 prišiel na geniálnu
myšlienku založiť kresťanskú cirkev jeho
vlastného jazyka. Najprv vyslal posolstvo
do Ríma, k pápežovi Mikulášovi I. so žia-
dosťou o zaslanie učiteľov viery, čo by ju
vysvetľovali domácim jazykom. No v Ríme
žiadosti nevyhoveli, a preto v r. 862 Ras-
tislav požiadal byzantského cisára Mi-
chala III. o pomoc, aby mu poslal biskupa
a učiteľa, ktorí budú vysvetľovať ľudu kres-
ťanskú vieru v jeho jazyku. Na tú dobu to
bola z pohľadu západnej Európy odvážna
požiadavka, lebo v tejto časti prevládajúcim
a vlastne jediným liturgickým jazykom bola
latinčina.

Keď sa v 5. a 6. storočí
po Kristovi naši slovanskí
predkovia nasťahovali do

stredoeurópskeho
priestoru, nepoznali vôbec
kresťanstvo, ale vyznávali

pohanských bohov
a zaostávali

v mnohých smeroch za
kultúrnou Európou.

Legitimáciou pre vstup do
veľkej rodiny vzdelaných

národov bolo v ranom
stredoveku vždy prijatie

kresťanstva.

POVOLENIE SLOVANSKEJ LITURGIE
významný medzník v dejinách

„Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.

Keď sa strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul
hovoriť svojím jazykom.“

Sk 2, 4-6
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ktoré malo pokračovať v činnosti aj po ich
odchode. Popri prekladoch bohoslužob-
ných kníh vyhotovili aj preklady zbierok
niektorých právnych predpisov, ktoré mali
byť regulatívmi udržiavania nového spo-
ločenského poriadku, rozširujúceho sa
spolu s kresťanstvom. Po triapolročnom
pôsobení, teda v druhom štvrťroku 867, sa
rozhodli obidvaja bratia ukončiť pôsobenie
na Veľkej Morave. Aj keď sa na pôvodný
cieľ tejto ich cesty vyskytujú rôzne názory,
vieme, že táto viedla cez Zadunajsko, kde
sa v roku 867 zastavili v Blatnohrade u Ko-
ceľa. Odtiaľ pokračovali v ceste do Bená-
tok, kde tamojší cirkevní predstavitelia
vyvolali veľkú diskusiu, lebo pokladali za
nesprávne, že sa starosloviensky jazyk
zavádza ako liturgický. Stretli sa tu s už

známou námietkou, že v li-
turgii vraj možno používať
iba hebrejský, grécky a la-
tinský jazyk. Trojjazyčníci
sa tu pozastavili aj nad
tým, že Konštantín vytvo-
ril pre Slovienov písmená
(abecedu), hoci predtým
o ničom takom ani nechy-
rovali. Konštantín na to
argumentoval: „Či nepadá
dážď na všetkých rovnako?
Či slnko nesvieti takisto na
všetkých? Či nedýchame na
vzduchu rovnako všetci? Či
sa nehanbíte spomínať len
tri jazyky a prikazovať, aby
ostatné národy a kmene
boli slepé a hluché? Po-

vedzte mi, či Boha robíte bezmocným… My
však poznáme mnohé národy, ktoré majú
svoje písmo a Boha oslavujú každý vo svojej
reči.“ Jeho argumentácia bola taká pre-
svedčivá, že zahanbil svojich odporcov.

V Benátkach sa zdržali asi tri mesiace
a tu ich zastihlo pozvanie do Ríma od pá-
peža Mikuláša I. Keď koncom roka 867
prišli aj so svojím sprievodom do Rí-
ma, slávnostne ich privítal nový pápež Ha-
drián II., lebo jeho predchodca Mikuláš I.
medzitým zomrel (13. septembra 867).
Slávnostné privítanie nepatrilo ani tak
obom bratom, ako ostatkom pápeža Kle-
menta I., ktoré so sebou prinášali. Dôležité
však je, že sa pristúpilo k schvaľovaniu

Vo Východnej cirkvi bolo viac porozu-
menia pre zrozumiteľnosť liturgie zo strany
veriacich, nakoľko Svätá stolica pri hlav-
ných liturgických úkonoch, ako je sv. omša
a vysluhovanie sviatostí, nepovoľovala
žiadnu výnimku. Napriek tomu sa v ne-
meckých a slovanských krajoch udomác-
nili cirkevné spevy v ľudovej reči.

Rastislavov odvážny christianizačný čin
našiel u cisára Michala III. pochopenie
a tento sa rozhodol nájsť vhodných mužov,
ktorí by mohli úspešne splniť toto vzne-
šené poslanie. Michal III. vyslal na Veľkú
Moravu bratov Konštantína (Cyrila) a Me-
toda, ktorí hoci rodom boli Gréci, poznali
dobre slovanský jazyk. Konštantín ešte
pred príchodom na Veľkú Moravu zostavil
zvláštne písmo, ktoré sa nazýva hlaholika
alebo hlaholské písmo (sú-
visí so slovom „glagolati“
– hovoriť), vyhovujúce slo-
vanskému jazyku, ktorým
sa hovorilo v okolí Solúna
a obaja bratia pripravili aj
preklady najdôležitejších
textov bohoslužobných
kníh do tohoto jazyka.
Konštantín si vzal na po-
moc analógie písma iných
jazykov, ktoré poznal a vy-
hotovil tak tridsaťosem
glagolských grafém. Jeho
abeceda má charakter cel-
kom nového písma, lebo
vytvoril celkom nové li-
tery, t. j. pre každú hlásku
(fonému) vytvoril osobitnú
literu (grafému). Zostavenie hlaholiky
prezrádza Konštantínovo veľké filologické
nadanie. Okrem mnícha Chabra o vzniku
hlaholského písma svedčia aj „Život Kon-
štantína“ a „Život Metoda“.

Popri biblických textoch Cyril a Metod
prekladali aj liturgické texty. Pravde-
podobne ešte v Byzancii preložili do staro-
slovienčiny omšové formuláre podľa by-
zantského rítu (sv. Jána Zlatoústeho
a sv. Bazila Veľkého). Išlo o preklady
z gréčtiny. No staroslovienský jazyk exis-
tuje aj v rímskej liturgii a bohoslužobné
knihy sú písané hlaholikou.

Počas svojho pôsobenia na Veľkej Mo-
rave založili Konštantín a Metod učilište,
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Svätoplukovu žiadosť ustanovený za
nitrianskeho biskupa.

Ďalší pápež Štefan V. zmenil politiku
Jána VIII. Mal viac pochopenia pre Wi-
chingove informácie, ktoré podporoval
Svätopluk, ako pre činnosť Metodovu. Zá-
roveň zakázal šíriť slovanskú liturgiu. Keď
na Veľkú noc v roku 885 Metod zomrel,
jeho žiaci boli vyhnaní z Veľkej Moravy.

Sv. Cyril a sv. Metod zasiali semeno
evanjelizácie v slovanskom jazyku do
„úrodnej pôdy“, z ktorej vzišli nasledovníci
hodní svojich učiteľov. Jedným z týchto
veľkých mužov, ktorí pokračovali v diele
slovanských vierozvestov, bol sv. Gorazd,
významná osobnosť našich dejín, ktorý sa
zaslúžil o šírenie diela svojich predchod-
cov tak, že pretrvalo do dnešných čias,
keď na základoch dedičstva po týchto
našich predkoch je budovaná aj dnešná
naša štátnosť.

- bl -
Ilustrácie sú z knihy Christianizácia východných

Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko,
ThDr. Peter Sedlák, Levoča 1999.

staroslovienskych prekladov bohoslu-
žobných kníh a vysväteniu žiakov. Keďže
v Ríme v tom čase nikto nepoznal hlahol-
ské písmo, viedli sa k danej problematike
zdĺhavé diskusie. Pravdepodobne v januári
– februári 868 pápež prijal a schválil slo-
vanské bohoslužobné knihy, dovolil v rím-
skych kostoloch podľa nich celebrovať.
Pápež Hadrián II. schválil v roku 868
prinesené slovanské bohoslužobné knihy
(položil ich na oltár v kostole S. Maria
Maggiore), vysvätil rad žiakov svätých bra-
tov. Už za tejto návštevy slovanských viero-
zvestov boli vyslovené pochybnosti o opráv-
nenosti slovanského jazyka pri bohosluž-
bách pravdepodobne preto, že išlo o jazyk
úplne nový pre cirkevné úkony, „ jazyk
barbarský“, ktorý nemal oporu v literárnom
užívaní, avšak pápež rozptýlil tieto pochyb-
nosti. Konštantín vstúpil do kláštora, pri-
jal meno Cyril a 14. februára 869 zomrel.

Metod sa vrátil so žiakmi na Veľkú Mo-
ravu, kde chcel pokračovať v začatom
diele. Ešte pred odchodom ho vysvätili za
biskupa. Keď sa v roku 869 ako veľko-
moravský biskup vrátil, priniesol so sebou
bulu pápeža Hadriána II. adresovanú Ras-
tislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi, ktorá
schvaľovala slovanskú liturgiu v podobe,
akú jej dal Konštantín – Cyril. Iba evanje-
lium a epištoly sa mali čítať najprv po la-
tinsky a potom v slovanskom jazyku. Počas
Metodovej neprítomnosti sa pomery na
Veľkej Morave značne zmenili. Pod
vplyvom nemeckých biskupov došlo v roku
873 k zákazu slovanskej liturgie (pápežom
Jánom VIII.).

Nakoľko sa slovanská liturgia na Veľkej
Morave používala aj naďalej, pozval pápež
Ján VIII. Metoda do Ríma, aby vysvetlil
svoje stanovisko k slovanskej bohoslužbe
ich „filioque“. Metod na pozvanie pápeža
Jána VIII. odchádza začiatkom roka 879 do
Ríma. Výsledkom Metodovej cesty do Ríma
za ospravedlnením bola pápežská bula
Industriae tuae z roku 880, v ktorej pápež
očistil Metoda z herézy tým, že uznal
pravovernosť jeho učenia v zmysle rímskej
Cirkvi a výslovne schválil slovanskú litur-
giu v plnom rozsahu s podmienkou, zná-
mou už z Hadriánovho povolenia. Tento
úspech nevyhovoval niektorým kruhom,
konkrétne tiež Wichingovi, ktorý bol na
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SVÄTÝ GORAZD
V SLOVENSKEJ LITERATÚRE

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“
(Jn 1, 1)

V ZROZUMITEĽNOM JAZYKU ich vzde-
lávali vo filozofii, v matematike, hud-

be, v poznávaní Písma, jeho hĺbok a tajom-
stiev, a potom spolu s nimi slávili „službu
– omšu“ po starosloviensky. Písmo, ktoré
priniesli, sa stalo základom kultúry u nás
i v mnohých ďalších slovanských kraji-
nách. Bol to poklad nad striebro a zlato.
Ním sa uskutočnilo to, čo napísal cisár
Michal III. v liste Rastislavovi, v ktorom
hovorí o „nových písmenách pre jazyk váš…
aby ste sa aj vy pripočítali k národom
veľkým…“

Proglas, čiže ako sám autor hovorí
„Evanjeliu svätému som PREDSLOVOM“, je
vlastne prvou slovenskou a slovanskou
básňou vôbec.

My na Slovensku by sme zvlášť mali
chápať slova Proglasu, ako je to s „každou
dušou“, ktorá „bez kníh v ľuďoch mŕtvou sa
javí…“ Ako otrasne sme prežívali život po-
čas prenasledovania Krista v našom náro-
de! A koľko mŕtvych duší má i dnes
Slovensko, Európa, svet!

Básnik sa ozýva a kričí:

„Nie, neodchádzaj z Európy, Pane!“

Sme možno ojedinelým národom v Euró-
pe, ktorý má v štátnom znaku kríž a v pre-
ambule Ústavy odkaz na historické, kres-

ťanské a cyrilo–metodské
pravdy a hodnoty života.
Máme všetko, aby sme sa
mohli zdravo rozvíjať. Kon-
štantín Filozof aj dnes pri-
voláva: „Kristus prichádza
zhromaždiť národy…“

Zhromaždiť ich aj vtedy,
keď mu ľudia, i jeho vlastní
v tom prekážajú.

Svedectvo nachádzame aj
v literatúre, ktorá vyrastala

z kresťanských koreňov a uctievala si tra-
dície. Aj tradície cyrilo–metodské, ku kto-
rým v súčasnej dobe priraďujeme i sv. Go-
razda a jeho spoločníkov.

Hádam najčastejšie sa k tomuto obdobiu
obracali spisovatelia katolíckej moderny,
ale veľkomoravskej tematike sa venovali aj
takí velikáni, ako boli Ján Kollár, Ján
Hollý, P. O. Hviezdoslav.

HVIEZDOSLAV vo svojom epose Ľútosť
Svätopluka hovorí o posledných chvíľach
kráľa Svätopluka, keď ležiac na lôžku
všetkých posiela preč a necháva si iba
Gorazda.

„Gorazde môj, kňaže opravdový,
ušľachtile dobrý duši pastier…“

hovorí Gorazdovi a vyznáva sa mu zo
svojho života. Potom mu prikazuje, aby mu
čítal z Knihy kníh, až tak si dá predvolať
svojich synov. Keď vykonal, čo mal,
zomiera a Gorazd sa modlí: „Z hlbokosti
k Tebe… a tak, Gospo-
dine, pomiluj ny…“

TEODOR KRIŽKA ve-
noval Gorazdovi bá-
seň, ktorá má síce
názov Smädná voda,
ale je to vlastne krí-
žová cesta, ktorá má

Č O TO MUSELA BYŤ za revolúcia
ducha, keď Konštantín a Metod
prišli do našej krajiny s knihami

preloženými do našej reči a tu zhro-
maždili výkvet našich mladých ľudí
(Klimenta, Gorazda, Nauma, Angelára
a Sávu) na svoju vysokú školu.
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15 zastavení, zastavení
nad Gorazdovým živo-
tom.

„Metod by nebol celý
bez Gorazda,“ hovorí
GORAZD ZVONICKÝ v bás-
ni Začatá brázda.
Táto báseň vyšla v Ka-
tolíckych novinách 25. júla 1993, rok po
návšteve básnika na Slovensku. Po 42 ro-
koch exilu navštívil Gorazd Zvonický rod-
né Slovensko. Je to náš rodák. Pochádza
z obce Močarany (dnes súčasť Michaloviec),
jeho občianske meno je Andrej Šándor. Za
kňaza bol vysvätený Saleziánskou spoloč-
nosťou, prijal meno Gorazd. Pseudonym
Zvonický prijal podľa starej zvonice v rod-
nej obci. Po prenasledovaní a väzení emig-
roval do Argentíny, neskôr do Ríma.

VILIAM TURČÁNY sa v básni Gorazdovo
dumanie pri Metodovom hrobe pozastavil
nad tým, ako mocne oslovil Konštantínov
Proglas samotného Gorazda.

„Veď „Iskoni bie SLOVO!“ - od „iskoni“
i Konštantínov Proglas vo mne zvoní,
čo SLOVIENOM zo Slova šíri jas,
nás oslovujúc až do konca čias.
OSLOVUJE NÁS SLOVIENOV TÝM SLOVOM,
čo nám Boh sám dal ako večný dar.“

Jednoducho Svätý Gorazd nazval svoju
báseň náš žijúci pevec SVETLOSLAV VEIGL.
Táto krátka báseň je výstižnou charakte-
ristikou Gorazdovej osobnosti a jeho posla-
nia.

„Svätý Gorazd, náš prvý svätec,
i prvý náš spisovateľ, básnik tiež,
ako nebotyčná hora
nás chráni a ustavične volá:
Chráňte si dedičstvo otcov,
nech bezuzdnosť nespáli vám
dušu národa!“

O dedičstve čias cyrilo-metodských i go-
razdovských hovoria aj básne iných básni-
kov, napr. PAVLA ZAHATLANA: Ku Gorazdo-
vi; JURAJA KALNICKÉHO: Ako má básnik
ďakovať; ANTONA ADAMKOVIČA: Zdrav buď,
svätý Gorazd.
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„Zdrav buď, svätý Gorazd, na teba sme hrdí!
Aj dnes svet pre vieru neúprosný, tvrdý!
Oroduj zvlášť za nás.
Nech dedičstvo otcov, čo ste kládli svorne,
vzrastá v našom ľude k lesku Cirkvi vzorne.
Prosebne znie náš hlas.
Zdrav buď, svätý Gorazd, sláva nášho rodu!
Nech náš národ dozrie k novému zas zrodu!
KRÍŽ NECH VLÁDNE KRISTOV!“

Stručný prierez literárnou tvorbou
o sv. Gorazdovi si dovolíme ukončiť ukáž-
kou JOZEFA MIKUŠA: Svätý Gorazd.

„Pán si Ťa určil –
a preto na Teba nezabudol národ náš.
Ty niekde pod ruinami starého chrámu
nie už v zabudnutí spočívaš.
Pán si Ťa určil –
a Ty svoj národ a ľud si stráž
od tých, čo slobodu nám brali
a vyznávať Krista zakázali.“

Taký bol svätý Gorazd, takí boli aj jeho
spoločníci. Predstavili sa nám v mnohej
trpezlivosti, v súženiach, v nedostatku,
v úzkostiach, v ranách, v žalároch, v nepo-
kojoch, v námahách… V Duchu Svätom,
v nepokryteckej láske, v slove pravdy,
v moci Božej.

Že my žijeme v svetle viery, môžeme
vďačiť sv. Gorazdovi a jeho spoločníkom,
lebo bránili sväté dedičstvo našich prvých
vierozvestov, sv. Cyrila a sv. Metoda.
Pochodeň, ktorú prevzali od svätého Me-
toda, neuhasili, ale rozžatú podali ďalej.

Svoju vďaku im najlepšie preukážeme
vtedy, keď ju rozžatú budeme ďalej odo-
vzdávať.

- hv -
(Voľne spracované podľa: Konštantín Filozof:

Proglas, Prvý po mene známy – zborník;
Ján Frátrik: Slovenská katolícka moderna)


