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Gorazd A. Timkovič, OSBM

Názor, �e sv. Cyril, apo�tol Slovanov, nebol episkopom, ale �il a zomrel ako
obyčajný kňaz a mních, nie je príli� starý. Zastával ho predov�etkým bollandista P.
Devos.1 Tento názor sa objavil i v reformovanom liturgickom kalendári rímskeho
obradu, ktorý na 14. februára kladie spomienku na sv. Cyrila � mnícha a sv. Me-
toda � biskupa, pričom paradoxom je, �e skor�í rímsky kalendár ich označoval
oboch ako biskupov.

Hlavným obrancom episkopského úradu a hodnosti sv. Cyrila bol neskôr
Sakač.2 Tento tvrdil, �e sv. Cyril bol v Ríme vysvätený za prvého episkopa
pre Veľkú Moravu, ale v dôsledku choroby 50 dní pred smrťou rezignoval na e-
piskopský úrad. Po jeho smrti bol sv. Metod menovaný a vysvätený do tej istej
funkcie.

M. Lacko zastával tie� názor, �e sv. Cyril bol episkopom. Svoju argumentá-
ciu podlo�il rozborom najstar�ích známych fresiek a portrétov sv. Cyrila a
Metoda na Balkáne u východných kresťanov (počnúc 11. st. v Hagia Sofia v Och-
ride). �túdium týchto starých ikonografických zobrazení naozaj poukazuje nato,
�e sv. Cyril bol episkopom. Na najstar�ích ikonopisných maľbách je sv. Cyril
v�dy oblečený v oficiálnych episkopských rízach s episkopským omoforom
podľa byzantského obradu. Naopak, maľby ukazujúce sv. Cyrila len ako mnícha
pochádzajú iba z oveľa neskor�ích dôb počnúc 17. st. nahor.3 Dve fresky v bazi-
like sv. Klimenta v Ríme na zadnej stene tie� znázorňujú oboch bratov v nád-
herných východných episkopských rízach s majestátnymi byzantskými episkop-
skými omoformi.

Starobylá Italská legenda (koniec 9. st.), ktorá je v podstate prácou súčas-
níka solúnskych bratov biskupa Gaudericha, hovorí v I. kap. o sv. Cyrilovi, �e
dosiahol e�te v hlavnom meste Byzancie v Carihrade «honorem sacerdotii» �
kňazskú hodnosť.4 Vieme, �e biskup Gauderich pri zostavovaní svojej práce
vychádzal z gréckych prekladov Krátkej histórie o nájdení ostatkov sv. Kli-
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menta a Oslavnej reči na túto udalosť a tie� nejakej inej staroslovanskej predlohy,5
odkiaľ zrejme čerpal i správu o vysvätení sv. Cyrila na «sacerdotium» kňazstvo
(pozor � nie na «presbyterium») e�te v Carihrade.

Tá istá Italská legenda na konci IX. kapitoly pí�e o vysvätení Metoda a je-
ho slovanských učeníkov toto: 

«Vzdav�e tedy díky řečenému Filosofu za tak veliké dobrodiní, vysvě-
tili jeho bratra Metoděje 

 

na kněze (in sacerdotem) a také i ostatní jejich
�áky na kně�í (in presbyteros) a jáhny».6

Ako vidno, tento historický dokument veľmi výrazne rozli�uje pojmy «sa-
cerdotium» a «presbyterium».

V staroslovanskom �ivote Metodovom (kap. VI.) čítame, �e Metod bol v Ríme
vysvätený na «

 

popov´stvo» kňazstvo.7 Pritom je historicky istou skutočnos-
ťou, �e sv. Metod obdr�al v Ríme episkopskú hodnosť (a to pravdepodobne z rúk
samého pápe�a Hadriána II.). Čo sa týka samotného slova «popov´stvo»
(sacerdotium - 

 

iJerwsu�nh) kňazstvo � svja�čenstvo, to samo o sebe znamená
episkopskú hodnosť v plnom slova zmysle,8 nakoľko po dogmatickej stránke epis-
kop má na rozdiel od presbytera - kňaza, plnosť kňazstva.9

Z toho logicky vyplýva, �e keď IL (kap. I.) a �K (kap. IV.)10 hovoria o ru-
kopolo�ení sv. Cyrila, ako o svätení na «popov´stvo» (sacerdotium) a zároveň
na inom mieste (IL, kap. IX. a �M, kap. VI.) spomínajú, �e Metod bol v Ríme
vysvätený na «popov´stvo» (sacerdotium = v zmysle episkopstva), mo�no na zákla-
de toho predpokladať episkopskú hodnosť aj u sv. Cyrila. Túto skutočnosť potvr-
dzuje i to, �e práve sv. Cyril bol vodcom celej misie medzi Slovanmi. Navy�e je
veľmi mnohovravný fakt, �e najstar�ie legendy nespomínajú �iadne svätenie
Cyrila počas jeho pobytu v Ríme, i keď práve on, ako vodca celej výpravy, mal
by byť tam vysvätený na episkopa a nie sv. Metod. Sv. Cyril bol v�dy kľúčovou
postavou výpravy nielen na Veľkej Morave, ale i v samom Ríme. IX. kapitola
Italskej legendy o ňom hovorí toto:

«Preto�e v�ak pred nemnohými dňami hore menovaný pápe� Mikulá�
odi�iel k Pánovi, Hadrián II., ktorý po ňom nasledoval v pápe�skej hod-
nosti, počujúc, �e hore menovaný Filozof so sebou priná�a telo sv.
Klimenta, ktoré vlastným pričinením na�iel, veľmi sa zaradoval a vykro-
čil im s duchovenstvom a ľudom z mesta v ústrety, prijal ich s veľkými
poctami� Vzdajúc teda vďaky rečenému Filozofovi za tak veľké dobro-
denie, vysvätil jeho brata Metoda na kňaza (in sacerdotem) a taktie� aj
ostatných jeho �iakov na kňazov (in presbyteros) a diakonov».11

Metod bol v Ríme vysvätený na episkopa («popov´stvo» � sacerdotium),
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a slovanskí učeníci boli svätení na presbyterov, ale o nijakej Cyrilovej vysviac-
ke v Ríme v�ak niet ani slova, okrem zmienky na začiatku Italskej legendy, �e
riadením Bo�ím u� prijal «sacerdotium» v Byzancii pred začiatkom svojich mi-
sijných ciest!

Na misiu sa v�dy posiela episkop, a to aspoň jeden, keď nie viac, a nikdy
nie dvojica �obyčajný kňaz a jeho brat mních�, bez cirkevných jurisdikčných
právomocí, do tisíce kilometrov vzdialených cudzích krajín, kde samotná cesta
je u� plná nebezpečenstiev a obyčajne trvala celé mesiace. Misia medzi Slovan-
mi si vy�adovala, čo najskôr zalo�iť na novopokrstenom území kresťanskú cir-
kevnú hierarchiu, svätiť nových kňazov a diakonov z domáceho prostredia, ktorí
by pokračovali v práci misionárov. Ináč by námaha prvých určite vy�la nazmar.

Netreba zabudnúť i na historický fakt, �e v prípade sv. Cyrila sa jednalo u�
o jeho tretiu misijnú cestu! Tvrdiť, �e sv. Cyril idúc na svoju tretiu misijnú cestu,
a to dokonca ako jej vodca a nebol e�te episkopom, protirečí zdravému rozumu.
�K (kap. IV.) a IL (kap. I.) hovoria v tomto ohľade úplne jasne, �e sv. Cyril
prijal «popov´stvo» (sacerdotium) e�te v Byzancii! Liturgická tradícia ho tie�
v�dy zhodne nazýva episkopom katánskym, t.j. episkopom sicílskeho mesta
Katánie (pozri str. 61).

Je dokonca veľmi pravdepodobné i to, �e v misii určenej pre Veľkú Moravu
sv. Cyril nebol (aspoň na začiatku) jej jediným episkopom, ale bol s ním aj iný
episkop jemu podriadený, ktorého sv. Cyril nechal na novopokrstenom a novo-
obrátenom území severného Bulharska, t.j. na území podkarpatskej kotliny me-
dzi novoobrátenými Rosami-Rusínmi, ako o tom hovorí patriarcha Fotius vo svojej
encyklike z r. 867. Územím podkarpatských Rosov-Rusínov sv. bratia museli
nutne prechádzať, ak sa chceli dostať z Kon�tantinopola na Veľkú Moravu a sa na ňom
pravdepodobne i zdr�ali pár mesiacov, preto�e v tom čase bol medzi Veľkou Mora-
vou a Frankami vojnový stav a vojna skončila a� koncom augusta 864. Skôr te-
da, ako po tomto dátume, sv. bratia na Veľkú Moravu prísť nemohli. Rusíni pod Kar-
patami rozprávali tým istým slovanským jazykom ako Slovania v okolí Solúna
v rodisku oboch bratov. Z toho istého dôvodu Dalimilova kronika dokonca o-
značuje archiepiskopa sv. Metoda za Rusína.12

Vráťme sa v�ak k textu �K:
Sv. Cyril odmietol najprv mu navrhovanú knie�aciu hodnosť a aj sobá� s krst-

nou dcérou logofeta a vyjadril svoju tú�bu vstúpiť do monastyra slovami:
«Dar je to zaiste veľký pre tých, ktorí ho chcú. Len�e pre mňa nie je

nič väč�ieho ne� �túdium; a a� si ním zhroma�dím vedomosti, budem
hľadať česť a bohatstvo pradeda» (kap. IV.).

Sv. Cyril (+869) episkopom
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Myslel tým česť a bohatstvo, ktoré stratil jeho pradedo Adam, či�e �ivot
večný. Keď logofet počul Cyrilov úmysel vstúpiť do monastyra, odi�iel k cisá-
rovne Teodore (842�856) a povedal jej:

«Mladý filozof nemiluje tento �ivot. Ale nepú�ťajme ho z (na�ej) spo-
ločnosti, no dajme ho postrihnúť na kňazstvo (popov´stvo) a dajme mu
slu�bu, nech sa stane bibliotekárom u patriarchu v chráme sv. Sofie, nech si
ho udr�íme aspoň tak. A takto s ním urobili» (viď pozn. 10 na str. 77).

Výraz «popov´stvo» (sacerdotium) kňazstvo označuje episkopskú hod-
nosť. Niektorí bádatelia v�ak, na základe toho, �e chartofylax (bibliotekár) oby-
čajne mával iba hodnosť diakona, usudzujú, �e vy��ie uvedený citát sa vzťahuje
na okamih, kedy sv. Cyril dostal diakonát. To v�ak nie je vôbec prípustné, lebo
diakonát, podľa dogmatického učenia katolíckej Cirkvi, nie je v �iadnom prípa-
de svätením na kňazstvo, ale výlučne len na slu�bu,13 porov. gr. dia�koni�a slu�-
ba. Teda diakon nie je kňaz. Pripustiť, �e «popov´stvo» kňazstvo je diakonát,
by bolo protirečením; bolo by to to isté, ako pripustiť, �e niečo �je biele� a záro-
veň �nie je biele�. Kňazstvo a diakonát (t.j. nie kňazstvo, ale slu�ba) sú vo svo-
jej podstate dva navzájom opačné pojmy.

Funkcia bibliotekára � chartofylaxa bola na patriarchálnom dvore jednou z naj-
vy��ích funkcií, preto�e chartofylax zastupoval počas neprítomnosti aj samého
patriarchu, predsedal na stretnutiach a zhroma�deniach episkopov, riadil prie-
beh zhroma�denia,14 a to i v tých, a to dosť častých prípadoch, keď mal len hod-
nosť diakona.

Podľa mienky Dvorníka, keď takéhoto chartofylaxa - diakona vysvätili na vy��í
stupeň, t.j. keď sa stal kňazom alebo episkopom, automaticky strácal funkciu
bibliotekára, a preto vraj, ako poznamenáva Dvorník, ak sa v Byzancii chceli zbaviť
chartofylaxa, museli ho vysvätiť na kňaza.15

Ani táto argumentácia Dvorníka, v�ak neprichádza u sv. Cyrila do úvahy,
lebo u neho bola situácia práve opačná. �K hovorí, �e logofét vymý�ľal v�etko
mo�né, len aby si ho natrvalo udr�al pri sebe. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu
ho dosadil do funkcie chartofylaxa u� ako episkopa. Navy�e je tu e�te jeden ar-
gument, �e sv. Cyril musel v ka�dom prípade po skončení svojho chartofylax-
kého úradu byť u� episkopom: z histórie vieme, ako to podotýka Lacko, �e o-
byčajne diakon - chartofylax po skončení svojho úradu bol vysvätený automa-
ticky na episkopa, teda niekedy dokonca preskakoval aj kánonické intervaly
ni��ieho kňazského svätenia.16 Toto tvrdenie je aj dosť logické, nakoľko ako
chartofylax mal právomoc (i keď len administratívnu) i nad episkopami a pre-
skakovanie kánonických intervalov ni��ích svätení bolo v tej dobe dosť častým,
i keď nie správnym obyčajom.17
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CCCChhhhiiiirrrroooottttoooonnnniiiiaaaa    ssssvvvv....    CCCCyyyyrrrriiiillllaaaa

Keď sv. Cyril bol skutočne episkopom a nebol svätený v Ríme, povstáva o-
tázka, kedy bol vlastne rukopolo�ený?

Keď zoberieme do úvahy fakt, �e sv. Cyril bol vodcom misie na Veľkú Mora-
vu, teda prvým, čo do hodnosti, natíska sa automaticky my�lienka, �e bol vysvätený
na episkopa e�te v Kon�tantinopole pred začiatkom svojho misijného poslania.

Zo �K (kap. IV.) sa dozvedáme, �e sv. Cyril bol e�te v Byzancii vysvätený
na «popov´stvo» a stal sa chartofylaxom u patriarchu Fotia. Nevydr�al v�ak,
ako pí�e �K, dlho v tejto funkcii. Utiekol a tajne sa ukryl v monastyre. Hľadali
ho, ale márne. A� po �iestich mesiacoch sa im ho podarilo nájsť, no k pokračo-
vaniu funkcie chartofylaxa ho u� nemohli prinútiť. Ako ďalej pí�e �K:

«umoli‚a i uçiteln¥i sanß priati, uçiti filosof⁄i
svoå zemcå i strann¥a, sß vsåkoü slut´boü i pomow⁄ü, i
po to så ætß» � «Prehovorili ho teda, aby prijal učiteľskú hodnosť
(uçiteln¥i sanß) a učil filozofiu ľudí domácich i cudzozemcov so v�et-
kou pomocou a podporou. A toho sa ujal».18

Zo správy �K (kap. IV.) je teda jasné, �e sv. Cyril bol uvoľnený z funkcie
chartofylaxa a dostal učiteľskú hodnosť. Podľa Dvorníka to nastalo asi v roku
850 alebo 851.19 Mnohí bádatelia si myslia, �e tu ide o učiteľské miesto profe-
sora, ktoré sv. Cyril dostal po ukončení funkcie bibliotekára. Pri tejto príle�itos-
ti je treba poznamenať ďal�iu okolnosť, ktorá hovorí v prospech episkopstva sv.
Cyrila. �ivoty ho, podobne ako episkopa Metoda, titulujú mnoho ráz ako «u-
čiteľa». Keď prečítame napríklad pozorne �K, zistíme, �e slovo «učiteľ» skrýva
v sebe in�í, hlb�í význam ne� ten, na ktorý sme zvyklí teraz (t.j. obyčajný učiteľ
v �kole). U� prvá kap. �K to dokazuje:

«bogß milostiv¥ĭ i wedrß... no na kaæΩdo ubo l™ta i
vremena ne prestaetß blagodati tvorå namß mnog¥å, ækoΩe
isprßva, taΩe i n¥n™, prßvoe patriarx¥ i otc¥, i po t™xß
prorok¥, i po sixß apostol¥ i muçenik¥, i pravedn¥mi
muΩi i uçiteli, izßbiraa ixß otß mnogomlßvnago Ωit⁄a
sego» � «Boh milostivý a �tedrý� v ka�dej dobe a čase neprestáva
nám preukazovať mnoho milostí, ako na počiatku, tak i doteraz, najprv
skrze patriarchov a otcov a po nich skrze prorokov a po týchto skrze
apo�tolov a mučeníkov, spravodlivých mu�ov a učiteľov vyberajúc ich
z nepokojného �ivota tohto».20

Teda «učiteľ» je tu zaradený medzi «patriarchov», «prorokov», «otcov» a
«apo�tolov» ako zvlá�tny termín označujúci cirkevný úrad.21 �K a iné veľko-
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moravské písomné pamiatky učiteľom nazývajú práve episkopa. Episkop podľa
dogmatického učenia katolíckej Cirkvi má trojakú moc, je: kňazom, učiteľom a
pastierom.22 Teda episkop je učiteľ a episkopský úrad je v plnom slova zmysle
učiteľský úrad, učiteľský stolec je episkopský stolec. «Učiteľ» je titul, ktorý pri-
slúcha v plnej miere len episkopovi, čiastočne kňazovi a vôbec nie diakonovi.
Podobne i «pastier».

Vieme, �e sv. Metod bol určite episkopom. V�imnime si teda, ako episkopa
Metoda nazýva �M:

«Milosrdný Boh, ktorý chce, aby bol ka�dý človek spasený a dospel k pozna-
niu pravdy, za na�ích čias pre ná� národ, o ktorý sa nebol nikto nikdy
staral, k dobrému dielu povzbudil ná�ho učiteľa, blahoslaveného Me-
toda�» (�M, kap. II.).

«A� císar dozvediac sa o jeho bystrosti, dal mu (t.j. Metodovi) spravo-
vať slovanské knie�atstvo, akoby predvídal, aby som tak povedal, �e ho
po�le k Slovanom ako učiteľa a prvého archiepiskopa» (�M, kap. II.).

«Koceľ, po�lúc (posolstvo) k Apo�tolskému (t.j. pápe�ovi), prosil o Me-
toda, na�eho bla�eného učiteľa, aby ho k nemu prepustil. A Apo�tolik
povedal: �Nie len tebe samému, ale i v�etkým oným slovanským zemiam
ho posielam, učiteľa od Boha i od sv. apo�tola Petra�» (�M, kap. VIII.).

Zo �K vieme, �e Rostislav �iadal Rím aj Byzanciu o episkopa:
«Rostislav toti� moravské knie�a� poslal cisárovi Michalovi (posolstvo)

hovoriac�: ��i keď na�i ľudia odvrhli pohanstvo a dr�ia sa kresťanského
zákona, nemáme takého učiteľa, ktorý by nám vylo�il v na�om jazyku
pravú kresťanskú vieru, aby aj iné zeme, pozorujúc to, nás napodobnili.
Tak nám vládca, takého episkopa a učiteľa po�li» (�K, kap. XIV.).

Rostislavovi, Svätoplukovi a Koceľovi pápe� pí�e:
«�iadali ste preto učiteľa nielen u tejto velkňazskej stolice (t.j. v Rí-

me), ale i u zbo�ného cisára Michala (t.j. v Byzancii)�» (�M, kap.
VIII.) myslí sa tu stále učiteľ - episkop.

Moravania �iadali pápe�a:
«Ako u� skôr na�i otcovia prijali krst od sv. Petra, tak (i) nám daj

Metoda za archiepiskopa a učiteľa�» (�M, kap. X.).

V čase, keď Metod bol v Ríme a nebol teda prítomný na území Veľkej Mo-
ravy, nepriatelia (t.j. �Vichingovci�) roz�irovali medzi ľudom falo�nú správu, �e
jeho učenie pápe� v Ríme odsúdil a Metoda vraj kázal vyhnať:

«A ľudia � ako to u� majú  ľudia vo zvyku � v�etci zosmutneli a sťa-
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�ovali sa (medzi sebou), �e sú zbavovaní takého pastiera a učiteľa�»
(či�e episkopa, porov. �M, kap. XII.).

Keď Metod umieral, pýtali sa ho:
«O kom otče a ctihodný učiteľu zo svojich učeníkov myslí� (�e je

hodný toho), aby ti bol nástupcom v tvojom učení (teda v archiepis-
kopskom úrade)» (�M, kap. XVII.).

O smrti sv. Metoda �M pí�e:
«I pripojil sa ku svojim otcom a patriarchom i prorokom a apo�tolom,

učiteľom a mučeníkom. Keď sa potom zhroma�dil nespočetný zástup
ľudí, odprevádzali (ho) so sviečkami oplakávajúc dobrého učiteľa a
pastiera�» (�M, kap. XVII.).

«Učiteľ» a «pastier», to sú tituly episkopa. Teda, keď �K kap. IV. hovorí, �e
sv. Cyril v Kon�tantinopole po opustení funkcie chartofylaxa prijal práve uči-
teľskú hodnosť, treba tu rozumieť episkopskú hodnosť, ktorej sa ujal.

Iné rukopisy �K majú na tom istom mieste výraz, �e Cyril prijal po ukon-
čení funkcie bibliotekára «uçiteln¥ĭ stolß» � učiteľský stolec.23 �K u�íva
výraz «stolß» stolec výlučne na označenie episkopského úradu.

Napr. v kap. V. pí�e:
«Potom patriarcha Jannes vyvolal kacírstvo, lebo prehlasoval, �e sa

nemá preukazovať úcta svätým obrazom. A zvolajúc snem usvedčili ho,
�e hovorí nesprávne, a zvrhli ho zo stolca» � t.j. zosadili ho z patriar-
chálneho stolca, odobrali mu hodnosť patriarchu.

Ďalej čítame, �e cisár spolu s patriarchom poverili sv. Cyrila, aby diskuto-
val s týmto zvrhnutým expatriarchom Joannesom, ktorému povedali: «Keď do-
ká�e� v di�pute premôcť tohto mládenca, tak obdr�í� naspäť svoj stolec» (�K,
V.). Znova je jasné, �e ide o episkopské � patriarchálne kreslo, teda inými slo-
vami o hodnosť patriarchu.

�M aj hodnosť prvého episkopa medzi v�etkými episkopami � t.j. pápe�skú
hodnosť označuje slovami «svåtitel´skiĭ stolß» svätiteľský alebo veľ-
kňazský stolec: «�iadali ste preto učiteľa u tohto svätiteľského stolca�», (�M,
kap. VIII.) t.j. u samého pápe�a. «Tí dvaja potom, keď sa dozvedeli, �e va�e
zeme patria (pod právomoc) apo�tolskej stolice (apostol´skago stola)�»,
(�M, kap. VIII.) � t.j. pápe�skej stolice, teda priamo pod pápe�a.

«Koceľ ho (t.j. Metoda) prijal s veľkou poctou a poslal ho znova k pápe-
�ovi aj dvadsať mu�ov, ľudí vzne�ených � aby mu ho vysvätil pre epis-
kopskú funkciu v Panónii, na stolec sv. apo�tola Andronika�» (�M,
kap. VIII.) � teda znova episkopská hodnosť v episkopskom sídle sv.
Andronika.
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«A do jeho (t.j. Metodových) rúk sú (vlo�ené) od Boha i od apo�tolského
stolca (apostol´skago stola) v�etke slovanské zeme, tak�e nech je preklia-
ty ten, koho (on) prekľaje, a nech je posvätený ten, koho (on) posvätí�»,
(�M, kap. XII.).

A po náv�teve v Byzancii u patriarchu Fotia, cisár Michal III. poslal svojich
ľudí, aby Metoda odprevadili z Byzancie a� do jeho vlastného archiepiskopské-
ho sídla: «Veľmi si ho (Metoda) obľúbil a obdarujúc vyprevadil ho zase slávne
na jeho stolec�», (�M, kap. XIII.).

Z vy��ie uvedených citátov zo �K a �M je zrejmé, �e pisateľ �K, keď spomí-
na, �e sv. Cyril prijal «uçitel´n¥

 

j stolß» nemal na mysli úrad obyčajného
učiteľa alebo profesora, ale učiteľský úrad sv. Cirkvi, t.j. episkopskú katedru.

Sv. Cyril zanechal úrad chartofylaxa a prijal «učiteľskú hodnosť» (t.j. ujal
sa svojej episkopskej funkcie). Podľa Dvorníka sa to stalo asi okolo r. 850�
851, či�e pribli�ne v tomto roku sa s najväč�ou pravdepodobnosťou stal sv.
Cyril episkopom.24 Práve v tom čase sa byzantská provincia Sicília, ktorú u� od ro-
ku 353 pred Christom obývali Gréci, stáva terčom nájazdov zo strany barbarov (A-
rabov). Na episkopskom stolci v Katánii sa vystriedali mnohí grécki episkopi, ako
napr. Lev II. (�il v časoch Leva Isaurického) a Teodor, ktorý bol v roku 787 prí-
tomný na ekumenickom koncile v Nicei. História spomína e�te v roku 850 epi-
skopa Eutymia,25 veľkého priateľa patriarchu Fotia. Potom v�ak nastáva veľmi
ťa�ké obdobie, preto�e pribli�ne od roku 853 mesto podlieha častým nájazdom
zo strany Arabov. Do ich rúk sa definitívne dostáva v roku 974, čím nav�dy
končí a zaniká cirkevná organizácia zalo�ená z Byzancie na území Sicílie.

Pravdepodobne práve v časoch týchto arabských nájazdov, keď episkop ne-
mohol byť natrvalo prítomný vo svojom eparchiálnom sídle, bol za katánskeho
episkopa vysvätený sv. Cyril. Pre vojnové časy nemohol zaujať svoj episkopský
stolec, a preto krátko nato bol poslaný na svoju prvú misijnú cestu práve k vy�-
�ie spomínaným Arabom do saracénskeho mesta (podľa Dvorníka ide o mesto
Samarru), porov. �K kap. VI.

Misiu si vy�iadala nutná a veľmi ťa�ká politická situácia, ktorá sa vytvorila
medzi Arabmi a Byzanciou, čo vyplýva aj zo �K kap. VI., kde sa opisuje, ako
Saracéni (Arabi) ironicky vytýkajú sv. Cyrilovi, ako predstaviteľovi Byzancie, �e
sa táto, ako kresťanské impérium neriadi podľa príkazu lásky Isusa Christa, ale
naopak, mečom bráni proti nim svoje územia a nechce im platiť dane (jednu
zlatku od hlavy).
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SSSSttttaaaarrrréééé    ââââaaaassssoooosssslllloooovvvvyyyy    oooo    ssssvvvv....    CCCCyyyyrrrriiiilllloooovvvviiii    aaaakkkkoooo    eeeeppppiiiisssskkkkooooppppoooovvvviiii

kkkkaaaattttáááánnnnsssskkkkoooommmm

Staré Časoslovy tie� spomínajú sv. Cyrila ako episkopa katánskeho.26 Na-
príklad v Časoslove z pol. 17. st., pod dátumom 14. februára: «Prp

 

D‹bnag∑ ∑̄}ca
ná‚eg∑ a¯v≈ént⁄a. Û í̄Ωe vo s}t¥xß ō}ca na‚ego kirila e¯pS‹kpa katán-
skag∑, ūçítelå sloven∑mß ī bolgar∑mß...»27

Svätého Cyrila ako katánskeho episkopa spomínajú aj iné zdroje, napr.: 

 

Èe-
rusalimskij ustav XIV v., Pervyj peçatanyj slavänskij ustav podľa je-
ruzalemského z roku 1610 a iné.28

Je veľmi zaujímavé, �e sv. Cyrila, episkopa Katánie, spomínajú niektoré zdroje
tie� 21. marca, ale neide o ná�ho moravského misionára. Pletú si ho s Berillom
katánskym, údajne �iakom sv. apo�tola Petra.29 Čo sa týka dátumu 21. marca,
ten nemá nič spoločné so sv. Cyrilom Solúnskym a sv. Cyril � �iak sv. a-
po�tola Petra, slávený v tento deň je len skomoleninou sv. Berilla � údajného �ia-
ka sv. Petra. K tomuto skomoleniu a mylnej zámene sv. Berilla katánskeho (svia-
tok 21. marca) so sv. Cyrilom katánskym � misionárom moravským (v lat.
Cirkvi mal sviatok 9. marca) do�lo a� v 19. storočí, pravdepodobne ako následok
kolízie juliánskeho a gregoriánskeho datovania a kolízie v latinskom prostredí
sláveného sviatku solúnskych misionárov 9. marca so zvukovo podobným
Berillom (Byrillom) tie� katánskym 21. marca.30 Svedčia o tom i tieto fakty:
1.) �e falo�ná zámena sa vyskytuje len v písomných zdrojoch (Misjacoslovoch) z 19.
st. a nie skôr;
2.) v minulom storočí bol rozdiel medzi dvoma kalendármi, juliánskym a gre-
goriánskym, práve 12 dní, mo�no ide o omyl práve tohto typu.

Sv. Cyril � episkop katánsky, sa ako taký spomína u� oveľa skôr � v 14.
storočí (napr. v Jeruzalemskom ústave), čo automaticky vyvracia podozrenie, �e
titul «katánsky» je dôsledkom vy��ie spomínanej kontaminácie so sviatkom By-
rilla katánskeho (z 21. marca).

ëëëëaaaallll‰‰‰‰iiiieeee    ddddôôôôkkkkaaaazzzzyyyy    eeeeppppiiiisssskkkkooooppppsssskkkkeeeejjjj    hhhhooooddddnnnnoooossssttttiiii    ssssvvvv....    CCCCyyyyrrrriiiillllaaaa

Episkopskú hodnosť sv. Cyrila počas veľkomoravskej misie naznačuje aj
vzájomný vzťah medzi dvoma bratmi. Star�í brat sa toti� stále podriaďoval
mlad�iemu, t.j. kňaz svojmu bratovi episkopovi. Sv. Cyril � episkop katánsky
bol rukopolo�ený e�te v Kon�tantinopole (cca. 850), či�e na Morave u� bol epis-
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kopom, kým sv. Metod bol rukopolo�ený na episkopa a� v Ríme (zač. 868) ako
episkop sriemsky (Sriemska Mitrovica). Na Veľkej Morave bol sv. Cyril - epis-
kop, hlavou misijnej práce � a Metod, jeho brat, i keď bol vekom star�í, sa pre-
to vo v�etkom podriaďoval hierarchicky vy��ie stojacemu Cyrilovi. �M (kap. IV.)
o tom hovorí toto:

«�a �iel a slú�il mlad�iemu bratovi (sv. Cyrilovi) ako otrok a bol mu
poddaný�», alebo �M (kap. V.): «(Cyril) sa vydal na cestu na Moravu,
vezmúc Metoda, (ten) teda začal znovu Filozofovi slú�iť, súc (mu) v po-
kore oddaný, a s ním učiť�»

Keď porovnáme medzi sebou modlitby, ktoré sa modlili �iaci pri smrti sv.
Metoda a sv. Cyril na svojej smrteľnej posteli � medzi sebou, zistíme v nich ná-
padnú zhodu. Obidve modlitby sú toti� episkopskými modlitbami a dýcha z nich
jednoznačný vzťah medzi pastierom (episkopom) a jemu zvereným stádom (t.j.
veriacimi). �M pí�e o Metodovi (o ktorom vieme, �e bol episkop) toto:

«Ty teda zhora, svätá a ctihodná hlava, zhliadaj vo svojich modlitbách
na nás� nech tu �ijeme hodní ná�ho volania a postavíme sa s tebou
(ako) tvoje stádo po pravej strane Christa Boha ná�ho�» (�M, kap.
XVII.).

V �K Kon�tantínova modlitba pred blí�iacou sa jeho smrťou má tie�
ten istý episkopský charakter: «Bo�e� vypočuj moju modlitbu a ochraňuj
tvoje verné stádo, ktorému si mňa postavil do čela, neu�itočného a
nehodného slu�obníka svojho».

Porovnajme túto Cyrilovu (Kon�tantínovu) modlitbu s úryvkom Prvého lis-
tu sv. apo�tola Petra:

«Star�ích (episkopov), čo sú medzi vami prosím ako spolustar�í (t.j.
spoluepiskop) a svedok Christových utrpení, ale aj účastník jeho slávy,
ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Bo�ie stádo, ktoré je u vás; staraj-
te sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Bo�ej vôle, nie pre mrz-
ký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor
stáda. A keď sa zjaví najvy��í Pastier (t.j. Isus Christos), dostanete ne-
vädnúci veniec slávy» (1Pt 5,1-4).

Porovnaním týchto textov vidíme, �e slová umierajúceho Cyrila sú slovami
odchádzajúceho pastiera (episkopa), ktorý sa lúči so svojimi zverencami.

Jedným z evidentných dôkazov, �e sv. Cyril bol episkopom, je i správa �K
(kap. XVIII.), �e 50 dní pred smrťou sa tento zriekol v�etkých svojich cirkev-
ných úradov a hodností. Sv. Cyril to urobil v súvislosti s prijatím «anjelského
obrazu», t.j. veľkej schimy. Hovorí to sám sv. Cyril:
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«otsel™ n™smß azß, ni carü sluga, ni inomu nikomuΩe
na zemli, no tokmo bog¨ vßsederßΩitelü i b™gß i esmß vß
v™k¥ amin´», (�K, kap. XVIII.) � «odteraz nie som ja slu�obníkom
ani císara, ani nikoho iného na zemi, ale jedine Boha v�emohúceho, bol
som a som naveky amen». 

Podľa cirkevných kánonov po prijatí veľkej schimy mal episkop prísnu po-
vinnosť zrieknuť sa svojho episkopstva a dokonca i kňazstva; naproti tomu, ak
prijal veľkú schimu obyčajný kňaz, ponechával si svoj úrad, to jest svoje kňaz-
stvo naďalej.31

CCCChhhhiiiirrrroooottttóóóónnnniiiiaaaa    sssslllloooovvvvaaaannnnsssskkkk˘̆̆̆cccchhhh    uuuuããããeeeennnnííííkkkkoooovvvv

Keď�e sv. Cyril pri�iel na Veľkú Moravu ako jediný episkop vo výprave, jeho
hodnosť mu dovoľovala svätiť kňazský dorast, ale sa zdá, �e na území Veľkej
Moravy to u� prakticky nemohol robiť, preto�e teritórium Veľkej Moravy bolo
u� oficiálne priznaným misijným územím pasovského biskupstva32 a podľa
cirkevných kánonov episkop na �cudzom� území nesmel dokonca ani len
kázať33 a nieto e�te ustanovovať a svätiť vlastných diakonov a kňazov, teda zakla-
dať novú vlastnú cirkevnú hierarchiu.34 Za takúto činnosť hrozili prísne kánonické
tresty, ako zosadenie neposlu�ného episkopa na stupeň kňaza a vyhlásenie ne-
kánonicky vykonaných svätení za neplatné.

Otázka jurisdikcie je skutočnou príčinou a jediný, hlavný dôvod, prečo sa
svätí bratia museli bezpodmienečne vybrať do Ríma i s niekoľkými kandidátmi
určenými na episkopstvo. Sv. Cyril zrejme e�te aj z iného dôvodu nemohol svä-
tiť svojich odchovancov - kandidátov na nových episkopov, preto�e k tomu, podľa
prastarých byzantských predpisov, boli potrební najmenej traja svätitelia a sv.
Cyril bol na Veľkej Morave jediným episkopom.35 Práve preto solúnski bratia
na svojej ceste do Ríma, vzali so sebou i niekoľkých zo svojich učeníkov, aby ich
tam vysvätili na episkopov. Hovorí nám o tom výrazne Italská legenda.36

Obrátenie podkarpatských Rusínov (t.j. severných �Bulharov�) a nádej, �e s rov-
nakým úspechom bude mo�né obrátiť celé Bulharsko, spôsobila, �e v Ríme boli
sv. bratia prijatí s veľkou radosťou, uznaním a slávou. História pozná len málo
prípadov tak slávneho privítania v Ríme:

Pápe� sám vy�iel aj «s celým Rímom» v ústrety príchodiacim a �M (kap.
VI.) pí�e, �e ich tú�obne očakával ako samých «anjelov Bo�ích». Pápe�ovi toti�
svojim príchodom urobili a� trojakú radosť. Hovorí o tom sám Hadrián II. (14.
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dec. 867�872) vo svojej bule «Gloria in excelsis Deo»:
1.) ako prvú a najhlavnej�iu príčinu tejto «trojnásobnej» radosti uvádza fakt, �e sa
ako apo�toli Slovanov podriadili jurisdikcii Ríma (tým sa toti� pod právomoc
pápe�a dostali severné oblasti Bulharska a bola reálna nádej i na celé Bulharsko,
o ktoré sa viedol spor s Byzanciou u� takmer celé desaťročie);
2.) na druhom mieste vyjadruje svoju radosť z toho, �e priniesli do Ríma ostatky
pápe�a sv. Klimenta;
3.) a nakoniec, �e sa mohol s nimi osobne stretnúť.37

Po náv�teve sv. bratov v Ríme pápe� vyňal územia Veľkej Moravy zpod ju-
risdikcie franských biskupov a podriadil ich právomoci sv. Cyrila (neskôr sv.
Metoda), či�e takto sa tieto územia dostali priamo pod jurisdikciu Ríma.

Sám autor Italskej legendy, Gauderich, biskup z Velletri, bol pápe�om Ha-
drianom II. osobne poverený, aby spolu s biskupom Formosom, biskupom port-
ským, previedol vysviacku slovanských učeníkov.38 �K spomína výslovne, �e
pápe� touto úlohou poveril nie jedného, ale 

 

dvoch biskupov! Príčinou bol fakt,
�e episkopskú vysviacku podľa Nicejského soboru u� od 4. st., ako bolo u� vy�-
�ie spomenuté, museli vysluhovať najmenej traja episkopi. Je len logické, �e pá-
pe� teda potreboval menovať ku sv. Cyrilovi e�te dvoch episkopov. Pri vysviac-
ke bol sv. Cyril s najväč�ou pravdepodobnosťou hlavným svätiteľom. Veď �lo o je-
ho kandidátov a prvé plody jeho misijnej práce. Poverenie a� dvoch episkopov
na uskutočnenie vysviacky Slovanov je nepriamym, ale i napriek tomu veľmi
významným dôkazom skutočnosti, �e sv. Cyril bol episkopom, a �e sa jednalo o chi-
rotoniu episkopských kádrov.

Svätenie prvých slovanských episkopov bolo historickou udalosťou i pre
samotný Rím a pápe�a, veď �lo o nové episkopské kádre pre obrovské misijné
územia obývané doteraz divokými Skýtmi-Slovanmi� Je zrejmé, �e pápe� nestrá-
cal tie� zo zreteľa Bulharské impérium a jeho nádejné pokresťančenie � tak bo-
ľavé miesto vo vtedaj�ích rímsko-byzantských vzťahoch. 

Na �bulharskú orientáciu� celej akcie zo strany pápe�a poukazuje aj samot-
ný výber biskupov � svätiteľov. Prvým, hlavným bol, ako sme u� vy��ie uvied-
li, s najväč�ou pravdepodobnosťou sám sv. Cyril, pôvodne episkop katánsky, dru-
hým Formóz, biskup portský a zároveň nedávny pápe�ský legát práve pre Bul-
harsko.39 Vybraný bol i napriek tomu, či mo�no práve preto, lebo bol celej veci
nepriateľsky naladený.40 Nebola to veru náhodná voľba. Tretí svätiteľ Gau-
derich, biskup velletrijský, bol zasa veľkým priaznivcom cyrilometodejskej otáz-
ke a okrem toho bol veľmi významne spätý s ostatkami sv. Klimenta pápe�a,
ktoré bratia priniesli do Ríma, preto�e Gauderichov biskupský chrám bol zasvä-
tený sv. Klimentovi.
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Veľkolepá episkopská vysviacka � chirotonia prvých slovanských, či pres-
nej�ie povedané roských41 episkopov v Ríme sa začala podľa v�etkého v bazili-
ke sv. Petra,42 preto�e okrem iného, táto bola a e�te aj dodnes je titulárnym chrá-
mom byzantského patriarchu,43 a to počas slávnostnej archijerejskej liturgie �
Slu�by Bo�ej v byzantskom obrade,44 v staroslovanskom jazyku, ako podotýka
sám autor �K (kap. XVII.).45

Pri podrobnom čítaní staroslovanského textu a po porovnaní s českým pre-
kladom v MMFH zistíme, �e v českom preklade je nepresnosť. Úryvok:

«i æko å svåti‚a, togda p™‚a liturg⁄ü vß crßkvi svå-
tago petra» má byť správne prelo�ený takto: «a keď ich svätili, vtedy
spievali liturgiu v chráme sv. Petra».

Nie najprv ich vysvätili a potom slávili liturgiu, ale ich v skutočnosti svätili po-
čas liturgie. To sa toti� zhoduje aj s tradíciou východnej Cirkvi; od najstar�ích dôb sa
toti� udeľuje v byzantskom obrade chirotonia kňaza, alebo episkopa výlučne na Slu�-
be Bo�ej a nikdy nie mimo nej, lebo novosvätenec musí ihneď koncelebrovať
pri premenení darov na Slu�be, na ktorej prijal svätenie.46

Autor �K ďalej pokračuje, �e potom ako spievali liturgiu v chráme sv. Pet-
ra, na ktorej sa uskutočnilo aj svätenie, ďal�í deň slávnostné liturgické obrady
pokračovali v ďal�ej stácii, a to v chráme sv. Petronily (tento chrám sa stal miestom
liturgických stácií za pápe�a Gregora III.).47 Tretí deň v chráme sv. apo�tola
Andreja,48 preto�e Andrej je ochrancom Grékov a potom e�te v bazilike sv.
Pavla,49 preto�e tento je zas apo�tolom pohanov.

Polo�me si otázku: Prečo sa slú�ilo pri tejto príle�itosti posviacky a� nie-
koľko liturgií a v rôzne dni?

Odpoveď nám dá znova východný obrad: Východná chirotonia sa robí len
na liturgii sv. Bazila Veľkého alebo sv. Jána Zlatoústeho, a to len nad jedným e-
piskopom, jedným kňazom, alebo jedným diakonom. Diakon sa mô�e svätiť i na
liturgii Vopredposvätených darov, ale tie� len jeden diakon naraz.50

Keď�e i�lo o viacerých učeníkov - kandidátov na episkopstvo, ako to vyplý-
va i zo samotného textu �K, bolo treba ka�dého chirotonizovať zvlá�ť. Podľa
prastarého zvyku byzantskej Cirkvi bolo dovolené slú�iť v jeden deň na tom is-
tom prestole len jedinú Slu�bu Bo�iu,51 preto ďal�ie svätenie odlo�ili na nasle-
dovný deň. Z toho vyplýva, �e �lo o �tyroch novovysvätených episkopov. V ka�-
dom prípade by prichádzal do úvahy sv. Metod a potom jeho traja �iaci. To sa
zhoduje i s počtom, ktorý uvádza �M (kap. VI.), kde sa hovorí, �e pápe� dal
príkaz istému biskupovi, ktorý bol tie� zachvátený nákazou �trojjazyčníctva�,
aby vysvätil zo slovanských učeníkov troch na kňazov a dvoch na čtecov.52
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Táto správa �M nijak neprotirečí episkopskej chirotonii troch učeníkov
spolu so sv. Metodom, preto�e je logické a bolo i záväzné podľa liturgických
predpisov, dávať najprv ni��ie a potom vy��ie svätenia. A napokon, �M (kap. VI.)
v porovnaní so �K (kap. XVII.) (pozri pozn. 45 na str. 84) spomína len jedného
svätiteľa, ktorým so v�etkou pravdepodobnosťou bol episkop Formozus,53 lebo
na kňazské svätenie stačil len jeden episkop, kým �K opisuje u� episkopskú
chirotoniu s dvoma episkopmi, ktorí zrejme dopľňali hlavného svätiteľa Cyrila.

V Ríme boli teda vysvätení na episkopov sv. Metod a jemu podriadení traja
episkopi. Tým sa vytvorila hierarchická základňa, ktorá mohla neskôr u� sama
svätiť ďal�ích slovanských episkopov podľa nále�itej potreby. Po návrate na slo-
vanské územia boli ustanovení a vysvätení ďal�í episkopi, čo potvrdzuje i sprá-
va z Kristiánovej legendy (pol. 10. st.), kde sa spomína, �e sv. Metod � archie-
piskop mal pod sebou sedem rovnako svätých episkopov, ako bol on sám.54

Keď�e archiepiskop Metod bol v Ríme jurisdikčne postavený nad v�etkými
slovanskými krajmi, ako to vyplýva z pápe�ského dekrétu poslanému Koceľovi,
o ktorom sa pí�e v �M (kap. VIII.),55 pod jeho jurisdikciu, a teda do počtu tých
siedmych spadal aj roský (rusínsky) episkop Porkarpatskej Rusi (o ktorom ho-
vorí Fotius vo svojej encyklike z roku 867), ako súčasť hierarchie pokresťan-
čených častí severného Bulharska.56

�K pokračuje, �e pred zavŕ�ením slávnostnej vysviacky v �tyroch rímskych
chrámoch, v poslednom z nich sa spievalo aj v noci nad sv. hrobom. I�lo toti�,
ako napovedá výraz «v noci», o nočné spevy, s najväč�ou pravdepodobnosťou o
«celonočné bdenie» (tzv. «vsenočnoje bdinje»).57 Je to prastarý, doteraz na
Východe praktizovaný zvyčaj byzantského obradu, �e na veľké tor�estvá, prí-
padne na veľké sviatky, sa v predvečer oslavy po západe slnka začínajú litur-
gické obrady veľkou Večierňou s Lítiou, na ktorej, a to u� je okolo polnoci, sa
po�ehnáva a rozdáva v�etkým prítomným v cerkvi tam poblahoslovený chlieb,
víno, olej a p�enica.58 Takto aj na tele posilnený ľud pokračuje v modlitbe «ce-
lonočného bdenia» spevom veľkej Utrene. Keď sa pozvoľna zapaľujú zore a
vonku u� začína svitať, kňaz práve zdvíha ruky pred prestolom a vzdáva Bohu
vďaku a slávu za svetlo viery, ktorú nám dal a za nový deň, ktorého sme sa do-
�ili slovami: «Slava teb™ pokazav˚emu namß sv™tß» � «Sláva tebe (Bo�e),
ktorý si nám ukázal svetlo» a hneď potom ľud spieva tzv. Veľké slávoslovie, čo
označuje, �e sa vsenočné bdenie chýli ku koncu. Po ukončení Utrene a Časov sa
začína slávnostná Slu�ba Bo�ia, ako vyvrcholenie oslavovania Hospoda Boha.

Jeden z rukopisov �K (i keď pravdepodobne mlad�ieho dáta) priamo potvr-
dzuje vy��ie povedané:

«svætago apostola bd™n⁄e i lit¨rg⁄ü nadß svæt¥mß gro-
bomß» � spievali «bdenie svätého Apo�tola aj s liturgiou nad svätým
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hrobom» a dva iné rukopisy majú znenie: «i v´su now´ p™‚e, ssssllllaaaa----
vvvvoooosssslllloooovvvveeee‚‚‚‚eeee slovensk¥, i nautr™i pak¥ l⁄turg⁄ü nad sv(e)-
tim grobom ego» � «celú noc spievali slovansky slávosloviac a ráno
znova liturgiu nad svätým hrobom jeho».59

E�te koncom 8. st. sa sviatok sv. Petra a Pavla (29. júna) slávieval v Ríme s mno-
honásobnou veľkoleposťou a v�dy na viacerých miestach. Oslavy stále začínali
v bazilike sv. Petra nad hrobom sv. apo�tola Petra a v nasledovný deň pokračo-
vali v inej bazilike napr. v bazilike sv. Apo�tolov zo 4. st. blízko starodávnej
cesty Via Appia (dne�ná bazilika sv. �ebastiána), kde sa robila slávnostná spo-
mienka na dočasné ulo�enie telesných ostatkov sv. Petra a Pavla v roku 258 za
Valeriánovho prenasledovania, alebo i na iných miestach, ako je Domus Petri a
pod. Posledná liturgická zastávka (stácia), ktorou sa ukončievali veľkolepé osla-
vy sviatku sv. Petra a Pavla v Ríme, sa poriadala v�dy v bazilike sv. Pavla (S.
Paolo fuori le mura) nad jeho hrobom.60

Keď porovnáme tieto oslavy s oslavami opísanými v �K kap. XVII., po-
dobnosť týchto posledných s rímskymi oslavami sviatku apo�tolských knie�at
(29. júna), je tak veľká, �e sa tu natískajú len dve mo�nosti:
1) alebo episkopské svätenie �iakov Cyrila sa na príkaz pápe�a konalo práve na
tento veľký kresťanský sviatok 29. júna, čo musíme vylúčiť kvôli 7. marcu
(pozri str. 69);
2) alebo, čo je viac pravdepodobné, pápe� prikladal tomuto sväteniu a misii
solúnskych bratov tak veľký význam (zrejme kvôli nastávajúcemu pokresťanče-
niu Bulharska),61 �e dal usporiadať oslňujúce oslavy, podobne ako na samý
sviatok vrcholných knie�at sv. Petra a Pavla, len s tým rozdielom, �e obrady
boli východného rítu v staroslovanskej reči, a �e sa nav�tevovali prednostne miesta
úzko späté s východným kresťanstvom (t.j. bazilika sv. Petra � Kon�tantínovský
titulárny chrám byzantského patriarchu, bazilika sv. Andreja � patróna Gré-
kov, bazilika sv. Pavla � patróna misií medzi pohanmi�).

Rímania boli celí bez seba z toho v�etkého, čo videli, t.j. zo v�etkých, pre
nich nezvyčajných a veľkolepých byzantských obradov, tak�e �K k opisu celej
slávnosti vysviacky na záver dodáva, �e Rímania neustále prichádzali k Cyri-
lovi a �iadali si od neho vysvetlenia a on im trpezlivo mnohokrát znova a znova
v�etko vysvetľoval (pozri pozn. 45 na str. 84). To znova potvrdzuje, �e bohoslu�by
sa museli konať v byzantskom obrade. Keby sa toti� slú�ilo v rímskom obrade, a len
bohoslu�obný jazyk by bol iný, to jest staroslovanský (hypotéza o tzv. Glagolskej
om�i), vtedy by nebolo potrebné, aby «Rímania k nemu (Cyrilovi) neustále pri-
chádzali a pýtali sa ho na v�etko». A nebolo by treba dodr�ovať v�etky východ-
né liturgické predpisy, o ktorých sme hovorili vy��ie.

Sv. Cyril (+869) episkopom
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KKKKeeeeddddyyyy    ssssaaaa    kkkkoooonnnnaaaallllaaaa    eeeeppppiiiisssskkkkooooppppsssskkkkáááá    cccchhhhiiiirrrroooottttoooonnnniiiiaaaa    sssslllloooovvvvaaaannnn----

sssskkkk˘̆̆̆cccchhhh    eeeeppppiiiisssskkkkooooppppoooovvvv    vvvv    RRRRíííímmmmeeee????

U Rímanov bol starý zvyčaj svätiť kandidátov �tyri razy do roka, v tzv. Tem-
pora (prvý, �tvrtý, siedmy, a desiaty mesiac roka, t.j. v marci, júni, septembri
(od lat. slova septem = sedem) a decembri (od lat. decem = desať)). V polovici
9. st. v�ak e�te nebolo (hlavne mimo mesta Ríma) jednotného pravidla, ktoré by
hovorilo, v ktorom tý�dni daného mesiaca sa Tempora majú sláviť. Predov�etkým
jarné � marcové Tempora, ktoré sú v prorovnaní s ostatnými troma relatívne
najmlad�ie (4. st.), sa nekonali u okolitých národov v�dy v ten istý marcový
tý�deň.62 Av�ak v roku 868 nám situáciu zjednodu�uje skutočnosť, �e Veľký
pôst sa kryje s prvým marcovým tý�dňom. Veľký pôst v tomto roku toti� začal
v pondelok 1. marca.

Chirotonia v Ríme mala u� tradične takýto priebeh:
V stredu (pre latinský obrad tzv. popolcová streda 3. marca 868) sa zástup

kandidátov poslednýkrát zhroma�dil v pápe�skej bazilike S. Maria Maggiore za ú-
čelom posledného preverenia spôsobilosti na vysvätenie. Tam boli definitívne
vybraní kandidáti na svätenie. V piatok (t.j. v na�om prípade 5. marca 868) v bazi-
like sv. Apo�tolov63 sa slávnostne vyhlásili mená vybraných na chirotoniu, aby
sa k tomu mohli vyjadriť aj veriaci. Samotná slávnostná chirotonia sa konala
v�dy v sobotu a od nepamäti v bazilike sv. Petra64 (v na�om prípade prichádza
v úvahu sobota 6. marca 868).

�K kapitola XVII. nám dáva prekvapivo zhodný opis chirotonie slovanských
učeníkov, odchovancov sv. Cyrila a Metoda:

«Keď pápe� prijal slovanské knihy, posvätil ich a polo�il ich v cerkvi
sv. Márie, ktorá sa nazýva Fatné (dne�ná Santa Maria Maggiore), spie-
vali z nich liturgiu a potom rozkázal pápe� dvom biskupom Formozovi a
Gauderichovi vysvätiť slovanských učeníkov a keď ich svätili, vtedy
spievali liturgiu v cerkvi sv. Petra slovanským jazykom a druhý deň
spievali v cerkvi sv. Petronily a tretí deň spievali v cerkvi sv. Andreja a
odtiaľ opäť u veľkého učiteľa pohanov, Pavla Apo�tola, v cerkvi v noci spie-
vali sv. liturgiu slovansky nad svätým hrobom, majúc na pomoc Arsénia
biskupa, jedného zo siedmych biskupov i Anastázia bibliotekára».65

Či�e z baziliky S. Maria Maggiore po slávnostnom schválení slovanských
liturgických kníh, a teda i odobrení celého diela sv. bratov, sa konala chirotonia
v bazilike sv. Petra. V�etko zdanlivo nasvedčuje, �e chirotonia v roku 868 sa ni-
čím nelí�ila od chirotonie počas iných rokov, ale nie je to pravda. Keď sa zamys-
líme nad dátumom svätenia slovanských �iakov, objavíme jednu zaujímavú
skutočnosť.
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Vieme, �e sv. bratia nemohli prísť do Ríma pred 14. decembrom 867, lebo v Rí-
me ich vítal pápe� Hadrián II., ktorý začal svoj pontifikát dňa 14. decembra
867, teda ani vysviacka z tohto dôvodu nemohla byť pred týmto dátumom. �K
(kap. XVII.) ďalej hovorí v súvislosti so svätením učeníkov, �e pri organizovaní
liturgií, ktoré boli slú�ené v slovanskej reči v ďal�ích rímskych bazilikách,
pomáhal bibliotekár Anastázios a biskup Arsenius. Av�ak 7. marca 868 u� Ar-
senius nebol v Ríme, lebo musel odtiaľ ujsť66 a zanedlho potom dokonca i zom-
rel. Vysviacka a �tvordňové liturgické bohoslu�by, pri ktorých pomáhal biskup
Arsenius, museli byť teda najmenej �tyri dni pred týmto dátumom, toti� pred je-
ho odchodom z Ríma. Z toho s určitosťou vyplýva, �e podľa latinského obyčaja
v prvý tý�deň pôstu, v sobotu 6. marca 868 vysviacka Slovanov určite nebola.

Teda na jar roku 868 sa v Ríme svätilo alebo na dvakrát, t.j. osobitne slo-
vanských kandidátov a potom osobitne latinských, alebo v�etkých spolu, ale v
inom čase, teda určite nie v marci, podľa rímskeho obyčaju v prvom tý�dni
pôstu.67

Čo bolo na príčine tejto výnimke? Odpoveď nám opäť dávajú byzantské
liturgické predpisy Trulanského koncilu (z r. 691). Vo východnom obrade nie je
mo�né chirotonizovať na kňaza alebo na episkopa mimo Slu�by Bo�ej, t.j.
mimo liturgie sv. Jána Zlatoústeho alebo sv. Bazila Veľkého. Vo Veľkom pôste,
pred Paschou, v byzantskej Cirkvi sú v�etky pôstne dni aliturgické.68 Preto chi-
rotonia musela byť prevedená e�te pred začatím Veľkého pôstu, lebo po jeho
začatí, v pôstne dni slú�iť podľa byzantskych predpisov nebolo mo�no. To je len
ďal�í dôkaz, �e vysviacka a aj staroslovansky spievané liturgie v rímskych bazi-
likách a aj knihy, z ktorých sa spievalo, boli východného byzantského obradu a
v�etko sa riadilo byzantskými liturgickými a právnymi predpismi.

MMMMnnnníííí‰‰‰‰sssskkkkeeee    ssssººººuuuubbbbyyyy    ssssvvvv....    CCCCyyyyrrrriiiillllaaaa

Zhŕňme si nakrátko �ivotopis sv. Cyrila:
Sv. Cyril ihneď potom, ako rezignoval na funkciu chartofylaxa, sa ukryl v mo-

nastyre za tzv. Úzkym morom (Thrácky Bospor) a nechal sa postrihnúť za mní-
cha. V monastyre �il 6 mesiacov, kým ho tam logofét nena�iel. Nemohli ho pre-
svedčiť, aby opäť prijal miesto chartofylaxa, preto ho uvoľnili z tejto funkcie, čo
bolo ináč vo v�eobecnosti pre chartofylaxa-diakona automaticky spojené s vysvä-
tením na episkopa (= učiteľský úrad, porov. �K, kap. IV.), u sv. Cyrila bola si-
tuácia zrejme trocha iná, on bol toti� vysvätený na episkopa e�te pred vstupom
do tohto úradu � podľa v�etkého na katánskeho episkopa. Keď�e sa ako nový

Sv. Cyril (+869) episkopom
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episkop nemohol ujať svojho sídla v Katánii na Sicílii, na ktorú útočili Arabi,
patriarcha ho poslal k Arabom na misiu do ich hlavného mesta. Za krátku dobu
po návrate sa usadil, ako hovorí �K, na jednom nehlučnom mieste a zahľbil sa
iba sám do seba ako pustovník. Odtiaľ znova odi�iel do monastyra na Olymp
(do Malej Ázie) k svojmu star�iemu bratovi Metodovi a �il tam �ďaleko od sve-
ta� len s Bohom, medzi svojimi knihami. Odtiaľ odi�li obaja spolu ku Chazarom
(Kozarom, t.j. Kozákom) a krátko po svojom návrate sa odobrali na misijnú prácu
na Moravu (cestou pôsobili na území historickej Podkarpatskej Rusi, t.j. v Tran-
sylvánii a na území dne�ného východného Slovenska � pozri pozn. 56). Po tri a
pol roku spolu nav�tívili mesto Rím, aby získali nevyhnutné právomoci nad slo-
vanskými územiami Veľkej Moravy, čím vlastne oficiálne uznali zvrchovanú
jurisdikciu pápe�a nad týmito územiami. Zároveň v Ríme nechali vysvätiť no-
vých slovanských episkopov. Av�ak Cyril, u� aj s tak podlomeným zdravím, cí-
tiac, �e sa blí�i smrť, prijal v jednom z gréckych monastyrov (pravdepodobne to
bol baziliánsky monastyr sv. Praxedy, lebo sa nachádza najbli��ie k bazilike S.
Maria Maggiore69) druhý stupeň mní�stva, tzv. anjelský obraz, t.j. veľkú schi-
mu, ktorá sa obyčajne pre svoje veľké po�iadavky a obtia�nosť dávala mníchom a�
pred smrťou.70 Pri tejto príle�itosti sa v zhode s cirkevnými predpismi zriekol i
svojej episkopskej hodnosti a s ňou spojených v�etkých záväzkov k patriarchovi a
k eparchii. Zrieknutie sa v�etkých úradov jasne svedčí o episkopskej hodnosti
sv. Cyrila, lebo keby bol iba kňazom, pri prijímaní «anhelskeho obrazu» by ne-
musel zanechať svoj kňazský úrad.71 �itie Kon�tantína hovorí o tejto udalosti
takto:

«Oblečúc sa do svojich ctihodnych ríz (t.j. sv. Cyril vyzliekol episkop-
ské rizy a obliekol si jednoduchý mní�sky odev-rizy), zostal tak, veseliac
sa celý deň i hovoriac: �Od teraz nie som ja slu�obníkom ani císara ani
nikoho iného na zemi, ale jedine Boha v�emohúceho; bol som a som
naveky. Amen.� Nasledujúceho dňa sa obliekol do svätého mní�skeho
obrazu a prijal svetlo k svetlu a nazval sa menom Cyril. V tom obraze
zotrval 50 dní. A keď sa priblí�ila hodina, aby prijmúc pokoj, premiestnil
sa do večného �ivota, povzdvihol k Bohu svoje ruky a vykonal so slzami
modlitbu�» (�K, kap. XVIII.).

Prijal «svetlo k svetlu». Je to výraz, ktorý označuje prijatie �úplného� mní�-
stva, anjelského obrazu, teda akoby �druhý krst�.72 Krst sa toti� vo východnej
Cirkvi nazýva «prosv™weni«»73 osvietenie, prijatie «svetla». Obrady a
modlitby pri udeľovaní anjelského obrazu (druhého krstu) sú analógiou modli-
tieb pri krstení dieťaťa:74

� Ihumen dáva otázky novoschimnikovi, napríklad: prečo si �elá anjelský
obraz, či sľubuje zotrvať v monastyre a� do smrti, či sľubuje zachovať čistotu,
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poslu�nosť, či sľubuje zná�ať akúkoľvek nepríjemnosť monastyrského �ivo-
ta�75 Podobne sa novokrstená osoba odrieka sveta a diabla a sľubuje vernosť
Isusovi Christovi pri svojom krste.

� Pred krstom prichádza katechumen odetý len v jednom dlhom odeve,
neopásaný, s nepokrytou hlavou a naboso. Pri postri�ení podobne postri�nik má
vojsť do chrámu neobutý, s nepokrytou hlavou a odetý iba v jednej dlhej «sra-
çic™».

� Novoschimnikovi ihumen postrihuje vlasy v tvare krí�a, od toho názov
«postriΩen⁄e», podobne aj pri krste, vo východnej Cirkvi sa strihajú vlasy.76
Je to na znak úplného podriadenia sa Bohu, ktorého zastupuje kňaz alebo ihu-
men.

� Pri krste sa dáva v�dy nové meno (tzv. krstné meno), lebo sa rodí nová
osoba � dieťa Bo�ie. Pri postri�ení veľkého obrazu sa dáva tie� nové meno,
lebo ide o �druhý krst�, pri ktorom mních umiera úplne tomuto svetu a �ije u�
len pre nebo ako nová bytosť. �ije �anjelským �ivotom�.77

� Pri obradoch postri�enia, podobne ako pri krste, sa pred prokimenom
spieva: 

«Elic¥ vo Xrïsta krestisteså vo Xrïsta oblekosteså...» �
«ktorí ste sa v Christa pokrstili, v Christa ste sa obliekli�»78

� Tak ako (novoprosv™wenn¥ĭ) novoosvetlený, t.j. novopokrstený ostá-
val sedem dní oblečený v bielych �atách a a� na ôsmy deň ich slávnostne v cerkvi
odkladal, tak isto i veľkoschimnik po postri�ení musí mať sedem dní pokrývku
(k¨k¨l´) na hlave a na ôsmy deň v prítomnosti v�etkého ľudu v cerkvi počas
�peciálnej modlitby («vo eΩe snåt´ k¨k¨l´»), ju sníma dole.79 Keď�e prija-
tie anjelského obrazu je akoby druhým krstom, druhým «osvetlením» (prosv™-
wen⁄emß), �K hovorí pri príle�itosti tejto udalosti, �e sv. Cyril prijal svetlo (pro-
sv™wen⁄e angelskogo obraza) k prvému svetlu (prosv™wen⁄e), t.j. ku krstu.

Ako bolo u� vy��ie spomínané, sv. Cyril pri prijatí anjelského obrazu mal
povinnosť zrieknuť sa svojej episkopskej hodnosti a v�etkých ostatných cirkev-
ných a svetských úradov.

Moravská legenda (13.�14. st.) o tom hovorí toto:
«�zriekol sa episkopstva, obliekol mní�ske �aty a s apo�tolským schvá-

lením zanechal po sebe sv. Metoda, brata svojho, slávnymi cnosťami
osláveného, ktorému podľa zákona večnej lásky, tak ako aj dobrý učiteľ
svojmu �iakovi, úprimne ho milujúc, sveril pastiersku starostlivosť�»80

Niektorí západní bádatelia nepoznajúc mentalitu východného mní�stva,
nevedia o tom, �e tam existujú dva stupne dokonalosti, zastávajú názor, �e sv.

Sv. Cyril (+869) episkopom
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Kon�tantín sa stal mníchom, toti�, �e mní�ske sľuby po prvýkrát vo svojom
�ivote zlo�il a� v Ríme, 50 dní pred svojou smrťou. Dokonca existujú aj takí,
ktorí tvrdia, �e vraj vstúpil do latinského rádu benediktínov.81

Na neopodstatnenosť oboch názorov poukazuje u� samotné �K. �itie toti�
hovorí, �e po dlhej chorobe, po akomsi videní (zrejme o blí�iacej sa smrti) sa
Kon�tantín obliekol do svojho ctihodného rúcha. Aké to bolo rúcho? Sú dve
mo�nosti: alebo to bolo rúcho mní�ske, a teda sv. Cyril bol mníchom u� pred pri-
jatím veľkej schimy (ktorú podľa �K dostal a� v nasledovný deň), alebo druhá
mo�nosť je, �e si obliekol svoje cirkevné episkopské bohoslu�obné rúcho.

�K v�ak dáva oblečenie tohto «ctihodného rúcha» do priameho súvisu so zriek-
nutím sa v�etkých funkcií a úradov:

«�zotrval tak (v tom rúchu) celý deň, veseliac sa a hovoriac: �Odteraz
u� nie som slu�obníkom ani císara ani nikoho iného na zemi, ale jedine
Boha v�emohúceho, bol som a som naveky. Amen�» (�K, kap. XVIII.).

Teda sv. Cyril bol pre�ťastný v tomto «ctihodnom» rúchu, teda vo svojom
jednoduchom mní�skom habite a cítil sa v ňom slobodný a nezávislý od akej-
koľvek pozemskej moci. Tento fakt jednoznačne vylučuje druhú vy��ie spomí-
nanú variantu a naopak potvrdzuje prvú � sv. Cyril sa zriekol svojej episkop-
skej i kňazskej hodnosti, ako to predpisovali východné cirkevné kánony a
obliekol si svoj jednoduchý mní�sky �at a naplnený preveľkou radosťou z takto
nadobudnutej slobody, po ktorej u� od mladosti tak veľmi tú�il, na druhý deň
prijal «plnosť mní�stva», teda veľký anjelský obraz, prijal «svetlo k svetlu».

Matka zaprisahala svojich synov Cyrila a Metoda e�te pred odchodom z rod-
ného Solúna, aby v prípade smrti niektorého z nich, sa zostav�í brat postaral o pre-
vezenie a pochovanie zomrelého v (materskom) monastyre.82 Táto prosba oboj-
stranne zaväzovala oboch bratov, a to rovnakou mierou, aby v takomto prípade
previezli jeden druhého späť do svojho monastyra. I z tejto prosby matky k svo-
jim synom vyplýva, �e obaja museli byť mníchmi e�te v Byzancii, t.j. e�te pred
svojim odchodom do cudziny.

K tomu je e�te potrebné dodať, �e Rím a celé ju�né Taliansko boli v 9. st.
�plné� gréckych mníchov a gréckych monastyrov, preto je neopodstatnené a
neprirodzené tvrdenie, �e by sv. Cyril � byzantský baziliánsky mních, vstúpil k la-
tinským benediktínom, a to a� v Ríme, pričom v historických dokumentoch niet o tom
ani najmen�ej zmienky.

Sv. Cyril zomrel 14. februára 869 a veľkú schimu prijal, ako hovorí �itie,
päťdesiat dní pred svojou smrťou. Z toho by vyplynulo, �e prijal veľký anjelský
obraz práve na Vianoce roku 868. V tomto roku Narodenie Isusa Christa (25.
decembra) pripadlo na sobotu.83 V ten deň sa sv. Cyril zriekol svojho episkopstva
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a kňazstva a celý deň radostne pre�íval oblečený do svojho jednoduchého mní�-
skeho habitu, aby v nedeľu 26. decembra, teda na druhý deň vianočný, na svia-
tok Soboru Presvätej Bohorodičky slávnostne prijal «druhý krst», «plnosť mní�-
stva» a v ňom pre�il posledných 50 dní svojho �ivota, keď v pokoji a vyrovnaný
so v�etkými a v�etkým odovzdal svoju du�u Stvoriteľovi.

HHHHrrrroooobbbb    ssssvvvv....    CCCCyyyyrrrriiiillllaaaa

�K hovorí, �e sv. Cyril zomrel v Ríme 14. februára 869 vo veku 42 rokov a
a jeho ostatky boli ulo�ené v bazilike sv. Klimenta po pravej strane oltára.

«i reko‚a episkopi2 otgvoΩd´‚e raku, vidimß awe est´
c™lß, eda est´ çto vßzåto otß nego, i truΩd´‚eså mnogo
ne mogo‚a otgvozditi rak¥, po boΩ⁄ü povel™n⁄ü, i tako sß
rakoü vßloΩi‚a i vß grobß, odesnuü stranu oltarå vß
crßkvi svåtago klimenta» � «I povedali episkopi: �Odklincujme
rakvu (a) viďme, či je celý, či nie je z neho niečo vzaté�. Ale i keď sa veľmi
namáhali, nemohli rakvu z Bo�ej vôle odklincovať. A tak ho s rakvou ulo-
�ili do hrobu po pravej strane oltára v chráme sv. Klimenta�»84

Po uskutočnení archeologických prác je zrejmé, �e sv. Cyril bol podľa v�et-
kého pochovaný v spodnej bazilike sv. Klimenta v Ríme (zo 4. st.), ktorá sa
dnes nachádza pod úrovňou zeme, lebo v 11. st. bola zasypaná a nad ňou posta-
vená o niečo men�ia súčasná bazilika sv. Klimenta.

Pri snahe o identifikovanie presného miesta vo vnútri baziliky, kde bol sv.
Cyril ulo�ený, povstal medzi bádateľmi veľký problém. Autor �K síce pí�e, �e bol
pochovaný «po pravej strane oltára», ale o ktorú stranu v skutočnosti ide? O pravú
stranu tvárou obrátenou k oltáru alebo tvárou obrátenou k hlavnej lodi? Ako to
autor �K pôvodne myslel?

Kritéria hodnotenia pravej a ľavej strany veci vo východnej a západnej
kultúre sú navzájom opačné. Západ je viac racionalistický, berie veci dôsledne
a doslovne, uva�uje takto: Kde je pravá strana oltára? � t.j. kde má oltár �svo-
ju� pravú stranu? Postavím sa na �jeho� miesto, to jest tvárou k hlavnej lodi a
po mojej pravici je i jeho pravá strana. Naopak, Východ hodnotí veci v�dy z hľa-
diska pozorovateľa, t.j. stojím pred oltárom a dívam sa naň � jeho pravá strana
je po mojej pravici. Dívam sa na ikonostas, hlavná ikona Isusa Christa je podľa
východnej mentality v�dy na pravej strane ikonostasu, teda po mojej pravici a pod.
Toto typicky východné chápanie vecí dokazujú i dávne názvy prítokov riek v slo-
vanských krajinách, spôsob �ehnania sa vo východnej Cirkvi, atď.85
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�K a teda i správu o pochovaní sv. Cyrila, písal niektorý z jeho �iakov, ak
nie sám sv. Metod, teda človek s východnou mentalitou. Keď zohľadníme túto
mentalitu, prichádzame k poznaniu, �e hrob sv. Cyrila le�al práve na opačnej
strane, ne� sa doteraz (podľa západného chápania) predpokladalo. Teda po pravici
človeka dívajúceho sa z hlavnej lode smerom k prestolu. A skutočne sa na tomto
mieste nachádza na stene i freska z 9. st. s portrétom byzantského mnícha, ktorej
existenciu opisuje i �K:

«a ihneď sa tam (t.j. nad hrobom sv. Cyrila) začali diať mnohé zázraky
a Rímania vidiac to, (e�te) viac si vá�ili jeho svätosť a ctihodnosť a na-
maľujúc nad hrobom jeho obraz�» (kap. XVIII.).86

Na tejto freske je sv. Cyril znázornený s hranatou sväto�iarou okolo hla-
vy87 a s byzantským Evanjeliom v rukách, čo je ďal�ím neklamným znakom, �e
ide o episkopa, preto�e byzantskí-gréckokatolícki episkopi sa v�dy znázorňujú s kni-
hou Evanjelií v rukách! Túto fresku podrobne opísal Osborne.88 Toľko, čo do u-
miestnenia hrobu v bazilike sv. Klimenta v Ríme.

Čo sa týka samotného tela sv. Cyrila, je v�ak dosť mo�né, �e nebolo nikdy
ulo�ené v bazilike sv. Klimenta v Ríme, ale bolo tajne prenesené do monastyra na
Východe, o čom mô�u svedčiť i slová úľavy s akými autor �K kon�tatuje, �e ne-
mohli rakvu s ostatkami otvoriť, a to «z Bo�ej vôle», aby skontrolovali obsah.
Tie� zaujímavú zmienku nachádzame v Moravskej legende, kap. XII. (Tempore
Michaelis imperatoris) z 13. st., kde sa hovorí o tajnom odná�aní tela sv. Cyrila,
av�ak vraj na znamenie samého mŕtveho bolo telo vrátené späť do Ríma.

____________________________
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ktorá spomína v súvislosti s krstom českého knie�aťa Bořivoja:

«� a jak� brzo by po stole,
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sa v okolí mesta Solúna usadili Slovania zo severnej, za Tureckom (= Uhorskom)
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�túdia).

13II. Vatikánsky koncil hovorí o diakonskom stave vieroučnú pravdu, �e toti� na ni��om
stupni hierarchie stoja diakoni, na ktorých sú vkladané ruky: «v �iadnom prípade nie na kňaz-
stvo, ale na slu�bu» � «In gradu inferiori hierarchiae sistunt Diaconi, quibus �non ad sa-
cerdotium, sed ad ministerium� manus imponuntur», («Constitutio dogmatica de Eccle-
sia � Lumen gentium», 29, Enchiridion Vaticanum, I, Documenti del Concilio Vaticano
II, 359), preto výraz «popov´stvo» mô�e označovať v plnom slova zmysle iba episkopa,
alebo kňaza, preto�e len tí dvaja sú kňazmi.
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14S úradom bibliotekára (chartofylaxa), to jest strá�cu archívu a knihovne boli spo-
jené i ďal�ie verejné povinnosti pri patriarchálnom tribunále, tak�e v podstate �lo o veľmi
vysoký úrad patriarchovho sekretára, (porov. MMFH, II, 67, pozn. 9).

15F. Dvorník, Byzantské misie�, 75.
16«Z dejín vieme, �e tajomníci patriarchovi boli skoro v�dy iba diakoni a potom

postupovali priamo na biskupstvo», (M. Lacko, Sv. Cyril a Metod�, 27).
17Zvyk preskakovať stupne pri svätení je dosvedčený i počas vlády kon�tantinopolského

patriarchu sv. Ignáca (847�857, 867�877/8), (porov. F. Dvornik, Lo scisma di Fo-
zio�, 187); Patriarcha Tarasios (784�806) tie� vystúpil z laického stavu do hodnosti
patriarchu bez kánonických intervalov medzi jednotlivými sväteniami, (tamtie�, 203);
tak isto patriarcha Nikoforos (806�815, +828); aj samotný patriarcha Fotius (857�867,
877�886) �iel z laického stavu a� k hodnosti patriarchu bez kánonických intervalov
medzi jednotlivými ni��ími sväteniami; Pápe� to síce zakazoval, ale keď�e ka�dé vy��ie
svätenie automaticky zahŕňa v sebe v�etky ni��ie a po stránke právnej neexistoval �iaden
kánon, ktorý by to výslovne zabraňoval, zlozvyk bol častý. V jednom zo svojich listov
do Byzancie pápe� pí�e: «Zakazuje sa Fotiovi v byzantskej Cirkvi povy�ovať hociakého
laika do stavu episkopského», (porov. F. Dvornik, Lo scisma di Fozio�, 203, 208, 214, 221).

18«�itije Konstantina», IV, MMFH, II, 67.
19F. Dvorník, Byzantské misie�, 77.
20«�itije Konstantina», I, MMFH, II, 60.
21V poznámke č. 1 k textu «�itije Konstantina», I, MMFH, II, 60 aj Havlík kon-

�tatuje, citujem: «Učitel má zde nejen význam obvyklý (lat. doctor), ale označuje i kano-
nicky blí�e neurčený cirkevní úřad apostolského misionáře, podobný funkci legáta».

22II. Vatikánsky koncil učí dvetisíc rokov starú vieroučnú pravdu: «Episcopalis autem
consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi�»
� Biskupské svätenie udeľuje zároveň s úradom kňazským tie� úrad učiteľský a pastier-
sky�, («Contitutio dogmatica de Ecclesia � Lumen gentium», 21, Enchiridion
Vaticanum, I, Documenti del Concilio Vaticano II, 335).

23Porov. «�itije Konstantina», IV, MMFH, II, 67, varianta «o»; Starý slovanský výraz
«stolß» značí okrem dne�ného v�eobecného výrazu «stolička», t.j. predmet na sedenie,
aj: prestol ako symbol najvy��ej moci, hlavné sídlo kráľa (hlavné mesto � stolica), silu,
mohutnosť, episkopské kreslo v cerkvi: «i pri‚ed‚ü em¨ v cerkovß svåt¥å
Sof´å, i posadi‚a i na stol™, i poklon‚eså i c™lova‚a i s çest´ü», (L™-
topisæ po Lavrent¡evskomu spisku - informácia prevzatá z I.I. Sreznevskij, Slo-
varæ drevnerusskogo äzyka, ÈÈÈ, 518), episkopská katedra: «Sudß s}tgo sßbora izgla-
‚enß starii‚n´stva radi stola s}t¥å c}rkve Koståntinå grada», («Kormçaä
kniga Efremovskaä, pisannaä okolo 1100 g., Moskovskoj sinodalænoj biblio-
teki, Pravila Xalkedonskago vselenskago sobora», tamtie�); «Vvedo‚a mo√siå
arxiepiskopa na svoi em¨ stolß kß svåt™i Sof™i», («Novgorodkaä l™topisæ -
spisokß Arxeogr. komissii XV veka», tamtie�), prestol ako symbol učitelskej moci
(úzko zviazanej s vysokou hodnosťou): «Na moiseov™ stol™ (t.j. v hodnosti Moj�i�a
� hlavy celého �idovského spoločenstva) s™do‚a kniΩniki (t.j. vodcovská skupina
�idov)», («Voprosy ¡ otv™ty sv. Silævestra i prepodobnogo Anton¡ä po spiske
1512 g. Moskovskoj sinodalænoj biblioteki nomer 129», tamtie�).

24Keď vezmeme do úvahy údaj �K (kap. XVIII.), �e sv. Cyril umrel v roku 869 ako
42 ročný, podľa toho by v r. 850�851 mal mať len okolo 23�24 rokov. Podľa kánonov
byzantskej Cirkvi (14. kán. Trulanského soboru z r. 691 � text viď ďalej) v�ak kandidát
na kňaza musel mať dovŕ�ených 30 rokov a na diakona 25 rokov. Či�e sv. Cyril v tom
čase prakticky nespľňal vekovú po�iadavku ani jedného z týchto svätení. Otázku teore-
ticky mo�no rie�iť tým (čo je v�ak dosť nepravdepodobné), �e pripustíme výnimku, ako
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to robí Va�ica, keď predpokladá, �e v tom čase bol vysvätený (aj keď nemal e�te 30 ro-
kov) na kňaza, a to i napriek tomu, �e 14. kán. Trulanského soboru vyslovene zabraňuje
robiť takéto výnimky aj v prípade «keď by to bol veľmi hodný človek» pred dovŕ�ením
30. roku �ivota, (porov. J. Va�ica, Literární památky�, 214); 14. kánon Trulanského
soboru v originálnom gréckom znení a tie� v preklade staroslovanskom a talianskom: «JO
tw`n aJgivwn hJmw`n kai; qeofovrwn patevrwn krateivtw kanw;n kai; ejn touvtw/, w{ste
presbuvteron pro; tw`n triavkonta ejtw`n mh; ceirotneìsqai, ka]n pavnu h`/ oJ a[nqrw-
poõ a[xioõ, ajll� ajpothreìsqaiæ oJ ga;r kuvrioõ jIhsoùõ Cristo;õ ejn tw`/ læ e[tei
ejbaptivsqh kai; h[rxato didavskeinæ ojmoivwõ mhvte diavkonoõ pro; tw`n keæ ejtw`n h]
diakovnissa pro; tw`n mæ crovnwn ceirotovneisqw» � «Stªxß na‚ixß bo{nos´n¥ixß
ocª́  da ud´rΩit´så kanonß i o sem´ æko popß pr™Ωe 1 lª 1 l™tß da ne pos-
tavl«nß budet´ awe i j™lo «st´ çlov™kß dostoinß 1 nß sßblüdati gª́  bo ⁄s
xsªß vß tridesåt´no« l™to krªstiså 1 i naça uçiti 1 takoΩde ni diækß
pr™Ωe 1 keª 1 l™ Ñ∫ : ili sluΩ´bnica pr™Ωe : mª 1 l™tß 1 da ne postavl«na bu-
det´», («Tr¨ll´sk¥j soborß, kanonß 14», Syntagma XIV titulorum, 154 - 155) �
«Che la regola dei nostri santi padri teofori sia osservata su punto seguente: ‘non si ordi-
ni sacerdote qualcuno prima dei trent’anni, anche se è molto degno, ma si deve farlo
attendere poiché il Signore Gesú Cristo non fu battezzato e non ha cominciato la sua pre-
dicazione che a trent’anni’. Ugualmente ‘che non si ordini un diacono prima dei venti-
cinque anni’ o ‘una diaconessa prima dei quarant’anni’», (D. Salachas, La normativa del
Concilio Trullano, can. 14, 47).

Je v�ak veľmi dôle�ité, ale i zaujímavé kon�tatovať, �e byzantské kánony (a to a� do im-
perátora Leva VI. � Múdreho, 886�912) neudávajú �iadne vekové ohraničenie pre chi-
rotoniu episkopa, kým pre ni��ie stupne boli presne definované potrebné vekové kategó-
rie, a to: pre čteca 18 rokov, (Novela 123.13 cisára Justiniána), pre subdiakona 20 rokov
(Trulanský sobor, kán. 15), pre diakona 25 rokov, kňaza 30 rokov a diakonesu 40 rokov
(Trulanský sobor, kán. 14, porov. e�te Chalcedonia, kán. 15, Neocézarea, kán. 11 a
Kartáginský sobor kán. 16). Pri dodr�iavaní kánonických intervalov ni��ích svätení sa
teda nemohlo stať, �e by niekto bol pový�ený na episkopa pred tridsiatym rokom svojho
�ivota. Av�ak za predpokladu, �e sa robilo episkopské svätenie bez kánonických interva-
lov ni��ích svätení (čo v Kon�tantinopole bolo v pol. 9. st. dosť častým zvykom) s preska-
kovaním ni��ích stupňov, potom prakticky neexistovalo �iadne právne ohraničenie pre najni�-
�í vek sväteného episkopa, a teda episkopský úrad mohol prijať i kandidát mlad�í, t.j. ta-
ký, ktorý e�te nedosiahol «Isusov vek» (30 rokov). A to je pravdepodobne i prípad sv.
Cyrila � 24 ročného episkopa katánskeho, ktorého takýmto spôsobom chcel logofet
natrvalo fixovať na úrad chartofylaxa. Byzantské právo prvykrát výslovne uvádza 30 ro-
kov, ako najni��í vek po�adovaný pri episkopskom svätení, a� po smrti sv. Cyrila v práv-
nickej úprave zo strany cisára Leva VI. Múdreho (Basiliká 3.1.8, 3.1.25), porov. tie� D.
Salachas, «I vescovi eparchiali�», 217.

25Porov. «Catania», Enciclopedia cattolica, III, 1082; «854 (voľba alebo prelo�enie),
Euthymius, Metropolita, c. Desierunt episcopi tempore invasionis Arabum, +869 (mŕtvy
alebo prelo�ený)», (porov, Bonifacius Gams PP., Series Episcoporum Ecclesiae
Catholicae, ).

26V baziliánskom Časoslove dňa 14. februára čítame: «pr}p(d)nag∑ ∑̄}ca na‚eg∑ k√¢r⁄l-
la, ep}(s)pa katanskag∑ seĭ ¨çitel´ slovånomß i bolgar∑mß», (ÇASOSLOV¿, 514).

27Porov. Svåtc¥ sß kratkimß ∑pisan⁄emß Ωit´å s}t¥xß i s n¨Ωnimi xris-
tiånin¨ potrebami», zr{nz = 1649/50.

28Polnyj m™säceslovß Vostoka, ÈÈ, 43.
29Je divné, �e 21. marca spomína episkopa Cyrila katánskeho napríklad M™säceslovß

tlačený v Moskve roku 1829 : 14. februára: � «prepodobnago Kirilla Episkopa
Katanskago (9. st.)»,
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21. marca: � «svätago Kirilla Episkopa Katanskago (1. st.)»,
11. mája: � «prepodobnago Mefod¡a i Konstantina nareçennago Kirilla,
Episkopovß Moravskixß, uçitelej Slavenskixß», (Polnyj m™säcoslovß vs™xß
prazdnuemyxß pravoslavnoü grekovostoçnoü cerkov¡ü svätyxß); Kým mnohé iné
zdroje spomínajú 21. marca sv. Byrilla, napr.: M™säceslovß imperatora Vasil¡ä (X v.),
Eklogad¡onß ili m™säceslovß pri greç. evangel¡i kriptoferatskago monastyrä (XÈ
v.), Greçesk¡j sinaksaræ ili prologß pisannyj Petromß vß XÈ v., Minei greçesk¡ä
sluΩebnyä izdannyä vß Carægrad™ (1843 g.), vß Venec¡i (1830 g.), Martirologß rim-
skoj cerkvi Baron¡evß (1586 g.), (Polnyj m™säceslovß Vostoka, ÈÈ, 81); M™säceslovß
pri greçeskomß apostol™ XÈ - XÈÈ v. vß moskovskoj duxovnoj akadem¡i tie� spomína
21. marca «Birilla apostola», (tamtie�); Iné zdroje ho spomínajú 20. marca alebo 22.
marca. Kým latinské (západné) zdroje spomínajú 21. marca «sv. Byrilla», niektoré
východné zdroje majú toho istého dňa «sv. Cyrilla», napr. M™säceslovß z Kyjevo-
pečerskej lavry z 1854 roku má:
14. (26. - nový �týl) februára: � «Prepod. Kirilla, Filosofa i uçitelä Sla-

vänomß i pismenß Slavänskixß izobr™tatelä, iΩe i mnogi knigi sß Ellinskago na
Slavensk¡j äzykß preloΩi; bystæ vß ÈX v™k™ vß Carstvo Mixaila tret¡ägo»,
21. marca (2. apríla - nový �týl) � «IΩe vo Svätyxß Otca na˚ego Kirilla, E-

piskopa Katanskago, uçenika s. Apostola Petra, vß È v™k™ skonçav˚agosä»,
11. (23. - nový �týl) mája � «IΩe vo Svätyxß Otecß na˚ixß Meƒod¡ä i Konstan-

tina, vß mona˚estv™ nareçennago Kirilla, Episkopovß Moravskixß, uçitelej
Slavenskixß, rodiv˚ixsä vß carstvovan¡e Læva Armenina, i Episkopami pri Va-
sil¡™ Makedonänin™ vß ÈX v™k™ byv˚ixß», (Polnyj xrist¡änsk¡j m™säcoslovß sß
prisovokuplen¡emß raznyxß statej kß ross¡jskoj istor¡i i k¡evskoj ¡erarx¡i otno-
säwixsä, str. 40, 69, 115); alebo Polye svätcy… tlačené v roku 1896 majú:
14. februára: � «Prepod. Kirilla Filosofa, uçitelä Slavänß. Sostavilß sla-

vänskuü azbuku, Ωil vß carstvovan¡e Mixaila ÈÈÈ»,
21. marca: � «Sv. Kirilla episkopa katanskago. Uçenikß sv. Apostola Petra,

rodomß izß Ant¡ox¡i, skonçalsä vß glubokoj starosti»,
11. máj: � «Prep. Mefod¡ä i Konstantina, nareçennago Kirilla, Episkopa Mo-

ravskago, uçitelej Slavänskix. Prosv™tili sv™tomß Evangelæskogo uçen¡ä Xozarß,
Bolgarß i Slavänß Moravskixß», (Polnye svätcy sß kratkimi Ωit¡åmi svåtyxß
pasxal¡eü na 60 l™tß sß 1881 po 1941 godß, Moskva, 1896, str. 27, 43, 72);

Martyrologium Romanum z roku 1956 má 21. marca: «Catanae, in Sicilia, sancti
Birilli, qui a beato Petro ordinatus Episcopus, ibidem, cum multos Gentilium convertir-
set ad fidem, in ultima senectute quievit in pace», a na str. 341 v Index Sanctorum
nomen habentium je: «Birillus, beati Petri discipulus, Episcopus Catanensis 21 Martii»,
(Martyrologium Romanum � Gregorii papae XIII iusu editum Urbani VIII et Clementis
X auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV opera ac studio e-
mendatum et auctum, MDCCCCLVI, Typis polyglottis vaticanis (ex editione principe
martyrologii romani a ven. Caesare Baronio restituti quae prodiit Romae anno
MDLXXXVI)); Biblioteca Sanctorum má túto informáciu: Správy o sv. Birillovi pochá-
dzajú z Vita e martirio di s. Pancratio vescovo di Taormina zlo�ené medzi VIII. a IX. st.
po 776 a pred 826 rokom) a Lanzoni ich definuje ako rozvláčny a výstredný hagiografic-
ký román, ale pred týmto dátumom neexistujú �iadne zmienky o Berillovi, (porov. Bibli-
oteca Sanctorum, III, 1284).

30Pravdepodobne s blí�iacim sa tisícročným výročím začiatku Veľkomoravskej misie
(863�1863) bolo porovnávané slávenie sviatku Cyrila a Metoda v latinskom a východ-
nom kalendári a pritom sa mylne pokladal sv. Byrill (21. marca) za sv. Cyrila.

31«Synodi, cui praesuit Photius Patriarcha, secundus Canon, Antistitibus, qui Monas-
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ticum induerunt habitum summum Sacerdotium rursus sibi vendicare non permittit: Mo-
nachorum enim vita est poenitentiae promissio, & continuum compunctionis argumen-
tum. Qui proinde parvi aestimant Antistitum curam prae Monachorum humilitate, &
magistrali dignitati eorum qui poenitentiam agunt & discunt ordinem anteponunt; quo-
modo jure fiat, ut ad illud, quod palam rejiciebant, iterum revertantur: Sed neque Antis-
tes, qui Monachicum induit habitum, deinde magnum & Angelicum exuit ornamentum,
amplius sibi Sacerdotium vindicabit: namque si parvus habitus, qui perfecti est arrhabo,
summo Sacerdotio potest privare; multo magis perfecta tonsura. Hoc veró Sacerdotibus
non erit impedimento, nam magistratus locum, non habent; quapropter etiam post tonsu-
ram sacra celebrare non prohibentur; quia Canon in his locum non habet», («Matthaei
monachi sive Blastaris syntagma alphabeticum, Litera E, cap. XXIX, in SÁNODIKON
sive PANDACTAE CANONUM�, II, p. 131); pozri pozn. 71 na str. 87.

32«æko na na‚ei oblasti uçi‚i...» � V na�ej oblasti učí�� � vytýkali sv. Me-
todovi nemeckí-franskí biskupi, (porov. «�itije Mefodija», IX, MMFH, II, 151); Slovo
«oblast´» je originálnym staroslovanským termínom označujúcim teritórium, na kto-
rom má episkop moc (= «vlast´»), teda kryje sa s dne�ným výrazom «eparchia».

33«Mh; ejxevstw ejpiskovpw/ eijõ eJtevran th;n mh; aujtw/` proshvkousan povlin dhmo-
siva/ didavskein : eij dev tiõ fwraqeivh toùto poiẁn, th`õ ejpiskoph̀õ pauevsqw, ta;
de; toù presbutevrou ejnergeivtw» � «Ne podob´no «st´ epp S‹u vß inom´ grad™
nepodob´n™m´ «mu vß lüd´xß uçiti 1 a‚te kto uv™d™nß budet´ se tvorå
1 otß epp S ‹´stva da pr™stanet´ 1 i popov´skaæ da d™«t´», («Tr¨ll´sk¥j
soborß», kanonß 20, Syntagma XIV titulorum, 159).

34«jEpivskopon mh; ejpibaivnein ajllotriva/ povlei th̀/ mh; uJpokeimevnh/ aujtw/` mhde;
cwvra/ th/` mh; diaferouvsh/ aujtw`/ ejpi; ceirotoniva/ tinovõ, mhde; kaqistàn presbute-
vrouõ hj; diakovnouõ eijs tovpouõ eJterw/ ejpiskovpw/ uJpokeimevnouõ, eij mh; ajvra meta;
gnwvmhõ toù oijkeivou ejpiskovpou th̀õ cwvraõ ù eij de; tolmhvseiev tiõ toioùton,
ajvkuron ei\nai th;n ceiroqesivan kai; aujto;n ejpitimivaõ uJpo; th`õ sunovdou tugcav-
nein» � «EppS‹u ne vßxoditi vß wüΩd´ gradß ne suwiimi podß nim´ 1 ni vß
stranu nepodob´nuü «mu na postavl«ni« ko«go 1 ni posaΩati popovß ili
diåkonß na m™st™xß podßleΩawiixß inomu epp S ‹u 1 awe ne ubo sß
rajumßn´ svo«go epp S‹a stran¥ 1 awe li d´rjnet´ kßto takovo« bejvlast´nu
b¥ti rukopo[lo]Ωeniü 1 i tomu vß japr™wenii † sßbora b¥ti»,
(«Ant⁄ox⁄isk¥j soborß», kanonß 22, Syntagma XIV titulorum, 263); Porov. e�te 2. kán.
I. Kon�tantinopolského (II. ekumenického) soboru (381), kán. 8 Efezského (III. ekume-
nického) soboru (431), kán. 13 Antiochijského synodu (341), kán. 3, 11, 12 Sardického
synodu (343�344).

35�tvrtý kánon I. ekumenického koncilu v Nicei (325) hovorí, �e je treba, aby episkop
bol vysvätený od v�etkých episkopov príslu�nej provincie, ale ak by to z nejakej súrnej
príčiny, alebo pre veľkú vzdialenosť nebolo mo�né, v ka�dom prípade nech sa zídu aspoň
traja na jedno miesto a s písomným súhlasom neprítomných vykonajú ordináciu, (porov.
Syntagma XIV titulorum sine scholiis secundum versionem paleoslovenicam, I, 84 - 85).

36«Mox igitur iter aggressi, duxerunt etiam secum aliquantulos de discipulis suis,
quos dignos esse ad episcopatus honorem recipiendum censebant; sicque Romam post
aliquod dies applicuerunt» � Vydav�e se tedy ihned na cestu, vzali so sebou několik ze
svých �áků, které pokládali za hodné, aby získali úřad biskupský; a tak dorazili po něko-
lika dnech do Říma, («Italská legenda», MMFH, II, 129).

37«Oni v�ak dozvediac sa, �e k apo�tolskej Stolici prislúchajú krajiny va�e (t.j. Veľká
Morava), proti kánonu (pozri pozn. 34 na str. 81) ničoho neučinili, ale k nám pri�li, i sv. Kli-
menta ostatky nesúc», («�itije Mefodija», VIII, MMFH, II, 148); pozri pozn. 61 na str. 85 - 86.

38«pr⁄im Ωe papeΩ´ knig¥ slov™n´sk¥å, osvåti i poloΩi å vß crßkvi
svåt¥a mar⁄a æΩe så naricaet´ fatn´, p™‚a Ωe s nimi liturg⁄ü i po semß
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povel™ papeΩ´ ddddvvvv™™™™mmmmaaaa    eeeeppppiiiisssskkkkooooppppoooommmmaaaa, formosu i gondrixu svåtiti slov™n´sk¥å
uçenik¥» � Pape� pak přijav slovanské knihy, posvětil je a ulo�il v chrámu svaté
Marie, který se nazýva Fatné (dne�ná Santa Maria Maggiore). Pěli pak z nich liturgii. A
potom pape� prikázal dvěma biskupům, Formosovi a Gauderikovi, aby vysvětili slovan-
ské učedníky, («�itije Konstantina», XVII, MMFH, II, 110 - 111).

39MMFH, II, 146, pozn. 7; Biskup Formóz sa stal v roku 891�896 rímskym pápe-
�om, (porov. MMFH, II, 111).

40V �M čítame, �e bolo aj v Ríme veľa ľudí, ktorí reptali proti tomu, aby Skýti�
Slovania, ako barbarský národ mali svoj vlastný jazyk na bohoslu�bách a tým sa kultúr-
ne vyrovnali gréckej, latinskej a hebrejskej spoločnosti. K týmto neprajníkom �
trojjazyčníkom, ako ich nazýva i �M, patril aj biskup Formóz. U neho v�ak zrejme
príčiny antipatie boli osobného dôvodu, preto�e ako bývalý pápe�ský legát pre Bul-
harsko, si robil sám tajné nádeje, �e sa práve on stane bulharským hierarchom. Pápe�ovi
zvlá�ť le�alo na srdci, aby sa i on zmieril s danou novou situáciou, a preto mu dáva prí-
kaz, aby práve on spolu s Cyrilom a Gauderikom vysvätil novú hierarchiu pre Slovanov,
a teda i pre nádejné Bulharsko, (porov. «�itije Mefodija», VI, MMFH, 146); Priamy
záujem pápe�a o Bulharsko je zrejmý aj zo samotného faktu, �e sv. Metod bol ustano-
vený za archiepiskopa Sriemskej Mitrovice (na území dne�nej exJuhoslávie - ďaleko od ú-
zemia dne�ného Slovenska) a pápe� mu dal plnú moc a jurisdikciu nad v�etkými slovan-
skými zemiami (pozri str. 66); Latinský biskup Formóz bol jeden z dvoch biskupov, kto-
rých ako misionárov poslal pápe� Mikulá� I. do Bulharska po nečakanom záujme zo strany
bulharského cára Borisa-Michala o ustanovenie patriarchu, i napriek tomu, �e ako vy-
plýva z Responsa Nicolai papae I, tento nijakých misionárov vôbec ne�iadal (�iadal len
patriarchu). Zrejme mal tajnú nádej, �e on bude kandidátom na toto miesto. Svätenie
novej slovanskej cyrilometodejskej hierarchie pre slovanské kraje mu bolo �krtom cez roz-
počet, (Havlík to mylne komentuje ináč, porov. MMFH, IV, 40).

41Mnohé rukopisy �K majú pri opise vysviacky učeníkov na miesto «slov™n´sk¥å»
slovanských, presnej�í výraz «rusk¥æ» alebo «rusk¥» ruských, (MMFH, II, 111) � o poj-
me «rus», «ruský» bude samostatná �túdia v budúcich vydaniach Krásnobrodského zbor-
níka; Aj mená niektorých učeníkov svedčia o ich rusínskom-podkarpatskom pôvode,
napr. gorazdß Gorazd, (sviatok sv. Gorazda je 17. júla, Lexicon, I, 420); porov. stsl.
gorazdo dokonale, perfektne (tamtie�); ukr. garazd dobre, rus. gorazd, gorazdo veľmi, o mno-
ho (slovo má zosilňujúci účinok), gorázdik majster, ten, čo vie v�etko, stsl. graΩdaninß
občan, (Lexicon, I, 432); rus. graΩdanin. Súvis Gorazdovho mena so slovom graΩda-
nin - (slobodný) občan (zeme), (doslovne narodený v ohradenej, hranicou vymedzenej
zemi, porov. graΩda hrad, ohrada a raΩdani« rodenie - I.I. Sreznevskij, Slovaræ,
È, 577 - ÈÈÈ, 16) je zrejmý zo slov umierajúceho sv. Metoda: «pokaza Ωe imß «dinogo
ot izv™st´n¥ixß uçenikß svoixß, naricaemago ggggoooorrrraaaazzzzddddaaaa, gl(agol)å2 s´ «st´ vvvvaaaa----
‚‚‚‚eeeeææææ    zzzzeeeemmmmllllåååå svobod´ muΩ´» � I ukázal im jedného zo známych učeníkov svojich, na-
zývaného Gorazdom, hovoriac: �Tento je va�ej zeme slobodný mu���, («�itije Mefo-
dija», XVII, MMFH, II, 161); t.j., tento je va�ím rodákom («g(o)raΩdaninomß» � u vás
narodeným); Porovnaj mesto «Gora�da» v Srbsku, alebo «Garazda» (filiálka farnosti
Močenok) na Západnom Slovensku, «Hora�dovice» (Gorazdova - ves) na Morave, poprí-
pade obce «Hora�divka Veľká» i «Hora�divka Malá» na Podkarpatskej Rusi.

Meno «Gorazd», prapôvodne označujúce praslovanské, dobro a �ivot dávajúce bo�stvo �
slnečného vtáka Chorsa («xors» > «xoro‚o» > «garazdß» > «gorazdß») sa uvádza, podobne
ako v starovekej literatúre bolo zvykom, v súvislosti s udalosťou �M, v ktorej sa tento
spomína ako �spolurodák� učeníkov; podobne, ako boli vytvárané mená vo Svätom Pís-
me, alebo iných starovekých písomných pamiatkách. Pre zaujímavosť uvedieme niekoľ-
ko príkladov � v knihe Genézis vidíme, �e mu� zo zeme vzatý dostal meno «Adam»,
hebr. zem; matka v�etkých �ijúcich dostala meno «Eva», hebr. �ivot (Gn 3,20); mu�, kto-
rému Boh sľúbil dať znamenie, kedy umrie (t.j. a� keď uzrie Spasiteľa) sa nazýval
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«Simeon» znamenie (gr. shmei`on znak, znamenie) � Lk 2, 25-26; �ena, ktorá podala
Isusovi Christovi ručník na jeho krí�ovej ceste, sa nazýva podľa tradície «Veronika» (t.j.
tal. «vera icona» skutočná ikona, porov. N. Zingarelli, Vocabolario, «veronica», 1685),
preto�e tradícia hovorí, �e na tomto zostal nerukotvorný obraz Isusovej tváre, atď.
Grécka varianta rusínskeho mena «Gorazd» je «Agatón» (z gr. ajgatoõ dobrý) � takto sa
toti� podpísal (∆Agaqẁnoõ Moravbwn Agatón Moravský) sv. Gorazd � moravský epis-
kop, na Kon�tantinopolskom koncile roku 879 (porov. J.D. Mansi, Sacrorum Concilio-
rum Nove et Amplissime Collectio, vol. XVII, Florentiae et Venetiis, str. 373).

V kalendári karpatskej Galície � Červenej Rusi zo 14. st. sa uvádza sviatok učeníkov
sv. bratov: sv. Nauma 20. júna, sv. Prokopa 4. júla, sv. Gorazda 17. júla a sv. Klimenta
22. novembra. Okrem toho pri menách Nauma a Klimenta bol pripísaný ako sviatok aj
17. júl. V�etky tieto dáta svedčia o dávnej úcte karpatských Rusínov k cyrilometodej-
ským svätcom, teda dávnej úcte, ktorú po�ívali títo v byzantskej východnej Cirkvi. Na
Východe sa v�eobecne, hlavne v Bulharsku, slávi sviatok «Sedempočetníkov» (t.j.
siedmych svätcov naraz: sv. Cyrila, sv. Metoda, sv. Gorazda, sv. Klimenta, sv. Nauma,
sv. Sávy, sv. Anhela) 17. júla a sú im zasvätené mnohé cerkvi a monastyry, kým na Západe
u rímskokatolíkov bola úcta zavedená len v nedávnej minulosti, ba dá sa povedať, �e a� v
súčasnej dobe a sviatok sv. Gorazda sa slávi v latinskej Cirkvi tie� nie v pôvodnom ori-
ginálnom termíne, ale o desať dní neskôr, t.j. 27. júla.

42Sv. Cyril a Metod slú�ili Bo�iu liturgiu e�te v pôvodnej päťloďovej bazilike sv. Pet-
ra apo�tola, ktorú, ako najväč�í kresťanský chrám, dal v roku 326 v byzantskom �týle po-
staviť sám rímsky imperátor sv. Kon�tantín Veľký, a to priamo nad hrobom sv. Petra. Bazi-
lika stála do začiatku 16. storočia, keď pre vá�ne po�kodenia musela byť zrúcaná a na jej
mieste bola postavená súčasná bazilika sv. Petra. Táto podľa pôvodných úmyslov mala
mať pôdorys v tvare gréckeho krí�a, ale neskôr bolo v jej plánoch jedno jej rameno
predľ�ené (do tvaru súčasného pôdorysu), aby nová bazilika nebola men�ia ako pôvodná
Kon�tantínova.

43Dnes existuje sedem patriarchálnych bazilík «maior», z ktorých ka�dá patrí niekto-
rému z patriarchov katolíckej Cirkvi; z nich najväč�ia (a vôbec najväč�ia na svete), naj-
majestátnej�ia a najkraj�ia bazilika sv. Petra patrí pre fictio liturgica byzantskému
patriarchovi, teda je dnes titulárnou bazilikou gréckokatolíkov. Bazilika s. Giovanni in
Laterano (originálnym menom «basilica del Salvatore sul Celio») je fiktívnym sídlom
sv. Otca, hlavy katolíckej Cirkvi, pápe�a rímskeho (fiktívnym preto, lebo v skutočnosti
dnes sv. otec sídli vo Vatikáne pri bazilike sv. Petra, kým pri Lateránskej bazilike sídlil v mi-
nulosti, a to a� do 14. st. i s celou rímskou kúriou), a teda je bazilikou rímskokatolíkov.
Bazilika sv. Pavla prislúcha zas alexandrijskému patriarchovi, antiochijský patriarcha má
baziliku S. Maria Maggiore�; «San Giovanni in Laterano, �mater et caput omnium
ecclesiarum�, sede del patriarca d�Occidente il Papa; S. Pietro in Vaticano, che si consi-
dera, per una �fictio liturgica�, sede del Patriarca di Costantinopoli; S. Paolo attribuita al
Patriarca d�Alessandria; S. Maria Maggiore a quello di Antiochia; S. Francesco e S. Ma-
ria degli Angeli in Assisi�», M. Righetti, Manuale di Storia liturgica, I, 435).

44�K u�íva termín «liturgia», čo je slovo gréckeho pôvodu a znamená «slu�ba», ide
teda o Slu�bu východného obradu, teda liturgiu sv. Jána Zlatoústeho alebo sv. Bazila
Veľkého, ktorá sa u gréckokatolíkov a na celom Východe slávi v takejto forme dodnes.
Je isté, �e po slávnostnom schválení slovanských kníh a ich posvätení sa slú�ila liturgia
� Slu�ba Bo�ia práve z nich. To hovorí �K (kap. XVII.) jasne: «p™‚a Ωe s nimi
liturg⁄ü» � spievali s nimi (to jest s novoposvätenými a schválenými knihami) litur-
giu. Autori MMFH (II, str. 110) túto časť prekladajú zle: vraj �spievali nad nimi litur-
giu�. Ináč, bolo by i nevysvetliteľné, aby byzantskí misionári poslaní na misie byzant-
ským patriarchom, v byzantskej titulárnej bazilike sv. Petra slú�ili, ba e�te pri tak sláv-
nostnej príle�itosti, ako je vysviacka episkopov byzantského obradu, inak�iu liturgiu
spojenú s celonočným bdením, ako byzantskú. A to v�etko e�te, ako podotýka sám pisa-
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teľ �K, v staroslovanskom jazyku. O to viac, �e práve túto liturgiu, konkrétne jej texty,
schválil pápe� krátko predtým.

45«pr⁄im Ωe papeΩ´ knig¥ slov™n´sk¥å, osvåti i poloΩi å vß crßkvi
svåt¥a mar⁄a, æΩe så naricaet´ fatn´, p™‚a Ωe s nimi liturg⁄ü i po semß
povel™ papeΩ´ dv™ma episkopoma, formosu i gondrixu svåtiti slov™n´sk¥å
uçenik¥. i æko å svåti‚a, togda p™‚a liturg⁄ü vß crßkvi svåtago petra
slov™n´sk¥m æq¥komß, i vß drug¥i den´ p™‚a vß crßkvi svåt¥a petronil¥
i vß tret⁄i den´ p™‚a vß crßkvi svåtogo andrea i ottudu pak¥ u velikago
uçitelå æz¥ç´skago, pavla apostola vß crßkvi vß nowi p™‚a svåtuü
liturg⁄ü slov™ns´k¥ nadß svåt¥mß grobomß, im™üwe na pomow´ arsen⁄a
episkopa, edinogo suwa otß sedmi episkopß, i anastas⁄a vivlotikarå.
filosofß Ωe sß svoimi uçenik¥ ne prestaa‚e dostoinuü xvalu bogu vßzdaa
o semß. rimlåne Ωe ne prestaaxu iduwe kß nemu, vßpra‚aüwe ego o vsemß,
i skazan⁄e sugub´ i tregub´ pr⁄imaxu otß nego» � Pape� pak přijav slovanské
knihy, posvětil je a ulo�il v chrámu svaté Marie, který se nazývá Fatné. Pěli pak s nimi
(t.j. �podľa nich�, MMFH má nesprávne �nad�) liturgii. A potom pape� přikázal dvěma
biskupům, Formosovi a Gauderikovi, aby vysvětili slovanské učedníky. A kdy� je světili
(t.j. �počas svätenia�, MMFH má menej presné �a jakmile je vysvětili�), tehdy pěli litur-
gii v chrámu svatého Petra slovanským jazykem. A druhého dne pěli v chrámu svaté
Petronily a třetího dne pěli v chrámu svatého Ondřeje a poté je�tě u velikého učitele
pohanů (MMFH má �národů�) apo�tola Pavla pěli v chrámu v noci svatou liturgii slo-
vansky nad svatým hrobem, majíce na pomoc biskupa Arsenia, jednoho ze sedmi biskupů
a Anastasia bibliotékáře. Filosof pak se svými učedníky nepřestával za to vzdávat Bohu
nále�itý dík. Římané pak neustále k němu přicházeli, tá�íce se ho na v�ecko, a přijímali
od něho dvojí i trojí vysvětlení, («�itije Konstantina», XVII, MMFH, II, 111).

46Porov. K. Nikolæskij, Posob¡e…, 701.
47Ide o rotundu, ktorá a� do 16. storočia stála vedľa Kon�tantínovej baziliky sv. Petra,

(porov. MMFH, II, 111 pozn. 9); Alebo o podzemnú baziliku sv. Petronily na cintoríne
Domicilly na Via Ardeatina (postavenú v rokoch 390�395 počas pontifikátu pápe�a
Sirícia). Hrob Petronily je tam dosvedčený v starých papyrusoch Mozových, v Iti-
neráriách a v najstar�ích cintorínových zoznamoch Ríma. Aspoň od 6. st. a ďalej vystu-
puje bazilika pod menom sv. Petronily, čo svedčí o veľkej úcte k tejto svätici. Bazilika
bola re�taurovaná Jánom I. (523�526), kázal v nej sv. Gregor Veľký (PL, LXXVI, c
1210 - 1213) a Gregor III. (731�741) tam ustanovil miesto liturgickej stácie. Telo
Petronily bolo v roku 757 prenesené do baziliky sv. Petra pápe�om Pavlom I. (757�
767), sviatok Petronily je 31. mája, (porov. A. Amore, «Petronilla», Bibliotheca Sanc-
torum, X, 514 - 517).

48Druhá rotunda vedľa svätopeterskej baziliky, (porov. MMFH, II, 111, pozn. 10).
49Táto bazilika stojí e�te i dnes, ide o San Paolo fuori le mura, (porov. tamtie�, pozn. 11).
50Výlučnosť jedinej posväcovanej osoby pri kňazskej, episkopskej, alebo diakonskej

chirotonii na jednej Slu�be Bo�ej v najstar�ej tradícii východnej Cirkvi kon�tatuje i
Moskovský sobor v roku 1667, keď odsudzuje novozavedený obyčaj v Malorosiji, t.j. na dne�-
nej Ukrajine, svätiť viac kandidátov naraz počas jednej Slu�by Bo�ej, (porov. K. Ni-
kolæskij, Posob¡e…, 701, prim. 4).

51Smernica Východnej Kongregácie v Ríme tie� kon�tatuje: «Iuxta veterem usum Ec-
clesiae orientalis, in una eademque sacra mensa una die solet una tantum sancta Liturgia
celebrari», (Ordo celebrationis vesperarum, matutini et Divinae Liturgiae, 47).

52«i povel™ «dinomu ep(i)s(ko)pu, iΩe b™ toüΩe æzeü bol´nß, i s{ti ot
uçenikß slov™n´skß tri pop¥ a : vª : anognosta» � �i dal príkaz jednému bisku-
povi, ktorý bol zachvátený tou istou nákazou, aby vysvätil zo slovanských učeníkov troch
kňazov a dvoch čtecov, («�itije Mefodija», VI, MMFH, II, 146).
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53Porov. MMFH, II, 146, pozn. 7.
54Porov. «Kristiánova legenda», MMFH, II, 191.
55«Nielen tebe samému (t.j. Koceľovi), ale aj v�etkým tým slovanským zemiam ho (t.j.

Metoda) posielam (ako) učiteľa od Boha�», («�itije Mefodija», VIII, MMFH, II, 147);
Podobne vo svojom privilégiu v histórii známom ako Industriae tuae (z júna 880), ktoré
sám Metod priniesol na Veľkú Moravu, pápe� Ján VIII. pí�e Svätoplukovi: «Ná� brat
Metod je svätý a pravoverný a koná diela apo�tolské. A do jeho rúk sú (vlo�ené) od Bo-
ha i od apo�tolského stolca v�etky slovanské zeme, tak�e nech je prekliaty ka�dý, koho
(on) prekľaje, a nech je posvätený ten, koho (on) posvätí», (porov. «�itije Mefodija»,
XII, MMFH, II, 158).

56Časť území, ktoré spravoval sv. Metod, samozrejme, �e v grécko-byzantskom obra-
de, patrila jurisdikčne pod Rím (t.j. Veľká Morava včítane Panónie) a časť severného Bul-
harska, ktorú pokrstil spolu so svojim rodným bratom sv. Kon�tantínom-Cyrilom e�te v ro-
ku 863 na svojej ceste na Veľkú Moravu (t.j. Podtisie a Podkarpatskú Rus, východné Slo-
vensko), patrila ako novozalo�ené misijné územie automaticky pod byzantského patriarchu.
Neskôr, po roku 880, Bulharsko neprestanúc u�ívať byzantský cyrilo-metodejský obrad, juri-
sdikčne pre�lo po dohode s byzantským patriarchom Fotiom pod Rím. Takto bol urobe-
ný historický kompromis, ktorým bol ukončený dlhotrvajúci spor o jurisdikciu v Bul-
harsku. Obe strany boli úplne spokojné a najspokojnej�í bol bulharský cár Boris, ktorý
mal svojich vlastných slovanských misionárov (o pokrstení «Bulharska», t.j. historickej
Podkarpatskej Rusi sv. bratmi bude samostatná �túdia v budúcich číslach Krásnobrodského
zborníka).

V Učení Otcov (Pavtria) z hory Monte Athos, ktoré sa nám zachovalo v Kódexe z 12.
st. v monastyre Pantelehvmonoõ sa udáva veľmi jasne, �e archiepiskop novoobrátenej
Rusi začal byť priamo a bezprostredne závislý od kon�tantinopolského patriarchu a�
neskôr, t.j. a� potom, keď aj Bulhari �ijúci v okolí Dunaja, Moravania a Illírski Slovania
prijali kresťanskú vieru, ( jAnavmnhsiõ merikh; peri; toù  �Aqw o{rouõ, Ta; legomevna
pavtria, «Nevoõ jEllhnomnhvmwn» 9 (1912): 133 � informácia prevzatá z Peri V., «La
Brama�», Harvard Ukrainian Studies, 129); z toho by vyplývalo, �e episkop
Podkarpatskej Rusi bol najprv pod jurisdikciou sv. Cyrila (resp. Metoda) a a� o pár rokov
neskôr, keď na Podkarpatskej Rusi bolo vytvorené samostatné archiepiskopstvo, bolo toto
podriadené priamo pod kon�tantinopolského patriarchu. Tento stav trval zrejme a� do ro-
ku 879/880, keď bolo byzantské Bulharsko podriadené historickou dohodou medzi
Rímom a Kon�tantinopolom priamo pod Rím, ale s naďalej byzantským obradom a slo-
vanským kňazstvom.

57Slovo «bdenie» znamená strávenie času bez spánku. Týmto slovom sa označuje cer-
kovná slu�ba, ktorá sa začína po západe slnka a pokračuje cez celú noc a� do objavenia
sa svetla, tak, �e pri svitaní kňaz začína: «Slava teb™ pokazav˚emu namß sv™tß», a
preto k slovu «bdenie» sa pridáva aj výraz «celonočné», (porov. K. Nikolæskij,
Posob¡e…, 160).

58Dnes sa u Rusínov � gréckokatolíkov na Slovensku na veľké sviatky dáva myrovanie,
t.j. pomazuje sa čelo veriacich posväteným olejom, čo je spojené s konzumovaním na Lítii
posväteného chleba (niekde zvaného «ofera») a ľudia si berú posvätenú p�enicu na siatie do-
mov.

59Porov. MMFH, II, 111.
60Porov. M. Righetti, Manuale di storia�, II, 302 - 309.
61Pápe� mal a� trojnásobnú radosť z príchodu solúnskych bratov do Ríma: prvým a

najhlavnej�ím dôvodom pre nesmiernu radosť pápe�a bola �anca vyrie�enia a ukončenia
akútneho rímsko-byzantského sporu ohľadom jurisdikcie v Bulharsku. Cyril a Metod
toti� e�te pred príchodom na Veľkú Moravu úspe�ne začali misie na území severného
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Bulharska, t.j. v Podkarpatskej Rusi a bola reálna mo�nosť roz�írenia tejto misie na celé
Bulharsko (čo sa i neskôr naozaj stalo). Preto pápe� okrem iného i menoval sv. Metoda
za hlavu v�etkých slovanských krajov (�M kap. VIII.) so sídlom v Sriemskej Mitrovici v dne�-
nej exJuhoslávii � Srbsku. Po druhé, mal pápe� radosť z prinesenia ostatkov sv. Kli-
menta. Po tretie mal radosť zo samého stretnutia s tak veľkými ľuďmi, ako boli sv. Cyril a
Metod. Sama legenda �M na mieste, kde cituje list pápe�a Rostislavovi, Svätoplukovi a
Koceľovi, hovorí o trojakej radosti pápe�a toto: «Tí dva (t.j. Cyril a Metod) pak, kdy� se
dověděli, �e va�e země príslu�ejí (pod pravomoc) pape�ské stolice, neudělali nic mimo
kánon, ale pri�li k nám (t.j. k pápe�ovi do Ríma) nesouce ostatky svatého Klimenta. My
pak sme pocítili trojnásobnou radost (a) rozhodli jsme se, �e po�leme Metoděje�», (po-
rov. «�itije Mefodija», VIII, MMFH, II, 148 - 149).

62Napríklad v Gallii a v Germánii boli Tempora jarné, t.j. marcové, slávené na niekto-
rých miestach v prvý tý�deň Veľkého pôstu, na iných miestach 1. tý�deň marca. Za ponti-
fikátu Gregora VII. (+1085) boli Tempora, aj čo sa týka tý�dňa, stabilne určené, a to: jarné na pr-
vý tý�deň Veľkého pôstu, letné na oktávu Pentekoste, jesenné na 3. tý�deň septembra,
zimné na 3. tý�deň Adventu, (porov. M. Righetti, Manuale�, II, 29 - 31).

63Táto bazilika bola vybudovaná za pápe�a Pelágia I. (556�561) na základe svätyne
postavenej dve storočia predtým pápe�om Júliom I. (337�352). Budovaná bola podľa
vzoru slávnej byzantskej baziliky sv. Apo�tolov v Kon�tantinopoli � odtiaľ pochádza aj jej
meno Ad Apostolos, Basilica Apostolorum, (porov. M. Righetti, Manuale�, II, 33, nota 113).

64M. Righetti, Manuale�, II, 33.
65Porov. «�itije Konstantina», XVII, MMFH, II, 110 - 111.
66Arsenius upadol do nemilosti pápe�a, zanechal Rím 7. marca 868, (porov. M. Lac-

ko, «The Popes of Great Moravia in the Light of Roman Documents», Slovak Studies,
XII, Cleveland�Rome, 1972, 36; «�itije Konstantina», XVII, MMFH, II, 111, pozn. 12).

67MMFH kapitola IV. na str. 40 kladie dátum vysviacky na 10. marca 868, ale tým
protirečí vlastnému údaju z druhého diela MMFH, str. 111, pozn. 12, kde zhodne s nami
tvrdí, �e v�etky tieto udalosti museli byť e�te pred 7. marcom.

68Trulanský sobor, kánon 52. o tom hovorí toto: «jEn pavsaiõ tai`õ aJgivaiõ th`õ
tessarakosth̀õ hJmevraiõ tw`n nhsteiw`n, parekto;õ sabbavtou kai; kuriakh̀õ kai
th`õ aJgivaõ toù eujaggelismoù hJmevraõ, mh; ginevsqw plh;n hJ tw`n prohgiasmevnwn
iJera; leitourgiva» � «Vß v´så s}t¥æ 1 m 1 d´nii posta 1 rajv™ subot¥ i
ned™lå 1 i s}tgo bl}gov™weniæ 1 d}ne da ne budet´ lit¨rgiæ 1 tßkmo
pr™Ωes}vwnaå», («Tr¨ll´skij soborß, kanonß 52», Syntagma XIV titulorum�, I,
178); «La Chiesa orientale invece restó sempre ligia alla disciplina primitiva: colá tutte le ferie
quaresimali sono ancora aliturgiche», (M. Righetti, Manuale di storia liturgica, II, 114).

69V 9. st. bolo v samotnom Ríme najmenej deväť východných baziliánskych monasty-
rov: «S. Anastasius, S. Caesarius in Palatio, S. Erasmus, S. Gregorius, S. Praxedis, S.
Saba, S. Silvester in Capite» a dva malé domy � «S. Stephanus» a «S. Cassianus».
Grécki baziliánski mnísi boli v monastyre sv. Erazma s určitosťou spomínaní e�te v roku
897 a v monastyre sv. Praxedy, podľa údajov z latinskej Patrológie (II, 109), boli určite
e�te za pápe�a Leva IV. (847�855). V roku 998/9 tam boli nasťahovaní latinskí mnísi z
klá�torov sv. Laurentia a Hadriána, (porov. B. Hamilton, «The City of Rome and the
Eastern Churches in the Tenth Century», Orientalia Christiana Periodica, XXVII
(1961) 6); Ďal�ie gréckokatolícke baziliánske monastyry, ktoré existovali priamo v Ríme
e�te i v 10. storočí, ba i neskôr, boli napr. monastyr sv. Chrizogona, sv. Prisky a Akvila,
sv. Alexia a Bonifáca, sv. Vincenta a Anastáza, sv. Bazila a mnohé iné, (porov. P. Gian-
nini, «Il monachesimo basiliano in Italia», Bolletino della Badia Grecia di Grottaferra-
ta, XLI (1987) str. 7).

70«Veľký» alebo «Anjelský obraz», resp. «veľká schima» je dokonalé odrieknutie sa
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sveta zo strany mnícha s večnými sľubmi, �elanie úplne sa odviazať od sveta a byť iba s Chris-
tom. Kým «malá schima» («obruçen¡e angelskogo obraza»), ktorou začína mních svoj
monastyrský �ivot, je v provnaní s «veľkou schimou» len akousi prípravou, �zásnubami�
(= obruçen¡e, ton arrabwna) anjelskému spôsobu �ivota, veľká schima, alebo anjelský
obraz je u� jeho plná realizácia. Mních, ktorý sa vstupom do monastyra zaväzuje k ce-
libátu a dobrovoľne sa zrieka man�elstva, napodobňuje u� tu na zemi �ivot anjelov v ne-
bi, «ktorí sa ne�enia a ani nevydávajú», je akoby pozemským «obrazom anjelov». Odtiaľ
pochádza i samotný názov «anhelsky obraz». «Anhelsky obraz» (veľká schima) sa od «o-
bručenia anhelskoho obraza» (malej schimy) lí�i iba väč�ou slávnostnosťou obradov a
väč�ou prísnosťou sľubov, či vý�kou askézy. Povinnosti «anhelskeho obraza» boli veľmi
náročné a prísne, preto sa tento dával iba mníchom svätého �ivota a aj to obyčajne len
pred ich smrťou, (porov. K. Nikolæskij, Posob¡e…, 744-752).

71Nariadenie Kon�tantinopolského patriarchálneho soboru na základe starodávnej tradície
východnej Cirkvi hovorí toto: Episkop, ktorý sa v čase choroby nechá postrihnúť v schimu (t.j.
anhelsky obraz) je povinný zrieknuť sa svojho episkopstva a zostať takto nav�dy v stave
schimnika, (porov. Opred™len¡ä Konstantinopolæskago Patr¡ar˚ago sobora, po
voprosam Ïeognosta, Episkopa Sarajskago, 1301 goda. Prav. Sobes., 1863 g., fevr.
str. 168 � citácia bola prevzatá z: K. Nikolæskij, Posob¡e…, 750); 90. pravidlo
Nomokánona Veľkého Trebníka Petra Mohylu z roku 1629 hovorí: Mních-kňaz, aj keď
zmenil svoj obraz, t.j. postúpil do veľkej schimy, nech naďalej liturgizuje, t.j. niet tomu
�iadnej zábrany zo strany postri�enia. Ak v�ak mních-episkop zmenil svoj obraz, t.j. ak
sa stal schimnikom, nech nevykonáva v �iadnom prípade svoj doteraj�í svätiteľský (e-
piskopský) úrad, ba dokonca ani kňazský: «Inokß Presv√’terß, ā∆we ī prem™’nitß
∑̄’brazß, si’r™çß, vß bo’l‚¨ü Sx⁄’m¨ post ∆̈pitß, da L√t¨rg⁄saetß; nika’å Ωe bo
sem ∆̈ prepo’na, postr¥Ωe’n⁄¢e est´. Arx⁄¢ere’√̆ ā∆we prem™nitß ∑̄∆brazß, si’r™çß, ā∆we
∑̄∆sta’netß Sx⁄’mnikomß 1 da’ ned™ĭstv¨etß ktom¨ Svåtitel´skoe çto ∑̄tnüdß,
ni’Ωe Sw}eniçeskoe po dva’des}å devå’tom¨ pra}(v)2 E St⁄’x⁄¢a, vß Matƒei»,
(Nomokanon mitropolita Petra Mogili, kan. 90 (.ç{.)); z tohto 90. kánonu vy-
plýva, �e kňaz si ponechával svoju hodnosť kňaza, ale episkop pri postri�ení do veľkej
schimy strácal obidve (aj episkopskú aj kňazskú hodnosť). Toto pravidlo nachádzame v e�te
star�ích zbierkach kánonov jeromonacha Matú�a. Tento písal svoje komentáre a svoje
Syntagma Alphabeticum okolo roku 1335: «Caput XXIX - Quod Episcopus Monacho-
rum more detonsus Sacerdotio excidit: Synodi, cui praesuit Photius Patriarcha, secundus
Canon, Antistitibus qui Monasticum induerunt habitum summum, Sacerdotium rursus
sibi vendicare non permittit:�» � celý text kánonu pozri v poznámke 31 na str. 81;
(porov. C. Gallagher, Historia Iuris Cannonici, Addenda: Fontes Ecclesiae Constantino-
politanae et Canonisti Constantinopolitani, 12); Pri typickej konzervatívnosti východnej
Cirkvi sa dá naozaj plným právom predpokladať, �e tento kánon platil aj �tyri storočia
pred rokom 1335, t.j. v časoch sv. Cyrila a Metoda, o to viac, �e bol známy, ako zo sa-
mého textu kánonu vyplýva, u� v čase patriarchu Fotia � súčasníka sv. Cyrila a
Metoda.

72Počas obradu prijímania anjelského obrazu hovorí ihumen novoschimnikovi: «Vedz
dieťa, aký sľub dáva� po druhýkrát Vládcovi Christovi� dnes brat, prijíma� druhý krst
(vtóroe k}rwenïe prïemle‚i dne S ‹ bráte), s bohatými darmi človekoľubca Boha a o-
čisťuje� sa od svojich hriechov a stáva� sa synom Svetla�», (porov. Trebnik Petra
Mogili, 1646, perevidannä z orig¡nalu v 1988 roku, str. 933-935); Cirkevní otco-
via, ako napríklad sv. Hieronym, tie� obvykle nazývali monastyrské sľuby druhým krs-
tom, (porov. Innokent¡j, PostriΩen¡e vß mona˚estvo…, 154); v byzantskej Cirkvi
sa anjelský obraz chápe ako pojem plne analogický ku sv. krstu, ako tzv. «druhý krst»,
(porov. M. Wawryk, Initiatio monastica�, 4 - 38).

73«prosv™wénïe (fwtismovõ) = sv™tß, osv™wen¡e, prosv™wen¡e», (porov. G. Dæä-
çenko, Polnyj cerkovnoslovånsk¡j slovaræ, 514); stsl. sv™wati krstiť, (Lexicon, IV,
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39); prosv™wati krstiť, (tamtie�, III, 372 - 373); osv™titi krstiť, (tamtie�, II, 557 -
558); Kánony č. 45 a 47 synodu v Laodicei (343�381) pou�ívajú na označenie krstu
patristický termín fw�tisma osvetlenie (prosv™weni«) a kánon 3. tohto istého synodu
na označenie pokrsteného pou�íva termín fwtisqeiõ (novo)osvetlený ((novo)prosv™wenß).
Obidva slová pochádzajú od slova fwõ̀ svetlo (sv™tß), (porov. Syntagma XIV Titulo-
rum, 267, 275).

74Ènnokent¡j, PostriΩen¡e vß mona˚estvo, 155 - 156.
75K. Nikolæskij, Posob¡e, 745.
76Na Východe existovali �tyri prípady, kedy sa postrihovali vlasy: 1.) pri krste, 2.) pri postri-

�ení obyčajne panovníckych, či kráľovských chlapcov (napr. postri�enie sv. Václava v chlap-
čenskom veku), 3.) kňazské postri�enie na počiatku ni��ích svätení, 4.) mní�ske
postri�enie, (porov. Frček J., «Byl sv. Václav postri�en podle ritu východního či zá-
padního?», Slovanské studie, 144 - 158); Pri krste v byzantskom obrade postrihuje kňaz
dieťa «krestovidno» a hovorí: «Postrigaetså rabß boΩ¡j (meno) vo imå Otca i
Syna i Svätago Duxa, nyn™ i prisno i vo v™ki v™kovß, aminæ», (Trebnikß,
V¡enna, 1855 god). Pri postri�ení mnícha ihumen postrihuje tie� «krestovidno»: «Brat
na˚ (meno) postrigaet vlasi glavy svoeä vo imä Otca i Syna i Svätago Du-
xa…», (K. Nikolæskij, Posob¡e, 746); Vlasy postrihnutého novokrstenca sa na znak
jeho úplnej odovzdanosti Bohu nechávajú v cerkvi, a to alebo sa zakopávajú do cerkvi
do (hlinenej) podlahy, alebo namočiac do vosku sviečky bola z nich urobená guľôčka,
ktorá sa zanechala niekde medzi trámami drevenej cerkvi. Vlasy postrihnutého monacha
berie ihumen na znak večnej podriadenosti Bohu, ktorého zastupuje.

77Pri postri�ení anjelského obrazu, ihumen nahlas vyslovuje nové meno postrih-
nutého, (porov. K. Nikolæskij, Posob¡e, 751); Pri malej schime prijíma mních nové
meno a tak isto pri veľkom anjelskom obraze dostáva nové meno, obyčajne začínajúce
na to isté písmeno abecedy, napr. sv. Kon�tantín (Konstantin) dostal meno Cyril
(Kuvrilloõ), (porov. Polnyj pravoslavnyj Qnciklopediçeskij slovaræ,
«postriΩen¡e», ÈÈ, 1864).

78Porov. K. Nikolæskij, Posob¡e, 749; Trebnik Petra Mogili, 951.
79Porov. K. Nikolæskij, Posob¡e, 752.
80Porov. «Moravská legenda», MMFH, II, 264.
81V roku 1837 bol nájdený na Buchlovskom hrade na Morave rukopis kroniky (zahŕ-

ňajúcej roky 1357�1421) augustiniánskeho probo�stva na sv. Klimente (u Osvětiman
neďaleko Velehradu). Rukopis je označený znakom: Č.10.Litt.K.17. z r. 1358 a obsahuje
zápis napísaný rukou augustiniánskeho mnícha-kronikára: «Sv. Cyrill a Method zalo�ili
klá�ter svatoklimentský. Mni�i byli basiliané». Kronika bola napísaná v čase, keď e�te
pamiatka na solúnskych bratov v tejto oblasti pretrvávala v �ivej pamäti. Sv. Cyril a Me-
tod � baziliánskí mnísi zalo�ili hneď po svojom príchode na Moravu na hore sv. Kli-
menta monastyr slovanských mníchov, t.j. učili�te pre svojich učeníkov, (F. Přikryl, Sv.
Kliment u Osvětiman, Brno, 1890, str. 23); Přikryl k tomu e�te dodáva, �e prvý biskup o-
lomoucký Ján (1063�1085) bol vzácnym ochrancom baziliánov na sv. Klimente, a�
kým následkom Breve Gregora VII. zo dňa 2. januára 1080 nezačali byť východní mnísi
v�emo�ne prenasledovaní. Prvými nemeckými cisterciánmi (po r. 1201) bolo na Vele-
hrade a jeho okolí v�etko sústavne ničené, čo len pripomínalo sv. vierozvestcov a ich
�heretický� byzantský obrad. Týchto o necelých 200 rokov vystriedali augustiniáni, ktorí
po Cyrilovi a Metodovi zanechali vy��ie uvedený zápis vo svojej kronike (porov. tam-
tie�, 52 - 54).

82«æko mati nasß est´ zaklåla, da iΩe naü prßv™e na sudß idet´, da pri-
neset´ brata vß ssssvvvvooooiiii    mmmmaaaannnnaaaassssttttiiiirrrr´́́́, i tu i pogrebet´» � Matka nás zaprisahala, �e
keď niektorý z nás prvý na súd pôjde,  nech (druhý) prinesie brata do svojho monastyra
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a tu ho pochová, («�itije Konstantina», XVIII, MMFH, II, 114).
83H. Fitch, The Perfect Calendar for every year of the christian era, 21, ako príloha v: CH.

E. Little, Cyclopedia of classified dates, 1900.
84«�itije Konstantina», XVIII, MMFH, II, 115.
85Dne�ný človek pokladá za «pravú» stranu rieky tú, ktorá je po jeho pravom boku, keď

sa díva tvárou obrátenou dolu prúdom. Či�e pravá strana z hľadiska rieky samej. Naopak,
starodávna východná mentalita je úplne iná. Hodnotí pravú a ľavú stranu nie z hľadiska
rieky, alebo veci samej, ale v�dy z hľadiska pozorovateľa. Pozorovateľ stojí tvárou proti
prúdu, zoči-voči predmetu a pravá strana je po jeho pravici. Dôkazom toho, �e východné
starodávne ponímanie pravej a ľavej strany je práve opačné ako dne�né západné, sú na-
príklad názvy prítokov riek: 
� rieka Desna (Pravá) je v na�om dne�nom západnom chápaní ľavý prítok Dnepra na se-
ver od Kyjeva (staroslovanské slovo «desnß» = pravý, Lexicon, I, 475),
� rieka Desna (Pravá) je ľavým prítokom rieky Moravy v okolí �umperku v Severomo-
ravskom kraji,
� rieka Desna (Pravá) je opäť ľavým prítokom Ju�ného Bugu v okolí mesta Vinnica �
dne�ná Ukrajina,
� rieka Disna (Pravá) sa vlieva z ľavej strany do Dviny na východ od mesta Polock (Bie-
lorusko),
� rieka 

 

Desnat ≈ul (Pravá) je ľavý prítok Dunaja (oblasť Craiova v Rumunsku).
Rozdielnosť západnej a východnej mentality v chápaní pravej a ľavej strany vidieť

napríklad i na tom, �e východný kresťan robí na sebe znamenie svätého krí�a (jeho prieč-
ne rameno) zprava do ľava, teda končí na strane srdca. Západný naopak � zľava do pra-
va. Príčinou sú slová Svätého Písma, �e Isus Christos zasadol po pravici Boha Otca (Mk
16,19). Východná mentalita chápe pravú stranu z hľadiska pozorovateľa a západná z hľa-
diska sediacej Svätej Trojice. 

Západná kultúra pí�e písmená v smere zľava do prava, väč�ina východných civilizácií
(Arabi, Hebreji, �) opačne, t.j. v na�om ponímaní pí�u odzadu (zprava do ľava).

Na ikonostasoch ikona Isusa Christa je v�dy na pravej strane ikonostasa (ju�nej) a
ikona Bohorodičky na ľavej (severnej). Západný pozorovateľ by povedal práve naopak.
Napríklad typikon (z roku 1904) má takýto predpis o spôsobe kadenia v cerkvi: «i
pri˚edß predß carsk¥ä dveri, i tamo tvoritß krestß kadilomß: I idetß i ka-
ditß svätyä ¡kony po üΩn™j stran™ obrazß spasa xr¥sta i xrama i proçyä toä
strany: podobn™ i 

 

l™v™j obrazß presvätyä Bogorodicy», (porov. T√¢pïkonß, ld*);
V liturgickej knihe z roku 1779 čítame, �e Simeon Solúnsky hovorí: «Raspolagáütså
Ωe çestn¥’å dár¥ na OÊltar™‘ síce, da D⁄’skosß l™’v¨ü, çá‚a Ωe desn¨ü stranù
soderΩítß2 vo vospominánïe i¯z‚éstvïå Króve i¯ vod¥‘ † bok¨ desnág∑ XrS ‹tà
Spªsa, vß vrémå Ωértv¥ krováv¥å na Golgóf™» (K¨lçickïj P., Po¨çenïe ∑
Obrådaxß Xr S‹tïánskixß, m*a) � Čestné dary sa rozkladajú na oltári takto: nech Diskos
ľavú a Ča�a pravú stranu obdr�í, na spomienku vytečenia krvi a vody z pravého boku
Christa Isusa v čase krvavej �ertvy na Golgote. Pritom je zaujímavé kon�tatovať a z hľa-
diska latinskej mentality sa zdá dokonca ako kontradikcia, �e ča�a je na pravej strane
oltára (z hľadiska pozorovateľa), to jest v skutočnosti na ľavej strane (z hľadiska oltára sa-
motného) i napriek tomu, �e dôvodom tohto rozmiestnenia je, ako sám text zdôrazňuje,
historický fakt, �e krv a voda vytiekla Isusovi Christovi z jeho pravého boku. Teda ča�a
je z hľadiska Isusa Christa (na diskose) na jeho ľavej strane, preto�e určujúce je tu hľadi-
sko pozorovatela (hľadisko veriacich a kňaza).

86«�itije Konstantina», XVIII, MMFH, II, 115.
87�tvorcové nimbo okolo hlavy častej�ie sa vyskytujúce na freskách od 8. do 13. st.,
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sa u�ívalo na rozlí�enie osôb e�te �ijúcich, na rozdiel od okrúhleho nimba, ktorým sa vo v�e-
obecnosti označovali svätci po smrti. De Grüneisen je toho názoru, �e kvadrátové nimbo
pochádza z pohrebných obyčajov v Egypte, odkiaľ sa roz�írilo do Európy, nie v�ak skôr
ako v 6. st. po Christovi, (porov. O. Tomassoni, «NIMBO», Enciclopedia Italiana,
XXIV, 829); Za tohto predpokladu by portrét byzantského mnícha s hranatým nimbom
okolo hlavy označoval mnícha práve pochovaného.

88Porov. J. Osborne, Early Mediaeval Wall � Paintings in the Lower Church of San
Clemente, 170 - 197.
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