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Stručne zhrnieme a roztriedime doteraj�ie názory vedcov a odborníkov na ten-
to problém:1

1.) Prvý názor je ten, �e sv. bratia prelo�ili a zaviedli na Veľkej Morave li-
turgiu východného-byzantského obradu a tú tam zachovali a� do konca. Staro-
slovančina bola zavedená do západného obradu a� neskôr po ich smrti a to chor-
vátskymi glagolistami. Tejto teórie sa pridr�iava napr. rímskokatolícky kňaz
Jozef Dobrovský a väč�ina východných bádateľov.

2.) Niektorí sa domnievajú, �e Kon�tantín a Metod priniesli a do staroslo-
vančiny prelo�ili východnú-byzantskú liturgiu, ale neskôr prelo�ili i západnú-
rímsku liturgiu a tej sa pridr�iavali.

� Dvorník napríklad myslí, �e sa to stalo po r. 864, po porá�ke Rosti-
slava, keď ten musel prijať nemeckých kňazov.

Bádateľ Grivec myslí, �e sa to stalo a� pred ich cestou do Ríma, tak�e
u� v Ríme bola schválená a sa i slú�ila západná liturgia.

� Lacko zastáva názor2, �e obe liturgie východnú aj západnú začal
Kon�tantín-Cyril prekladať e�te v Carihrade. Ale po príchode na Veľkú Moravu
začal slú�iť v byzantskom obrade a a� po schválení prekladu západnej liturgie v Rí-
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me, vraj prijal i s bratom Metodom západný obrad a Metod po návrate na Veľkú
Moravu, začal slú�iť liturgiu západného obradu.

Iní bádatelia zas tvrdia, �e sv. bratia začali robiť preklad západnej litur-
gie do staroslovanského jazyka a� v Ríme.

Jagič, Pastrnek, Ritih, Vajs a iní myslia, �e preklad latinskej liturgie do sta-
roslovanského jazyka bol urobený sv. Metodom a� po jeho návrate z Ríma na Veľkú
Moravu.

� Stanislav myslí, �e liturgia na Veľkej Morave bola spočiatku vo vý-
chodnom-byzantskom obrade, ale neskôr ju sv. bratia zamenili na západný
obrad a prelo�ili i rímsky misál z latiny.

� Podobne Bagin pí�e, �e sv. Kon�tantín-Cyril spolu so svojím bra-
tom sv. Metodom e�te pred príchodom na Veľkú Moravu prelo�ili liturgiu vý-
chodného-byzantského obradu (sv. Jána Zlatoústeho a sv. Bazila Veľkého) a ne-
skôr prelo�ili i liturgické formuláre západnej-rímskej �liturgie sv. Petra�.

� Ďal�ia skupina bádateľov zastáva názor, �e svätí bratia nielen �e pre-
lo�ili do staroslovančiny západnú-rímsku liturgiu, ale prijali i západný obrad.
Napr. Ginzel myslí, �e aspoň po svojom návrate sv. Metod, ako v Ríme vysvä-
tený episkop, pova�oval za svoju povinnosť zmeniť svoj obrad a dr�ať sa západ-
nej liturgie. Lacko zasa myslí, �e to urobil po svojom návrate z Ríma, aby vraj
nevznikli �zmätky� medzi časťou obyvateľstva, ktorá u� prijala rímsky obrad
pred príchodom byzantskej misie3 na Veľkú Moravu, atď�

3.) Existuje i skupina bádateľov, ktorí predpokladajú, �e sv. Cyril a Metod
prelo�ili do staroslovančiny latinskú liturgiu a ju aj slú�ili počas svojho pobytu
na Veľkej Morave. Táto skupina bádateľov vyna�la pre to aj �peciálny názov
tzv. �slovanský obrad�. Tento názov prevzali po nich i mnohí nov�í autori,
pričom ka�dý si pod ním predstavuje niečo iné, dokonca i tí istí autori v tom
istom diele raz myslia pod �slovanským obradom� východný-byzantský obrad, o pár
strán ďalej latinskú liturgiu v staroslovanskej reči alebo dokonca západný obrad
a staroslovančinu ako jazyk. Čo sťa�uje a zamotáva rie�enie otázky.

4.) Mnohí autori si myslia, �e sv. bratia poslovančili latinskú liturgiu pou�í-
vanú v blízkosti akvilejského patriarchátu nad severným Adriatikom. Kdekto
tvrdí, �e to bola liturgia u�ívaná medzi Italo-Grékmi, tzv. �missa graeca�, iní,
�e to bola tzv. �om�a sv. Petra�, ktorá bola vraj utvorená na základe gréckeho
prekladu Slu�by Bo�ej Gregora Veľkého, a ktorá podľa ich tvrdenia, sa kedysi
pou�ívala v okolí byzantského patriarchátu a predov�etkým v gréckych monastyroch
v Ríme a v ju�nej Itálii.

92



5.) Poväč�ine sa názory autorov krútia okolo akejsi mie�aniny latinskej
liturgie v staroslovanskej reči s východnou liturgiou sv. Jána Zlatoústeho alebo
sv. Bazila Veľkého. Zástanci tejto hybridnej liturgie (tzv. liturgie alebo om�e sv.
Petra) sa odvolávajú na Kyjevské listy. Názory na tieto Kyjevské listy sa tie�
citeľne rozchádzajú, a to nielen, čo do posudzovania ich obsahu, ale i čo do ich
pôvodu a miesta nálezu.

6.) Vedci ako Kopitar, Miklo�ič, Racki a iní zas pova�ujú otázku cyrilome-
todejskej liturgie za e�te nevyrie�enú.

PPPPooooddddrrrroooobbbbnnnneeeejjjj‰‰‰‰íííí    rrrroooozzzzbbbboooorrrr    pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaattttiiiikkkkyyyy

1.) Je isté, �e sv. Cyril a Metod pri�li z Byzancie, �e to boli byzantskí misi-
onári a �e boli poslaní na misiu byzantským cisárom Michalom III. (842�867)
a patriarchom Fotiom (bol patriarchom carihradským v rokoch 857�867 a dru-
hykrát 878�886). Z tohto faktu logicky vyplýva, �e i�li �íriť katolícku vieru v o-
brade východnom-byzantskom a nie západnom, teda i liturgia, ktorú začali prekladať
e�te v Carihrade, bola východného obradu. Koniec koncov si to vy�adovala i
prestí� a byzantská hrdosť.

2.) Názory, �e sv. Kon�tantín-Cyril a Metod prelo�ili akúsi latinskú liturgiu
do staroslovančiny, nie sú zalo�ené na dôkazoch, ale iba na dohadoch. Prolatín-
ski autori sa poväč�ine odvolávajú na výrazy zo �itia Metodovho (�M), kde sa
vyskytuje výraz �om�a� a �om�a sv. Petra�, ide v�ak o neznalosť pojmov vý-
chodného obradu a tie� o nepresné prekladanie staroslovanského textu, o čom
bude reč neskôr.

3.) Nikde v doteraz zachovaných písomných pamiatkách, �ivotoch a iných
dokumentoch sa ani v náznaku nehovorí, �eby sv. Kon�tantín-Cyril alebo Me-
tod prelo�ili do staroslovančiny akúsi latinskú liturgiu, alebo �eby dokonca pri-
jali latinský-západný obrad a v ňom slú�ili a ho �írili.

Naopak, v�etky cyrilské písomné pamiatky (a to čím star�ie, tým viac)
priam prekypujú východným duchom, východnou terminológiou, zvykmi, ka-
lendárom a pod. a neklamne svedčia o tom, �e �iaci sv. bratov � neskor�í kňazi
a episkopi, boli neobyčajne zanietení za Christovú vieru práve vo východnom
byzantskom obrade a tento obrad si cenili ako neoddeliteľnú súčasť drahocen-
ného dedičstva a diela sv. bratov. A práve títo �iaci roz�írili východný obrad so sta-

Sv. Cyril a Metod priniesli a �írili liturgiu sv. Jána Zlatoústeho
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roslovanskou rečou do v�etkých krajín východnej a strednej Európy, kde tento
obrad prekvitá dodnes.

V �ivote Klimentovom čítame o episkopovi Klimentovi, �iakovi sv. Metoda
toto:

«�Za vzor svojho �ivota si kládol veľkého Metoda a usiloval sa i modlil,
aby sa neodchýlil od priamej cesty k nemu a postavil si pred seba jeho
�ivot ako aj vzor spôsobu �ivota, akoby akýsi obraz maliara zrelého
umenia, usilovne sa formoval podľa neho. Poznal toti� jeho �ivot ako
nikto iný, preto�e ho od útlej mladosti nasledoval a na vlasné oči videl
v�etky činy svojho učiteľa».4

A vieme, �e sv.Kliment ako episkop pôsobil v Bulharsku, kde bol zavedený
východný obrad, ktorý sa tam rozvíja dodnes spolu s neodmysliteľnou byzantskou
liturgiou. Sv. Kliment, ako je vidieť i z vy��ie uvedeného citátu, sv. Metoda
priamo zbo�ňoval (v dobrom slova zmysle). Je vari mo�né, aby sv. Kliment po ná-
silnom odchode z Veľkej Moravy, po smrti svojho svätého učiteľa a archiepis-
kopa Metoda, odi�iel do Bulharska a tu zradil ideály svojho vzoru a �íril tu inú
liturgiu ako ju �írili sv. Kon�tantín-Cyril a Metod?

4.) Obhájcovia �prolatinskej� liturgie sa opierajú o tzv. Kyjevské listy. Ide o se-
dem pergamenových listov5 obsahujúcich desať formulárov, spolu 38 modlitieb.
V r. 1872 ich (pravdepodobne) na�iel archimandrita Anton Kapustin, ktorý bol
predstaveným ruskej jeruzalemskej  misie v rokoch 1863 a� 1894. Anton
Kapustin nikomu neoznámil, kde rukopis na�iel a kedy ho na�iel, teda ako sa k ne-
mu vôbec dostal. Na väzbu rukopisu napísal iba toto: «V bibliotéku kyjev. du-
chov. Akademii. Jerusalim. 2. Maija 1872» a poslal ho do Kyjeva. O mieste ná-
lezu, či to bol Athos alebo Palestína alebo nejaké iné miesto, sú len dohady.
Podľa svojho pobytu v Kyjevskej Duchovnej Akadémii dostali listy názov «Ky-
jevské».

V celku obsahujú neznámy text modlitieb písaných glagolským písmom,
okolo ktorého kolujú navzájom odli�né dohady. Jedni tvrdia, �e ide o liturgické
texty z nejakej liturgie, av�ak dodnes sa nepodarilo presvedčivo ukázať z ktorej.
Predpokladá sa, �e ide o preklad z latinčiny, av�ak ani Jagičovi ani iným slavis-
tom6 sa nepodarilo nájsť príslu�ný latinský originál. Modlitby v Kyjevských lis-
toch sa odchyľujú od v�etkých známych latinských sakramentárov. Ide o hetero-
génnu zmes latinských a byzantských formúl, �e sa a� zdá, akoby autorovi ne�-
lo o to podať verný preklad, ale o jeho vlastnú fantáziu a tvorivosť.7 Alebo autor
bol veľmi slabý v znalosti latinčiny, čo v�ak automaticky vylučuje sv. bratov
ako prekladateľov.
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Dokonca i to je pochybné, či vôbec ide o liturgický text. Sám Va�ica tvrdí,
�e nejde o časť liturgie, ale len o akýsi jej samostatný doplnok.8 Teda je isté len
to, �e sa jedná o akési modlitby pravdepodobne latinského obradu.9 To je
v�etko, čo vieme s istotou povedať o Kyjevských listoch. V�etko ostatné sú len
dohady a viac menej ťa�kopádne pokusy nájsť medzi existujúcimi rukopisnými
pamiatkami liturgií niečo, čo sa aspoň trocha podobá Kyjevským listom.

Okrem toho, reč Kyjevských listov sa veľmi odli�uje od prekladov, ktoré
robil Kon�tantín-Cyril alebo Metod. Podľa niektorých jazyk, ktorým sú písané
Kyjevské listy, obsahuje i bohemizmy, ktoré v takomto prípade dokazujú, �e ich
neprelo�il ani sv. Cyril ani sv. Metod.10 Preklady sv. bratov majú podľa niekto-
rých star�ích autorov znaky dialektu z okolia Solúna. Zlámal hovorí o tom to-
to:

«Nárečí, v něm� byl  překlad evangelii pořizen, je staré nářečí make-
dónske, tedy Slovanů Cyrilova a Metodějova rodi�te. To je dal�ím dokla-
dem, �e překlad byl pořízen ji� pred odchodem na Moravu, neboť jinak
by byl Konstantin překládal Písmo svaté do moravského nářečí».11

Svätí bratia prelo�ili Slu�bu Bo�iu e�te v Carihrade, lebo to bola základná a
nevyhnutná podmienka pre zdarné a úspe�né prevedenie misie, bez ktorej by
nemalo ani význam ísť na Veľkú Moravu.

Medzi Cyrilom � Metodom a Kyjevskými listami nebol dokázaný �iaden
súvis. Va�ica sa v svojej práci12 sna�í dať Kyjevské listy do súvisu s tzv. litur-
giou sv. Petra, ktorá by mala byť hybridnou liturgiou, zlo�enou z latinských a
byzantských častí a mala by mať latinskú centrálnu časť � kánon. Av�ak dodnes
nie je isté, či tento hybridný útvar (ktorého staroslovanský preklad sa na�iel v nes-
korom srbskom rukopise z 18. st. v srbskom monastyre v Chilandare na Atose,
ruským episkopom Porfirijom Uspenským v 1858�1861 rokoch) sa vôbec nie-
kedy aj u�íval v praxi, alebo ide iba o obyčajný literárny experiment13 hybrid-
nej liturgie.

Ale aj keby bolo dokázané, �e sa niekedy pou�ívala hybridná liturgia sv.
Petra, neexistuje medzi ňou a Veľkou Moravou, teda solúnskymi bratmi Cy-
rilom a Metodom, �iaden súvis.

Staroslovanský preklad liturgie sv. Petra (ďalej LP) bol donedávna známy v
jedinom pozdnom a dosť nepresnom Chilandarskom rukopise (ďalej H). Va�ica
venoval tejto pamiatke ob�írnu �túdiu. Pokúsil sa dokázať, �e táto slu�ba bola
prelo�ená u� v cyrilometodejskej dobe na Veľkej Morave. Tkadlčík14 to tie�
pripú�ťal, ale jeho formulácie boli oveľa opatrnej�ie. Naopak Laurenčík15 túto
teóriu odmieta, ale jeho argumentácia nie je zas dostatočne presvedčivá. Práve
na základe tvrdení Va�icu mnohí �prolatínski� autori budujú svoje názory, �e

Sv. Cyril a Metod priniesli a �írili liturgiu sv. Jána Zlatoústeho
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sv. bratia zaviedli práve túto liturgiu s latinským kánonom.
Podstatné osvetlenie tejto problematiky �liturgie sv. Petra� a jej súvisu s Veľ-

kou Moravou a cyrilometodejským obdobím priniesol Mare� po objavení ďal-
�ieho (počtom druhého)16 rukopisu LP, ktorý bol nájdený v Kyjevskej bibli-
otéke r. 1965. Tento Kyjevský rukopis (ďalej K) má síce celý rad chýb, ale pô-
vodný text zachováva podstatne lep�ie ako rukopis Chilandarský; je tie� asi o nie-
čo málo star�í. Kyjevský rukopis vrhá a� neočakávane veľa svetla na rad miest,
ktoré pri �túdiu jedinej verzie nutne zostávali temné. Dnes teda poznáme dva
rukopisy liturgie sv. Petra (K � rukopis Verejnej knihovne v Kyjeve a H �
rukopis knihovne Chilandarského monastyra). Výsledky svojej práce, t.j. �túdia
vzťahu �liturgie sv. Petra� k veľkomoravskému obdobiu, zhrňuje Mare� veľmi
výsti�ne a vyčerpávajúco nasledovnými slovami:

«V celém textu slovanské LP podle obou rukopisů (K i H) jsem ne-
na�el �ÁDNÝ jazykový jev (ani lexikální, ani syntaktický, ani morfolo-
gický nebo fonologický), ani �ádnou zvlá�tnost v oblasti prekladatelské
techniky, je� by umo�ňovaly nebo alespoň dovolovaly pomý�let na překlad
cyrilometodějský, velkomoravský nebo vůbec velmi starý, �kánonicky�
staroslověnský. Cyrilometodějskému původu dokonce odporují nékteré
zvlá�tě primitivní překladatelské chyby. Jazyk odpovídá cirkevní slo-
van�tině, jak ji známe přibli�ne od XIII. věku a jak se pak vyvíjela ve sta-
letích pozděj�ích», (zvýraznenie na�e).17

KKKKyyyyjjjjeeeevvvvsssskkkkéééé    lllliiiissssttttyyyy    ppppoooocccchhhhááááddddzzzzaaaajjjjúúúú    zzzz    DDDDaaaallllmmmmáááácccciiiieeee,,,,    nnnniiiieeee    zzzz    VVVVeeeeºººº----

kkkkeeeejjjj    MMMMoooorrrraaaavvvvyyyy

Vráťme sa e�te k samotnému textu tzv. Kyjevských listov a jeho zvlá�tnos-
tiam, toti� "bohemizmom".

V texte Kyjevských listov sa vyskytuje ozaj podivuhodné zladenie niekto-
rých typicky západoslovanských (dokonca česko-slovenských) čŕt (zvlá�ť záme-
na dj, tj za z, s) s typickými ju�noslovanskými črtami (napr. zvuk t v slove

 

tuz⁄mß cudzím), čo spôsobovalo a dodnes spôsobuje veľké nezhody bádate-
ľov, čo do miesta vzniku tejto starobylej literárnej pamiatky.18 Keď�e písmeno
«z» sa mohlo vyslovovať aj ako zvuk dz, je na mieste hovoriť v plnej miere nie-
len o českých, ale aj o česko-slovenských fonetických osoblivostiach Kyjev-
ských listov.19

Prítomnosť "bohemizmov" priviedla bádateľov k vysloveniu hypotézy, �e
Kyjevské listy vznikli na území Veľkej Moravy a ich zvlá�tna starobylosť
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ponúka dokonca my�lienku na cyrilometodejské obdobie ich vzniku. Keď�e tu
ide vlastne o latinské modlitby písané glagolikou, sekundárne to vyvoláva
dojem, akoby solúnski bratia priniesli a u�ívali na Veľkej Morave latinský
obrad a písali glagolikou.

V skutočnosti v�ak vec vyzerá úplne ináč! Neide toti� o "bohemizmy" v pl-
nom zmysle tohto slova, v akom sa toto chápalo doteraz, ale o haličsko-keltské
(zemplínske) fonetické prvky, ktoré prenikli do textu Kyjevských listov v gla-
golskom rímskokatolíckom prostredí prímorskej Dalmácie, kde sa okrem iného
na�la i drvivá väč�ina v�etkých doteraz známych glagolských pamiatok. Gla-
golské rímskokatolícke modlitby zv. Kyjevské listy nevznikli na Veľkej Morave,
ale oveľa neskôr v glagolskom rímskokatolíckom prostredí Dalmácie. Pozrime
sa na vec "záhadných bohemizmov" bli��ie:

V zemplín�tine, tj. v kultúrnom jazyku dne�ného juhovýchodného Sloven-
ska,20 tak, ako to bolo pôvodne tie� v Karpatoch - v západnej Galícii, tj. v Hali-
čine, sa toti� v mnohých prípadoch vyslovuje zvuk c namiesto ť (napr.: macer
namiesto mater, cetka namiesto tetka, skakac namiesto skákať, čitac namiesto
čítať, jesc - jesť, �icko - v�etko, cirne - tŕnie, dosc - dosť�) a podobne zvuk dz, v
glagolike zapisovaný ako «z» nahrádza písmeno ď (porovnaj: dzeci namiesto
deti, dzivče - dievča, budze - bude, dzedo - dedo, dzira - diera�). V Abovsko-
ko�ickej kotline sa staroslovanské «w» (�t) vyslovuje ako č� alebo c, napr.
�tetka - �četka, �to - co (co �i robel?�) atď.

Teda výrazy a fonetické zvlá�tnosti Kyjevských listov doteraz pokladané za "bo-
hemizmy", ako napr. ob™c™ni™, ob™c™lß, nasßicen⁄, pomoc´21 namiesto
staroslovanského: ob™wani«,22 ob™walß,23 nas¥wen⁄,24 pomow´25 sú
v�etko vlastne keltské, galické (haličské), zemplínske fonetické zvraty: obecaňe
(sľubovanie), obecal (sľuboval), nasýceni (nasýtení), pomoc�

Ide o jazykové osobitosti starého keltského-gálskeho (haličského) jazyka
Praslovanov plemena Gomer, ktoré nachádzame nielen na východnom Sloven-
sku, na Zemplíne a Gemeri, ale aj na iných miestach pod Karpatským oblúkom,
napríklad v Malých, ale predov�etkým Bielych Karpatoch, v tzv. holičsko (ha-
ličsko!)-skalickom26 a ju�nom slovensko-pomoravskom nárečí. Tam sa histo-
rické dj (dne�né slovenské dz) nahradzuje v�dy zvukom z (napr. mezi, meza,
cuzí, núza, saza, hovjezí, házat-há�u�,27 porovnaj daz´ v Kyjevských listoch
zo staroslovanským daΩd´) a v ju�nej časti sa historické dj nahrádza zvukom
dz, tj za c (dzeci namiesto deti, cichý namiesto tichý, sčestí - �ťastie�),28 či�e
presne ako na Zemplíne. Z toho vidíme, �e "bohemizmy" alebo "moravizmy"
vyskytujúce sa v Kyjevských listoch, nie sú, ako sa doteraz mylne predpoklada-
lo, výlučne moravskou zále�itosťou, ale sú to keltské-haličské osobitosti starej
karpatskej Galície-Haličiny, v historických prameňoch zvanej Chorvácia. Na-
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vy�e, keď si uvedomíme, �e obyvatelia prímorskej Dalmácie - Chorváti alebo
presnej�ie Bieli Chorváti, ako ich nazýva Porfyrogenet,29 pri�li z tejto starej
karpatskej Chorvácie, dne�nej Galície-Haličiny a z Bielych Karpát (Charvát) z o-
kolia Haliče (dnes Holič a Skalica), musí nám byť jasné, �e v�etky vy��ie spo-
mínané keltsko-haličské "bohemizmy" museli byť samozrejmou súčasťou jazyka
dalmátskeho obyvateľstva, kým nezanikli vplyvom tureckej, balkánskej jazy-
kovej a kultúrnej sféry, ktorá vtlačila ju�ným Slovanom dne�ný charakter.

Bieli Chorváti (Karpati) pri�li do Dalmácie podľa údajov rímskeho imperá-
tora Porfyrogeneta v pol. 7. st., teda asi dve storočia pred cyrilometodejskou
misiou na Morave. Teda v polovici 9. st. rozprávali e�te haličským, keltským
jazykom, akým sa e�te dnes rozpráva na moravsko-slovenskom pomädzí, ju�ne
od Holiča a Skalice, príp. na juhovýchodnom Slovensku. Takto sa do Kyjev-
ských listov vytvorených v rímskokatolíckom prostredí glagolskej Dalmácie
dostali tzv. "bohemizmy", i keď samotné Kyjevské listy, nazvané podľa miesta
ulo�enia v Kyjeve, nemajú a nikdy nemali nič spoločné s Veľkou Moravou, ani
s Cyrilom a Metodom.

««««MMMM‰‰‰‰aaaa    ssssvvvv....    PPPPeeeettttrrrraaaa»»»»    aaaa    ««««PPPPeeeettttrrrroooovvvv    ddddeeeeÀÀÀÀ»»»»

Va�icové tvrdenia o �om�i sv. Petra�,30 ktorú spomína �M v kap. XI., sú
zalo�ené, okrem iného, aj na nedôslednom ocenení východnej-byzantskej termi-
nológie. Va�ica si toti�, spolu s inými západnými bádateľmi nev�imol, �e v �M
(kap. XI.) neide  o tzv. �liturgiu sv. Petra� (o hybridný liturgický útvar), ale o o-
byčajnú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho slú�enú na sviatok sv. Petra. Kvôli jasnos-
ti uveďme celé znenie úryvku zo �M podľa Uspenského zborníka:

«inßgda Ωe pak¥ s{topßlku voüüwu na pogan¥æ : i ni-
ç´so Ωe usp™üwü nß m¨dåwü 1 s{tgo petra mß‚i pribli-
Ωaüwi så 1 rekß‚e sluΩ´b™ 1 posßla kß nemu g{lå 1 æko
awe mi så ob™waö‚i na s{t¥i petrovß d{n´ sß voi svoimi
sßtvoriti u mene 1 v™ruü vß b{ß æko pr™dati ti imat´ æ
vßskor™ 1 «Ωe i b{¥s»,31 (pozn.: k výrazu «m�a» = om�a a k vysvet-
leniu, prečo pisateľ �M pou�il práve tento výraz na označenie východnej
byzantskej Slu�by Bo�ej, pozri ďalej).

V slovanských krajinách východnej Európy, kde sa roz�íril východný by-
zantský obrad, sa toti� na označenie Slu�by Bo�ej slú�enej ku cti niektorého
svätého a konanej v jeho sviatok, e�te i dnes pou�íva názov spojený s menom
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príslu�ného svätého alebo svätej, preto�e sa na ka�dej takejto slávnostnej Slu�-
be Bo�ej berú menlivé časti príslu�ného sviatku. Ide v�dy o liturgiu sv. Jána
Zlatoústeho s menlivými časťami sviatku. Tak sa napríklad hovorí o «Slu�be sv.
Nikolaja», o «Slu�be Presvjataja Bohorodicy» a pod. Na konci ka�dého staro-
slovanského evanjelia alebo apo�tola (apo�tolských čítaní) je príloha - zoznam
menlivých častí byzantskej východnej liturgie na jednotlivé dni roka a sviatky,
tam mô�eme nájsť výrazy ako, napr. slu�ba mučeníka,32 slu�ba Presvjataja Bo-
horodicy,33 slu�ba prepodobnomučenika,34 slu�ba svjatiteľa.35

V�etky tieto názvy sa u�ívajú v konkrétnom prípade s menom svätého ale-
bo mučeníka, napr.: «Slu�ba mučeníka Georgia», «Slu�ba svjatiteľa Nikolaja»,
atď.

V Minei na deň 16. mája čítame: «Slu�ba prepodobnaho otca na�eho Jef-
rema Perekomskaho»36 alebo na deň 19. mája: «Slu�ba prepodobnaho Kornilija
Komelskaho»37. Pritom to vôbec neznamená, �e by tieto slu�by zlo�ili alebo
zostavili vy��ie menované osoby. 29. júna, t.j. na deň «Svjatych slavnych i vse-
chvaľnych i pervoverchovnych apostol Petra i Pavla» Minea spomína dva
kánony: «Kanon svjatoho apostola Petra» a iný «Kanon svjatoho apostola Pav-
la».38 Kánon sv. apo�tola Petra sa teda spieva v deň, kedy sa vo východnej by-
zantskej Cirkvi oslavuje tento apo�tol (29. jún) a pritom celý tento kánon nemá
nič spoločného s latinským �Petrovým obradom�, ako by sa niekto mohol myl-
ne nazdávať.

V Typikone Dolnického napr. čítame, �e ak na nedeľu 25. novembra pri-
padne sviatok «svja�čenomučenika Klimenta papy rimskaho i Petra  Alexandrijska-
ho» a tie� «otdanije prazdnika Vchod Prečistyja Divy Marii», potom platí tento
predpis:

«

 

Otdan¥e Voveden¥å vß ned™lü. 

 

SluΩba s. Petra prenositså na
inß denæ po razsuΩden¥ü Cerkvenaçalænika…».39

Z vy��ie uvedeného je jasné, �e sa tu pod «Slu�bou sv. Petra» rozumejú li-
turgické odpravy na sviatok sv. Petra Alexandrijského, a nie ako na prvý pohľad
by sa mohlo zdať pre nezasvätenú osobu, �e by sv. Peter Alexandrijský mal
svoju vlastnú �Petrovú om�u�. Vo východnej terminológii sú toto v�etko úplne
be�né výrazy na označenie Slu�by � sv. Liturgie ku cti svätého v jeho deň, tj.
v deň jeho sviatku. O tomto fakte zrejme Va�ica a iní západní bádatelia nevede-
li, lebo nepoznali prax východného obradu. Keby nestačilo v�etko hore uvedené
ako dôkaz, stačí výjsť na niektorú z dedín pod Karpatami, kde sa praktizuje by-
zantský obrad, alebo niekde ďalej na východ a opýtať sa prvého stretnutého die-
ťaťa či babky, čo u nich znamená pojem «Slu�ba svjatoho Petra» a okam�ite
dostaneme jasnú odpoveď.

Sv. Cyril a Metod priniesli a �írili liturgiu sv. Jána Zlatoústeho
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Z vy��ie uvedeného vyplýva, �e výrazy, ako napríklad: «Slu�ba sv. Ni-
kolaja» alebo «Slu�ba sv. Petra», vonkoncom neznamenajú vo východnej termi-
nológii liturgiu, ktorú by zlo�il sv. Mikulá� Čudotvorca alebo sv. Peter Apo�tol,
poprípade iný sv. Peter alebo, �e by posledná znamenala dokonca latinskú �
�Petrovu liturgiu�.

Tak isto v �M, výraz «m�a sv. Petra», označuje východnú Slu�bu Bo�iu
slú�enú ku cti sv. apo�tola Petra v jeho sviatok (k výrazu �m�a� pozri ďalej).

O tom, �e v �M sa skutočne hovorí o Slu�be Bo�ej v deň, kedy sa slávil
sviatok sv. apo�tola Petra, svedčí i samotný text �itia (pozri ďalej presný slo-
venský preklad citátu), kde sa výslovne spomína «s{t¥i petrovß d{n´» svätý
Petrov deň, ktorý mal Svätopluk aj s vojakmi osláviť svojou účasťou na Slu�be
Bo�ej u Metoda. Z citátu jasne vyplýva, �e sa jednalo o liturgiu na sviatok sv.
Petra.40 Potvrdzuje to i samotný výraz, �e sa «pribli�ovala», �lo toti� o pribli-
�ovanie sa dátumu � pevne stanoveného termínu, v ktorom ju bolo potrebné
slú�iť � teda pevný kalendárny sviatok.41

Ďalej výraz �u mňa� znamená prítomnosť Svätopluka a jeho vojska vo svia-
tok sv. Petra na Slu�be Bo�ej, ktorú slú�il Metod, a nie ako to interpretuje Va-
�ica, �e je to vraj znak Metodovej rovnosti s knie�aťom Svätoplukom, preto�e
týmto vraj Metod pozval k sebe Svätopluka na náv�tevu.42

Termínom «S{t¥i petrovß d{n´» svätý Petrov deň43 sa na Východe oz-
načuje sviatok vrcholných apo�tolov sv. Petra a Pavla. V pravoslávnej Cirkvi v Srb-
sku je pojem «Petrov dan» v�eobecne u�ívaný i v súčastnosti na označenie toh-
to starodávneho sviatku. Rusíni na Slovensku, napr. v Kamjonke pri Starej Ľu-
bovni, hovoria dodnes «na Petra», čo znamená «na sviatok sv. apo�tolov Petra a
Pavla».

Východná terminológia podobným spôsobom označuje aj iné významné
sviatky v roku, napr.:

� Trojcin deň, t.j. nedeľa Zoslania Svätého Ducha. Názov tohto dňa je od-
vodený od skutočnosti, �e po zoslaní Sv. Ducha ľudstvo jasnej�ie spoznalo ta-
jomstvo Sv. Trojice,44

� Ivanov deň, t.j. deň sv. Jána Krstiteľa,45

� Duchov deň, t.j. pondelok po zoslaní Sv. Ducha,46

� Stavrov deň, t.j. sviatok Sv. Krí�a,47 atď.
Z byzantskej terminológie treba podčiarknuť e�te jednu dôle�itú pripomien-

ku, ktorá nám objasní spôsob vyjadrovania sa, u�ívaný v byzantsko-cyrilometo-
dejskom prostredí. Jedná sa o vysvetlenie tzv. Petrovho pôstu, ktorý vo východ-
nej Cirkvi začína v prvý pondelok po «nedeli v�etkých svätých»48 a končí 28.
júna večer, teda deň pred sviatkom sv. apo�tolov Petra a Pavla (29. júna). Ide tu
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o pôst ku cti sv. apo�tolov Petra a Pavla, a preto sa volá «Petrov pôst». Jeho za-
čiatok a dľ�ka trvania závisí od menlivého dátumu Paschy � najdlh�ie trvá �esť
tý�dňov, najkrat�ie jeden tý�deň a jeden deň.49 Petrov pôst je vo východnej
Cirkvi známy aj ako «Petrivka» (porov. s predro�destvenným � predvianoč-
ným pôstom, ktorý sa volá «Filipovka», preto�e trvá od 14. novembra, t.j. od dňa
sv. Filipa, do Narodenia Isusa Christa, 25. decembra).50 Pôvod pôstu «Petriv-
ka» siaha do 4. storočia. Spomínajú ho u� sv. Atanáz Veľký (+373), sv. Ambróz
Mediolánsky(+397), sv. Lev Veliký (+461), pútnička Hetéria (koniec 4. st.), ká-
nony sv. Apo�tolov, kánony kon�tantinopolského patriarchu Nikifora (806�
815), atď.51

Z toho v�etkého je jasné, �e i v 9. storočí, v čase pôsobenia solúnskych bra-
tov na Veľkej Morave, sa praktizoval Petrov pôst a udalosti, ktoré sa udiali pod-
ľa �M pred «Slu�bou Bo�ou sv. Petra» (na ktorej sa zúčastnil Svätopluk a jeho
vojaci) sa s najväč�ou pravdepodobnosťou udiali práve počas tohto Petrovho
pôstu, ktorý v�dy predchádza «Petrovmu dňu», t.j. sviatku sv. Petra, od ktorého
tento deň dostal i svoje meno.

Stojí e�te za zmienku fakt, �e apo�tol sv. Peter má u� od najstar�ích dôb
svoj sviatok v�dy spolu so sv. Pavlom.52 A i keď ide o ich spoločný sviatok,
pôst sa v�dy volá jednoducho «Petrov pôst», «Petrivka» a nie «pôst Petra a Pav-
la». Tak isto i samotný deň sviatku sa volá jednoducho «svätý Petrov deň».

VVVV˘̆̆̆rrrraaaazzzz    ««««rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee»»»»     vvvv    ssssttttaaaarrrroooosssslllloooovvvvaaaannnnsssskkkkoooommmm    tttteeeexxxxtttteeee    ÎÎÎÎMMMM    ttttiiiieeeeÏÏÏÏ

pppprrrriiiiaaaammmmoooo    ddddooookkkkaaaazzzzuuuujjjjeeee    bbbbyyyyzzzzaaaannnnttttsssskkkkoooossssÈÈÈÈ    lllliiiittttuuuurrrrggggiiiieeee    ssssoooollllúúúúnnnnsssskkkkyyyycccchhhh

bbbbrrrraaaattttoooovvvv    nnnnaaaa    VVVVeeeeººººkkkkeeeejjjj    MMMMoooorrrraaaavvvveeee

V �ití Metodovom v Zborníku uspenského Sobora (12. st.) čítame o litur-
gii, ktorú slú�ili solúnski bratia počas svojho pôsobenia na Veľkej Morave, toto:

«inßgda Ωe pak¥ s{topßlku voüüwu na pogan¥æ : i niç´-
so Ωe usp™üwü nß m¨dåwü 1 ssss{ {{{ttttggggoooo    ppppeeeettttrrrraaaa    mmmmßßßß‚‚‚‚iiii    pppprrrriiiibbbblllliiii----
ΩΩΩΩaaaaüüüüwwwwiiii    ssssåååå    1111    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    sssslllluuuuΩΩΩΩ´́́́bbbb™™™™ 1 posßla kß nemu g}lå 1 æko
awe mi så ob™waö‚i na ssss{ {{{tttt¥¥¥¥iiii    ppppeeeettttrrrroooovvvvßßßß    dddd{{{{nnnn´́́́ sß voi svoimi
sßtvoriti u mene 1 v™ruü vß b{ß æko pr™dati ti imat´ æ
vßskor™ 1 «Ωe i b{¥s».53

Mnohí autori prekladajú tento úryvok chybne. Napríklad v preklade podľa
Stanislava čítame:

«A inokedy zas, keď Svätopluk bojoval s pohanmi a nijakého úspechu
nedosiahol, ale vyčkával, 

 

pribli�ovala sa om�a svätého Petra, to jest
slu�ba, poslal k nemu (Metod), hovoriac: � Ak mi sľúbi�, �e svätý Pet-
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rov deň s vojakmi svojimi strávi� u mňa, verím v Boha, �e ti ich vydá
čoskoro. � Čo sa i stalo».54

Chyba tohto prekladu spočíva v neporozumení skutočného a pôvodného
významu staroslovanského slova «rekß‚e».

Väč�ina západných bádateľov prekladá časť: «s{tgo petra mß‚i pri-
bliΩaüwi så 1 rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee sluΩ´b™» nesprávne slovami: «keď sa pribli�o-
vala om�a sv. Petra, to jest slu�ba» s následnou interpretáciou, �e vraj sv. Me-
tod slú�il na Veľkej Morave om�u západného obradu (resp. hybridnú, tzv. slo-
vanského obradu), preto autor �M ju označil výrazom �m�a� a potom kvôli či-
tateľom východného obradu, ktorí nepoznali tento výraz, pokladal vraj za potrebné
dodať vysvetlenie: «to jest» Slu�ba (v zmysle: «to znamená» Slu�ba).55

Podobný výraz «m�a rek�e slu�ba» sa v �M vyskytuje i v tam uvedenom
staroslovanskom preklade listu Gloria in excelsis pápe�a Hadriana II.:

«my Ωe, tr´gubu radost´ priimß‚e, um¥slixomß is-
p¥tavß‚e posßlati Mefeodiæ, s{w´‚e i sß uçenik¥, s{nu
Ωe na‚ego, na stran¥ va‚a, muΩa Ωe sßvßr‚ena razu-
mßm´ i pravov™r´na, da v¥ uçit´, ækoΩe «ste prosili,
sßkazaæ kßnig¥ vß æz¥kß va‚´ po vßsemu c{rkv´nomu çi-
nu ispßl̊nß, iiii    ssssßßßß    ssss{ {{{ttttooooüüüü    mmmmßßßß‚‚‚‚eeeeüüüü,,,,    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    ssssßßßß    sssslllluuuuΩΩΩΩ´́́́bbbbooooüüüü, i
kr´wen«mß, ækoΩe «st´ filosofß naçalß Koståntinß b{Ω«ü
bl{godat´ü i z(a) m{ltv¥ s{tgo Klimenta», (kap. VIII).56

«A my trojnásobnou radosťou naplnení určili sme, pouva�ujúc, poslať
Metoda, vysvätiť ho s učeníkmi, syna ná�ho, do krajín va�ich, mu�a do-
konalého umom a pravoverného, aby vás učil, ako ste prosili, vykladajúc
Písmo v jazyku va�om, podľa v�etkého cirkevného poriadku, úplne, i so svä-
tou om�ou, to jest slu�bou, i s krstom, ako začal Filozof Kon�tantín Bo-
�ou milosťou a na prímluvy svätého Klimenta».57

Niektorí bádatelia z týchto dvoch úryvkov �M mylne usudzujú, �e v Ríme
bola schválená liturgia západného obradu (tzv. �om�a sv. Petra�) a túto potom
vraj Metod zaviedol a �íril na území Veľkej Moravy.

V�imnime si bli��ie staroslovanský výraz «rekß‚e». Po stránke gramatic-
kej ide o príčastie činné, minulé, nominatív, mu�ský rod a číslo mno�né. Staro-
slovančina rozoznáva �tyri typy príčastí: príčastie činného a trpného rodu, pri-
čom prvé i druhé mô�e mať e�te formu prítomného alebo minulého času.58

Ťa�kosť pri prekladaní spôsobuje skutočnosť, �e v moderných jazykoch u�
obyčajne neexistujú v�etky typy príčastí (napr., v slovenčine neexistuje trpné
prítomné príčastie) alebo niektoré príčastia, pokiaľ e�te úplne nezanikli, sa
pou�ívajú v be�nom vyjadrovaní tak veľmi zriedkavo, �e u� stratili svoj pôvod-
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ný významový odtieň. K takýmto v slovenčine patrí i príčastie činné minulé.
Staroslovanské slovo «rekß‚e», ktoré nás teraz zaujíma, mo�no do dne�nej
slovenčiny prelo�iť nasledovne: «rekß‚e» = hovoriv�í, povedav�í alebo riek-
nuv�í.59

Av�ak ani jeden z týchto súčasných slovenských ekvivalentov nevystihuje
presne zmysel pôvodného staroslovanského slova «rekß‚e». Rozbor významu
slova «rekß‚e» vo veľmi starých literárnych pamiatkách (pozri ďalej) ukazuje,
�e toto slovo malo v minulosti (hlavne v dobe cyrilometodejskej) okrem svojho
normálneho uplatnenia, i zvlá�tne postavenie vo vete s charakterom UPRESŇU-
JÚCEHO vetného člena («rekß‚e» � v zmysle ná�ho «presnej�ie po-
vedané»). Autori ho u�ívali v�ade tam, kde chceli UPRESNIŤ, ZKONKRETI-
ZOVAŤ, PRESNEJ�IE  PODAŤ nejaký názor alebo my�lienku.

Ne�lo teda len o púhe vysvetlenie pojmu. Preto�e na obyčajné vysvetlenie
nejakého termínu stačí uviesť jeho ekvivalent v inom  zrozumiteľnej�om jazyku
alebo ekvivalentný synonymický výraz, ktorý rovnako dobre vystihuje danú
skutočnosť, prípadne úmysel autora. Takúto (vysvetľujúcu) funkciu v staroslo-
vančine plnia častice: «sir™ç´» (= siæ r™ç´), «siest´», «eΩe est´», ktoré
do slovenčiny prekladáme výrazmi ako: «to je», «to jest», «toti� (= to tie�)», «to
znamená» a pod. Treba podotknúť e�te raz, �e VYSVETĽOVANIE je v�dy za-
lo�ené na ekvivalencii, t.j. rovnocennosti výrazov: vysvetľovaného s vysvetľujú-
cim. Medzi ka�dú dvojicu takýchto výrazov mô�eme klásť znamienko rovnosti,
rovnocennosti, čo do úmyslu autora vyjadriť danú skutočnosť.

Naopak, ak autor nebol spokojný s nejakým pojmom alebo termínom, pre-
to�e tento plne nevystihoval jeho úmysel alebo jeho názor, potreboval ho U-
PRESNIŤ, DOPLNIŤ iným, doplňujúcim alebo presnej�ím termínom, ktorý
PLN�IE VYSTIHOVAL SKUTOČNOSŤ. V takýchto prípadoch medzi ka�dou
dvojicou termínov: upresňovaným (tj. menej presným) a upresňujúcim (tj. pres-
nej�ím) neexistuje rovnocennosť (znamienko rovnosti �=�), čo do zhodnosti s ú-
myslom alebo názorom autora. Úmysel autora alebo pisateľa sa viacej zhoduje,
stoto�ňuje s presnej�ím termínom, ktorý hlb�ie a dôkladnej�ie vystihuje jeho zá-
mer. Preto spravidla v takýchto prípadoch nemo�no ani zamieňať poradie upres-
ňovaného a upresňujúceho termínu. Presnej�í termín le�í v�dy na druhom mies-
te, nasleduje v�dy po menej presnom. To si toti� vy�aduje i logika: pri upres-
ňovaní niečoho, nemô�e účinok predchádzať svoju príčinu. A príčinou upresne-
nia je nepresný termín.

Poradie termínov pri upresňovaní je zameniteľné len v tých prípadoch, keď
sa výrazy navzájom neupresňujú v pravom slova zmysle, ale len dopľňajú.

Vy��ie povedané je mo�no pekne vysvetliť nasledovným príkladom: Slovné
spojenie «strom je jedľa» nie je ekvivalentné so slovným spojením «jedľa je
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strom». Na prvý pohľad je zrejmé, �e prvé z dvoch tvrdení neplatí, strom toti�
nie je jedľa. Teda nie ka�dý strom je jedľou, ale ka�dá jedľa je stromom.

Keď�e v prvom prípade neide o jednoduché vysvetľovanie, ale o upresňova-
nie, konkretizáciu, nemo�no ani ľubovoľne zamieňať poradie termínov. Preto
pisateľ z cyrilometodejského obdobia by tu na zdôraznenie upresňovania pou�il
slovko «rekß‚e», ktoré v takýchto spojeniach plní výlučne funkciu upresňu-
júcu, či�e: 

STROM «rekß‚e» JEDĽA � strom «presnej�ie povedané» jedľa.
A nikdy nie: 

STROM «TO JEST alebo TO ZNAMENÁ» JEDĽA
Podobne je to i v prípade slovného spojenia: (latinská) m�a «rekß‚e» (by-

zantská) slu�ba.
Čo slú�il sv. Metod a čo roz�iroval na Veľkej Morave? Západnú � rímsko-

katolícku om�u, alebo východnú � gréckokatolícku Slu�bu Bo�iu? Príčastie
«rekß‚e» a nezameniteľné poradie upresňovaného a upresňujúceho termínu
signalizujú a tie� definitívne rozrie�ujú dilemu dvadsiateho storočia:

Sv. Metod slú�il a roz�iroval na Veľkej Morave om�u, PRESNEJ�IE,
KONKRÉTNEJ�IE povedané Slu�bu Bo�iu východného obradu. Prečo pisateľ
�M pou�il aj latinský výraz «m�a» pozri ďalej.

Na základe vy��ie uvedenej filozofickej úvahy nemo�no v starých textoch v �iad-
nom prípade prekladať UPRESŇUJÚCU časticu «rekß‚e» slovami «to je»,
«to jest» a ani inými im podobnými výrazmi, preto�e tieto vyjadrujú zhodnosť,
ekvivalenciu, rovnocennosť termínov (nepresného a presnej�ieho), ktoré ako
také, čo sa týka vyjadrenia autorovho úmyslu, nie sú vôbec rovnocenné. Takýto
preklad v prítomnom čase nie je prípustný ani z hľadiska toho, �e ide o príčastie
minulé a nie prítomné.

Správny preklad minulého aktívneho príčastia «rekß‚e», ako upresňujú-
cej častice v na�ích jazykových podmienkach dvadsiateho storočia teda znie:
«rekß‚e» � presnej�ie povedané.

Tento preklad plne vystihuje historickú funkciu tohto príčastia, čo dokazujú
i texty najstar�ích staroslovanských rukopisov.

Na tomto mieste treba e�te zdôrazniť jednu dôle�itú skutočnosť, �e toti� v slo-
vanských jazykoch sa postupom storočí začal strácať prirodzený cit na roz-
li�ovanie vysvetľujúcej funkcie slov «sir™ç´», «siest´», «eΩe est´» na jed-
nej strane a upresňujúcej funkcie príčastia «rekß‚e» na strane druhej. Navy�e,
tomuto nepriaznivému jazykovému trendu napomáhal e�te i samotný fakt, �e
ka�dé upresnenie zahŕňa v sebe i vysvetlenie, čo v�ak naopak neplatí! Preto pri �tú-
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diu významu slova «rekß‚e» treba zohľadniť i vek literárnej pamiatky. Čím
má text star�í pôvod, tým viac platí povedané v tomto článku. V nov�ích lite-
rárnych prácach sa tieto výrazy začali navzájom stále viac zamienať, a� sa stali
navzájom synonymami. Záverom vy��ie uvedenej filozofickej úvahy teda mo�-
no kon�tatovať, �e kým slová «sir™ç´», «siest´», «eΩe est´» majú funkciu
ČISTE VYSVETĽUJÚCU, minulé aktívne príčastie «rekß‚e» má historickú
funkciu vysvetľujúco-UPRESŇUJÚCU. Pričom dôraz a hlavná funkcia tohto
slova je UPRESŇOVAŤ a vysvetlenie nastáva u� len ako samovoľný dôsledok.
Kvôli ľah�iemu pochopeniu problému uveďme nasledovnú schému:

nepresný výraz          —          rekß‚e —          upresňujúci výraz

Po tomto filozofickom odbočení sa mô�eme vrátiť k ná�mu liturgickému
problému. Správny preklad úryvku z citovanej buly pápe�a Hadriána II.:

«i sß s{toü mß‚eü, rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee sß sluΩ´boü», znie: «i so svätou om-
�ou, presnej�ie povedané Slu�bou..», čo dáva celej vete iný, úplne opačný
zmysel ako sa doteraz mylne predpokladalo. Slovo «rekß‚e» pou�ité v �M
takto dokazuje, �e liturgický útvar schválený v Ríme a spomínaný v bule sv.
Otca bol Slu�bou Bo�ou byzantského východného obradu, lebo výraz «Slu�ba»
je typickým označením liturgie byzantského obradu.60

Pisateľ �M prevzal cudzí termín «m�a» z latinského «missa», vyskytujú-
ceho sa v latinsky písanej bule pápe�a Hadriána II., z ktorej citoval. Hneď nato
v�ak pokladal za potrebné uviesť upresnenie «rekß‚e sß sluΩ´boü», �e
nei�lo o latinskú om�u, ale o byzantskú Slu�bu Bo�iu.

Podobne aj úryvok, v ktorom sa spomína sviatok sv. Petra a �m�a sv. Pet-
ra�, mô�eme presne prekladať takto: «s{tgo petra mß‚i pribliΩaüwi så
1 rekß‚e sluΩ´b™» � «keď sa pribli�ovala om�a sv. Petra, presnej�ie po-
vedané Slu�ba».

Správnosť vy��ie uvedenej úvahy o doteraj�om nepresnom prekladaní slova
«rekß‚e» slovom «to jest» dokazuje i úryvok �M, kde autor tohto �itia opisu-
je prípad jedného boháča, ktorý si vzal za man�elku svoju krstnú matku a sv. Me-
tod sa s veľkým úsilím sna�il dať túto zále�itosť do poriadku:

«eterß drugß bogatß z™lo i sßv™t´nikß 1 ∑Ωeni så
kkkkuuuuppppeeeettttrrrrooooüüüü    ssssvvvvoooo««««üüüü    1111    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    æææættttrrrrßßßßvvvv´́́́üüüü 1 i mnogo kazavß i u-
çivß i ut™‚avß 1 ne moΩe «ü razvesti», (kap. XI.).61

Sv. Cyril a Metod priniesli a �írili liturgiu sv. Jána Zlatoústeho
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Tento text sa doteraz nesprávne prekladal nasledovným spôsobom:
«jeden veľmi bohatý priateľ a radca sa o�enil so svojou krstnou mat-

kou, to jest �vagrinou, (Metod) mnoho kázal a učil a ute�oval, nemohol
ich rozviesť�».62

Správny preklad, keď zoberieme do úvahy upresňujúcu funkciu častice
«rekß‚e», znie:

«jeden veľmi bohatý priateľ a radca sa o�enil so svojou krstnou mat-
kou, presnej�ie povedané �vagrinou, a (Metod) mnoho kázal a učil a u-
te�oval, nemohol ich rozviesť�».

Staroslovanské «kupetra» znamená krstná matka63 a «ætrßv´» zname-
ná �vagriná64, či�e v dne�nom chápaní bratova �ena, alebo �enina sestra, čo sa
týka príbuzenských vzťahov.

Brückner vychádzajúc z doteraz v�eobecného nesprávneho predpokladu, �e
príčastie «rekß‚e» má v takýchto spojeniach výlučne vysvetľovaciu funkciu, a
�e sa prekladá v tejto súvislosti výrazom «to jest» (alebo «to znamená»), vyslo-
vil mylný názor, �e ide o falo�nú glosu. Podľa jeho názoru toti� text by mal
správne vyzerať: «kupetroü svo«ü 1 rekß‚e kumoü». Svoj názor sa
sna�il odôvodniť nasledovne:

Preto�e vraj staroruskí čitatelia nerozumeli tento moravsko-panónsky ter-
mín «kupetra», preto vraj opisovateľ chcel text vysvetliť vsunutím glosy a
pritom sa vraj pomýlil, a tak vzniklo nezmyselné spojenie, �e �krstná matka
znamená �vagriná�.65

I keď táto Brücknerová argumentácia nie je správna, veď vychádza z mylné-
ho predpokladu, predsa má zdravú logiku. Brückner si toti� jasne uvedomil, �e
«krstná matka» nie je to isté, čo «�vagriná». A tie�, �e nie ka�dá krstná matka
musí byť nutne zároveň aj �vagrinou. Uvedomil si, �e výklad textu v zmysle
�krstná matka, to jest �vagriná� je vonkoncom neprípustný. Aj keď krstná matka
je v duchovnom príbuzenstve ku krstenej osobe a �vagriná je v telesnom prí-
buzenstve, to neoprávňuje, aby sme stoto�nili obidva pojmy alebo ich takto
navzájom vysvetľovali. Brückner nepoznal správny historický význam slova
«rekß‚e», a preto nutne hľadal východisko z tejto dilemy predpokladajúc
chybu opisovateľa, čo je samozrejme obyčajne posledným argumentom vo v�etkých
prípadoch, keď sa niečo nevie vysvetliť. Keď pou�ijeme správny preklad príčas-
tia «rekß‚e» ako častice UPRESŇUJÚCEJ, preklad sporného textu znie:
«krstná matka, presnej�ie povedané �vagriná».

Aby sme dôkladnej�ie pochopili celú situáciu opisovanú v spornom úryvku
a tie�, aby sme pochopili pravý úmysel autora, musíme objasniť jednotlivé poj-
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my, prípadne ich etymológiu:
«kupetra» krstná matka nie je iba výlučne moravsko-panónsky termín,

ako sa domnieval Brückner, ale slovo v�eslovanského �iránskeho� základu, od-
vodené od slova «køp™l´», resp. «køpel´» kúpeľ, ktorým sa v cyrilometodej-
ských časoch začal označovať kresťanský krst, pôvodne udeľovaný trojná-
sobným úplným ponorením do vody.66

«ætrßv´» �vagriná � slovo pochádza zo stsl. «øtroba» útroba, lono,
brucho, vnútornosti (porov. čes. JÁTRA pečeň, rus. ÄTRA vnútornosti, útroba,
resp. slov. JATERNICE), a teda v svojom pôvodnom význame znamená «oso-
bu pochádzajúcu z tej istej (materinskej) útroby», teda osobu ú�asne blízku �
akoby vlastnú sestru. Výraz «kupetra» nie je to isté, čo «ætrßv´», ani v úz-
kom slova zmysle («�ena tej istej útroby» alebo «vlastná sestra»), ani v �ir�om
slova zmysle («�vagriná», to jest «bratova �ena»).

Vidíme teda, �e i v tomto prípade, vyskytujúcom sa priamo v tom istom �M,
slovko «rekß‚e» slú�i na konkretizáciu autorovho úmyslu a nie na vysvetľovanie
samotného slova «kupetra». Autor �M chcel poukázať na príčiny nedovole-
nosti sobá�a. Keď�e výraz «kupetra» nedostatočne vystihuje príčinu nedovo-
lenosti, autor konkretizuje vzťah boháča a �eny veľmi silným, emociálnym vý-
razom «ætrßv´» jatrová, t.j. �ena z tých istých jatier, z tej istej útroby (t.j.
akoby vlastná sestra). Autor nechce vysvetľovať, čo znamená slovo «kupet-
ra», ale konkretizuje svoj úmysel vyjadriť prečo bol sobá� neplatný, tak�e ho Me-
tod za ka�dú cenu chcel zru�iť. Podľa 53. kánonu Trulského koncilu (691) vo vý-
chodnej Cirkvi stojí duchovné príbuzenstvo nad pokrvným príbuzenstvom.67
Dalo by sa teda povedať, �e autor tu vysvetľuje situáciu, alebo stav vecí, ale nie
samotné slovo «kupetra».

Výraz nachádzajúci sa v �M v�dy za slovkom «rekß‚e» nie je teda pú-
hym vysvetlením prvého termínu, ale UPRESNENÍM autorovho úmyslu, jeho
my�lienky.

A teraz sa opäť vráťme k pôvodnej my�lienke, ktorou sme začali túto kapi-
tolu: k rozboru a prekladu úryvku zo �M, ktorý u� v minulom storočí upútal a i
dnes stále upútava pozornosť desiatok liturgistov, slavistov a vôbec v�etkých
skúmateľov a obdivovateľov diela sv. Cyrila a Metoda. Títo si kladú toti� nasle-
dovnú otázku: Akú liturgiu priniesli, slú�ili a roz�irovali solúnski bratia na Veľ-
kej Morave?

A odpoveď je jednoznačná: Liturgiu východného, gréckeho, byzantského o-
bradu, toti� Slu�bu Bo�iu (

 

hj Qeiva Leitourgiva). Hovorí nám to jedna z naj-
star�ích a najvierohodnej�ích písomných pamiatok, ktorej originál bol napísaný
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krátko po smrti svätého Metoda (koniec 9. st.) � �itie Metodovo, a to v XI.
kapitole, tesne predtým, ako sa spomína vy��ie rozoberaný prípad boháča, ktorý
si vzal za man�elku svoju krstnú matku. Tam sa nachádza správa, �e sv. Metod
slú�il Slu�bu Bo�iu na sviatok sv. Petra a Pavla. Kvôli jasnosti uvedieme úry-
vok e�te raz:

«inßgda Ωe pak¥ s{topßlku voüüwu na pogan¥æ : i ni-
ç´so Ωe usp™üwü nß m¨dåwü 1 ssss{ {{{ttttggggoooo    ppppeeeettttrrrraaaa    mmmmßßßß‚‚‚‚iiii    pppprrrriiiibbbblllliiii----
ΩΩΩΩaaaaüüüüwwwwiiii    ssssåååå    1111    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    sssslllluuuuΩΩΩΩ´́́́bbbb™™™™ 1 posßla kß nemu g{lå 1 æko
awe mi så ob™waö‚i na ssss{ {{{tttt¥¥¥¥iiii    ppppeeeettttrrrroooovvvvßßßß    dddd{{{{nnnn´́́́ sß voi svoimi
sßtvoriti u mene 1 v™ruü vß b{ß æko pr™dati ti imat´ æ
vßskor™ 1 «Ωe i b{¥s» � «A inokedy zas, keď Svätopluk bojoval s
pohanmi a nijakého úspechu nedosiahol, ale vyčkával, pribli�ovala sa
om�a svätého Petra, presnej�ie povedané Slu�ba, poslal k nemu (Me-
tod), hovoriac: � Ak mi sľúbi�, �e svätý Petrov deň s vojakmi svojimi
strávi� u mňa, verím v Boha, �e ti ich vydá čoskoro. � Čo sa i stalo».

V zmysle doteraz povedaného mô�me presne vylo�iť zmysel tohto mimo-
riadne dôle�itého úryvku takto: 

«A inokedy zas, keď Svätopluk nedosiahnúc v opätovnom boji s po-
hanmi nijakého úspechu a nečinne vyčkával (nevediac, čo robiť), pribli-
�ovalo sa slávenie sviatočnej petro-pavlovskej «m�e» (od lat. «missa»),
presnej�ie povedané byzantskej Slu�by Bo�ej, poslal k nemu Metod pos-
la s odkazom � keď mi sľúbi�, �e tento sviatok svätých apo�tolov Petra
a Pavla, ktorý sa pribli�uje, strávi� u mňa na Slu�be Bo�ej, spolu s celou
svojou vojenskou dru�inou, verím, �e Boh ti pohanov čoskoro vydá do tvo-
jej moci � čo sa i stalo � teda Svätopluk bol u Metoda na Slu�be Bo�ej
v tento sviatok a Boh mu doprial víťazstvo v boji».

Zostáva e�te zodpovedať jednu otázku: Prečo vôbec autor �itia Metodovho
pou�il v texte latinský výraz «m�a» a hneď vzápätí upresnil na «slu�ba», keď sv.
Metod neslú�il na sviatok sv. Petra a Pavla latinskú om�u, ale byzantskú Slu�bu
Bo�iu? 

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Dávajú nám ju predchádzajúce riadky toho
istého �itia Metodovho. V VIII. kapitole toti� čítame, �e panónske knie�a Koceľ
poslal k Sv. Otcovi (apo�tolikovi) posolstvo, v ktorom ho prosil, aby mu prepustil
blahoslaveného učitela sv. Metoda. A Sv. Otec, Hadrián II. (867�872), mu od-
povedal listom, v histórii známym ako pápe�ská bula Gloria in excelsis. I keď
sa nám táto pápe�ská bula nezachovala v origináli, je nad ka�dú pochybnosť jas-
né, �e bola písaná latinsky, tak ako v�etky pápe�ské buly bez výnimky od najstar�ích
čias dodnes. Z tohto pre Slovanov vyznamného pápe�ského dokumentu autor v VIII.
kapitole �M voľne, ale veľmi ob�írne uvádza v staroslovanskom preklade jej
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podstatnú časť. Pod vplyvom tohto latinsky písaného originálneho textu buly,
ktorý autor �M mal pravdepodobne pri písaní �M pred sebou a z ktorého citoval,
vo svojom staroslovansky písanom úryvku tejto buly ponecháva termín «m�a»
(om�a), lebo taký termín («missa») istotne pou�il i pápe� a jeho pisári nepozna-
júc u� v tomto čase východné názvoslovie.68 Z toho istého dôvodu ho autor �M
pou�il aj v XI. kapitole, kde spomína bohoslu�by na sviatok sv. Petra a Pavla,
ale ako u� bolo vy��ie ukázané, ihneď upresňuje, �e sv. Metod neslú�il om�u
latinského obradu, ale Slu�bu Bo�iu svojho domáceho byzantského obradu.

NNNNiiiieeeekkkkooooººººkkkkoooo    pppprrrrííííkkkkllllaaaaddddoooovvvv    ppppoooouuuuÏÏÏÏiiiittttiiiiaaaa    vvvv˘̆̆̆rrrraaaazzzzuuuu    ««««rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee»»»»    zzzzoooo    ssssttttaaaa----

rrrrooooddddáááávvvvnnnnyyyycccchhhh    sssslllloooovvvvaaaannnnsssskkkk˘̆̆̆cccchhhh    lllliiiitttteeeerrrráááárrrrnnnnyyyycccchhhh    pppprrrraaaammmmeeeeÀÀÀÀoooovvvv

� I v dodnes u�ívaných staroslovanských textoch Liturgie sv. Jána Zlato-
ústeho sa príčastie «rekß‚e» mnohonásobne vyskytuje vo forme singuláru v tvare:
«REK¿».69 Naprīklad v jekténii za usop�ich:

«EÊwe‘ mo’limså ∑Ê uÊpokoe’nïi d ∆̈‚ß uÊso’p‚ixß rab∑’vß b{Ωï-
ixß iiii˛˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß, ī ∑̄ eΩ̨e prosti’tiså i˛mß vså’kom¨ pregr™‚e-
’nïü, vo’l´nom¨ Ωe ī nevo’l´nom¨» � «E�te sa modlíme za upokoje-
nie du�í zosnulých sluhov Bo�ích N. N., a aby sa im odpustili v�etky ve-
domé i nevedomé hriechy».

Kňaz sa potichy modlí:
«sa’mß, Gd̂i, poko’ĭ d ∆̈‚¥ uÊso’p‚ixß ra’bß Tvoi’xß iiii˛˛˛m̨mmmåååå

rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß, vß m™ ∆st™ sv™ ∆tl™» � «�sám Pane, upokoj du�e zosnulých
sluhov Tvojich N. N., na mieste svetlom�».

A potom nahlas ukončuje jekténiu slovami:
«ÆÊk∑ T¥’ e Êsi’ voskrese’nïe ī Ωivo’tß ī poko’ĭ ūso’p‚ixß rab̄ß

Tvoi’xß iiiį˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß, Xr̂te’ B{Ωe na’‚ß» � «Lebo Ty si vzkriesenie a
�ivot a pokoj zosnulých slu�obníkov Tvojich N. N., Christe Bo�e ná��».

Počas veľkého vchodu sa kňaz nahlas modlí:
«Svåt™ ∆ĭ‚ago vsele’nskago AÊrxïere’a na’‚ego iiii˛˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß, Pa’p¨

Ri’mskago, pre∑svåwe’nn™ĭ‚ago AÊrxïep⁄ ’skopa ī Mitropol⁄ ’ta
na’‚ego K√’rß iiii˛˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß ī bogolübi’vago EÊp⁄ ’skopa na’‚ego K√’rß
iiii˛˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß, (vseçestn™ ∆iÂ‚ago o Ê{ca‘ na’‚ego Pr∑toarxïmandr⁄ ’ta
iiii˛˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß, Pr∑toig ∆̈mena iiii˛˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß, iÊ IÊg ∆̈mena iiii˛˛˛m̨mmmåååå    rrrreeee’ ’’’kkkkßßßß) i
ve’s´ svåwe’nniçeskïĭ, dïa’konskïĭ ī iÊ’noçeskïĭ çi’nß»�
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Vo v�etkých týchto a im podobných prípadoch, minulé činné príčastie «REK¿»
neplní funkciu vysvetľujúcu, ale upresňuje a konkretizuje. «i˛må re’kß» zna-
mená výzvu: �uveď konkrétne meno�. Neide tu o vysvetľovanie, čo znamenajú
slová: «vsele’nskiĭ AÊrxïereĭ», «Mitropolïtß», «Pr∑toarxïmandrïtß»,
alebo «IÊg ∆̈menß», ale o konkretizáciu, ktorého konkrétneho pápe�a, konkrétne-
ho metropolitu, či konkrétneho ihumena máme pri modlitbe na mysli.

Podobnú funkciu častice «rekß‚e», ako elementu konkretizujúceho, vidí-
me i na mnohých iných príkladoch:

� V Povesti vremennych let (začiatok 12. st.) čítame:
«My sä doiskaxomß oruΩæemß odinoü storonoü, rek˚e sablä-

mi, a sixß oruΩæe oboüdu ostro, rek˚e meçæ» � «My sme sa dos-
tali (k víťazstvu, k úlovku) zbraňami ostrými z jednej strany, presnej�ie
povedané �abľami, (ale) týchto (t.j. na�ich nepriateľov) zbraň je ostrá z o-
boch strán, presnej�ie povedané meč».70

«OruΩæe oboüdu ostro» alebo «oruΩæe odinoü storonoü ostro» sú
v�eobecné pojmy, ktoré mô�u označovať rozličné, jedno alebo dvojstranne naostrené
zbrane. Slovo «rekß‚e» konkretizuje druh zbrane � �abľa, meč.

� Na inom mieste Povesť hovorí:
«Xodixomß vß bolgary, smotrixomß, kako sä poklanäütæ vß

xram™, rek˚e vß ropati, stoäwe bes poäsa…» � «Nav�tívili sme
Bulharov, dívali sme sa, ako sa klaňajú v chráme, presnej�ie povedané v po-
hanskom chráme».

«Xramß» je v�eobecný pojem označujúci v kresťanskej terminológii dom
modlitby, respektíve dom liturgických úkonov. «Ropata» je staroslovanské slo-
vo označujúce iba nekresťanské inoverecké chrámy, pohanské modloslu�obné
idoloslu�obné miesta.71 Povesť nevysvetľuje, �e slovo «chrám» znamená (= to
jest) idoloslu�obné pohanské miesto, čo by nakoniec i nebola pravda, ale konkre-
tizuje, aký druh chrámu má na mysli: nie kresťanský, ale pohanský modloslu-
�obný.

Sreznevský uvádza tie� niekoľko prípadov dávneho pou�itia slova «rekß-
‚e» z historických prameňov, napr.:

� «Kß mouΩø tvo¨emou obra˚teni¨e tvo¨e, rekß˚e podb™Ωiwe
tvo¨e, pristani˚te tvo¨e».72 � «Na tvojho mu�a sa má� obracať,
presnej�ie povedané, u neho je tvoja ochrana, tvoj prístav». 

«Obracať sa» je �iroký pojem. Mo�no sa obracať na mieste, mo�no sa obracať
na lô�ku, mo�no sa obracať na niekoho, napr. s prosbou a pod. Častica «rekß‚e»
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konkretizuje situáciu, �e dotyčná �ena sa má obracať na svojho mu�a, teda kon-
krétnej�ie povedané, vo v�etkých svojich potrebách a problémoch hľadať ochra-
nu u svojho mu�a, lebo on je jej ochranou. Neide tu o vysvetľovanie samotného
pojmu «obra˚teni¨e» ako takého.

� «Çislo oubo, rekß˚e ¨edinænica, dßvoica, troica i proka±
çisla…»73 � «Číslo teda, presnej�ie povedané jednotka, dvojka, troj-
ka a nasledovné čísla�»

V tomto prípade ide o konkretizáciu spojenú s vysvetlením, ale aj to len
preto, �e na pravej strane je vymenovaný celý súbor. Pravá strana je konkrét-
nej�ia ne� ľavá.

Na inom mieste Povesť vremennych let symbolicky, obrazne vyjadruje
zásluhy sv. Vladimíra na pokrstení a pokresťančení pohanskej ruskej zeme a
jeho prácu prirovnáva k práci roľníka obrábajúceho tvrdú zem a pritom u�íva
slovo «rekß‚e», aby nedo�lo k omylu:

� «Volodimerß vzora i oumåçi, rek˚e kr’wenæemß prosv™-
tivß…»74 � «Vladimír (ruskú zem) pooral a zmäkčil, presnej�ie pove-
dané, krstom presvietil�».

Tu znova jasne a jednoznačne vidieť, �e slovkom «rekß‚e» autor nechcel
vysvetľovať, čo znamenajú slová «orať» a «zmäkčiť», alebo �e «orať a zmäkčiť»
je to isté (= to jest), čo «pokrstiť». Autor tu nevysvetľuje pojmy ako také, ale u-
presňuje, konkretizuje svoj úmysel, ktorý bol na ľavej strane vyjadrený nejasne,
v�eobecne, obrazne, symbolicky.

� «Vß svät™mß pravil™, rek˚e vß V™ruü vß edinogo Boga…»75
� «Vo svätom pravidle, presnej�ie povedané vo �Verím v jedného Bo-
ha��».

V�eobecný pojem «sväté pravidlo» zahŕňa poriadok v�etkých denných
modlitieb a obradov vo východných monastyroch, t.j. Utreňu, Večurňu, Obed-
nicu, Polnočnicu, atď.76 Tento v�eobecný pojem je tu konkretizovaný, �e sa tu
jedná o konkrétnu modlitbu «Verím v jedného Boha».

� «Outræn¨e¨e p™ni¨e, rek˚e Slava vß vy˚nixß Bogu…»77 �
«Ranné spievanie, presnej�ie povedané �Sláva vo vy�nych Bohu��»

Pojem «ranné spievanie» v �iadnom prípade nemusí byť toto�ný len s Veľkým
slávoslovím: «Sláva vo vy�nych Bohu». «Ranné spievanie» dokonca aj v cirkev-
nej terminológii je veľmi �iroký pojem. Preto ani tu si nemo�no dovoliť vysvet-
ľovanie v zmysle, ako to urobili prekladatelia �M v prípade výrazu «m�a rek�e
slu�ba». Ide znova o konkretizáciu a upresnenie, �e sa tu jedná o �peciálnu
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modlitbu rannej Utrene � «Veľké slávoslovie», tak ako i na Veľkej Morave sa
jednalo o byzantskú Slu�bu Bo�iu a nie latinskú om�u.

� «Mati Mois™¨eva… vloΩi (i) v kovçeΩecß, rek˚e vß kra-
bæicü»78 � «Matka Moj�i�ova� (ho) vlo�ila do pokladnice, presnej-
�ie povedané do malej loďky (korábu).»

«KovçeΩecß» je okovaná nádoba, pokladnica na drahocennosti.79 Matka
Moj�i�ova skrývajúc svojho syna v rieke Níl, ho vlo�ila, ako svoj najdrahocen-
nej�í poklad, do adekvátnej, na to uspôsobenej krabice � korábu80, ale určite
nie do okovanej pokladnice v pravom slova zmysle, ktorá by klesla na dno rie-
ky. Vidieť jasne upresňujúcu funkciu častice «rekß‚e», nevysvetľuje v�ak, čo
znamená slovo «kobçeΩecß».

� «I poäde (çervæ) i posu˚i drevo elnoe, togo radi i skora,
rek˚e b™lka, vsä izgybe, ne imyi kormlä vß sus™ drev™…»81 �
«I zjedol (červ) i vyschlo jedľové drevo, kvôli tomu i kôra, presnej�ie
povedané bielka celá zhynula, nemajúc vý�ivy v suchom dreve�».

«B™lka» je biela vrstva ko�e, «skora» je kôra stromu vo v�eobecnosti. Te-
da opäť upresnenie a nie vysvetlenie, lebo kôra nie je to isté čo bilka.

� «RRRReeeeççççeeee    BBBBooooggggßßßß 1 ne dobro «̄stß b¥ti çlov™ku «̄d ∆nomu 1
sßtvorimß «̄mu pomo‚t´ ∆ podob´∆nõ «¯mu 1 sßtvorim ∆
rrrreeeekkkk∆∆∆∆‚‚‚‚eeee    oooo¯¯¯¯} }}}cccc´́́́    iiii¯¯¯ ̄   ssss{nnnnßßßß 1 niç ∆soΩe bo tvorit ∆ o}¯cß be s{na 1 ni s{nß
tvoritß niç´ ∆soΩe bezß ō}ca»82 � «Hovorí Boh: nie je dobré byť
človeku samému, stvoríme mu pomocnicu jemu podobnú. Stvoríme �
presnej�ie povedané Otec a Syn, lebo Otec nič netvorí bez Syna, ani
Syn nič netvorí bez Otca�»

«Hovorí Boh� presnej�ie povedané Otec a Syn» � pojem Boh je tu znova
upresnený konkretizovaný Bo�ími Osobami. Teda sa nejedná o hociakého boha,
ale o jedného Boha v troch Osobách, o Trojjediného. Výraz za slovom «rekß-
‚e» znova ako obvykle viac vystihuje úmysel autora.

SSSSlllloooovvvvoooo    ««««rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee»»»»    vvvvyyyysssskkkkyyyyttttuuuujjjjúúúúcccceeee    ssssaaaa    pppprrrriiiiaaaammmmoooo    vvvv    ÎÎÎÎiiiittttíííí    MMMMeeeettttoooo----

ddddoooovvvvoooommmm

V �M sa vyskytuje výraz «rekß‚e» v celku sedemkrát. Pozrime sa na jed-
notlivé prípady a rozoberme ich podrobnej�ie, lebo len tak mô�eme jasne po-
chopiť pravý význam tohto príčastia v období rodiacej sa slovanskej literatúry.
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A) Prvýkrát sa vyskytuje slovo «rekß‚e» v VIII. kap. �M,83 (podrob-
nej�ie pozri vy��ie) vo voľnom staroslovanskom preklade latinsky písaného listu
Gloria in excelsis z roku 869,84 ktorým pápe� Hadrián II. (867�872) potvrdil
u�ívanie byzantskej Slu�by Bo�ej v staroslovanskom jazyku. Pápe� vo svojom la-
tinskom liste uvádza latinský pojem «missa» (om�a, lebo nepoznal byzantskú
terminológiu), čo je úplne logické a normálne.

Keď�e autor �M čerpal v tomto prípade z latinskej predlohy listu, pou�il i vo svo-
jom preklade tohto listu západný výraz «mß‚a» (om�a), ale hneď dodal �
«rekß‚e slouΩæba» presnej�ie povedané Slu�ba, aby zdôraznil, �e i�lo o povo-
lenie na východnú � byzantskú Slu�bu Bo�iu a nie latinskú om�u.

V tomto voľnom preklade pápe�ovej buly sa výraz «mß‚a» vyskytuje e�te
raz; pápe� v súvislosti s liturgiou, ktorú v Ríme slávnostne potvrdil, hovorí: 

«s´ Ωe «dinß xraniti ob¥çai, da na mß‚i p´rv™« ç t́ut´
ap(o)s(to)lß i evang(e)li« rim´sk¥, taçe slov™n´sk¥...» �
«(je) v�ak (treba) zachovávať tento jediný zvyk, (toti�) aby sa na om�i
čítal apo�tol a evanjelium najprv rímsky (t.j. latinsky), potom slo-
vansky�», (�M, kap. VIII.).

Ale tu u� autor �M nepokladal za potrebné zdôrazňovať znovu, �e �lo o by-
zantskú liturgiu, lebo to urobil u� v úvode prekladu listu. Byzantský charakter
cyrilometodejskej liturgie veľmi jasne vysvitá, mimo iného, i zo samotného
kontextu tejto buly. Pápe� Hadrián II. toti� pripomína prastarý cirkevný obyčaj,
podľa ktorého sa v Ríme na om�iach latinského obradu čítavalo evanjelium a
apo�tol najprv po grécky a a� potom po latinsky (čo sa koniec koncov v Ríme
na slávnostných pontifikálnych liturgiách robí dodnes), kým v Kon�tantinopole
na východných byzantských Slu�bách Bo�ích sv. Jána Zlatoústeho (príp. sv.
Bazila Veľkého) sa zasa apo�tol a evanjelium spievali najprv latinsky a a� po-
tom v rodnej gréčtine.85

Pápe� teda svojou bulou Gloria in excelsis síce schválil cyrilometodejskú
liturgiu, ale pod jednou podmienkou, �e sa vy��ie spomínaný starobylý litur-
gický obyčaj bude naďalej dodr�iavať aj na Veľkej Morave, či�e sa tam bude na slo-
vanských bohoslu�bách apo�tol a evanjelium spievať najprv latinsky a potom
staroslovansky. To v�ak znovu jednoznačne ukazuje, �e v Ríme bola schválená
a na Veľkej Morave slú�ená Slu�ba Bo�ia sv. Jána Zlatoústeho východného by-
zantského obradu. Keby toti� �lo o om�u v latinskom obrade, potom by bolo
potrebné, aby sa evanjelium aj apo�tol čítali najprv po grécky a nie po latinsky.

B) Druhykrát sa slovo «rekß‚e» vyskytuje v X. kap., kde autor �M opisu-
je reakciu a zákrok pápe�a Jána VIII. (872�882)86 proti nemeckým rímskoka-
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tolíckym biskupom (napr. Adalvínovi, arcibiskupovi salzburskému, Annovi fri-
zinskému, Hermanrichovi passovskému), ktorí v rozpore so v�etkými právami
uväznili episkopa Metoda a kruto s ním zaobchádzali. Pápe� týchto biskupov
suspendoval,87 zbavil ich účasti na Bo�ej Eucharistii a zbavil ich vysluhovania
svätej om�e a ostatných sviatostí latinského obradu a tie� ich zbavil spoločenstva
s ich kňazmi.

Doslovný citát, ako nám ho podáva Uspenský zborník znie:
«doide kß apostoliku i uv™d™vß posßla klåtvu na nå 1

da ne poüt´ mmmmßßßß‚‚‚‚aaaa    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    sssslllluuuuΩΩΩΩ´́́́bbbbyyyy v´si korol«vi e’p{spi 1
doi’de i d´r´Ωat´»88 � «Pri�lo (to) k Apo�tolskému, a dozvediac sa,
poslal kliatbu na nich, aby nespievali om�e, presnej�ie povedané slu�-
by, v�etci kráľoví biskupi, kým ho dr�ia (v zajatí)».

Tu v�ak, vzniká zdanlivý problém. Je isté, �e sa jedná o rímskokatolíckych,
západných biskupov, ktorí určite slú�ili om�e v západnom obrade, preto výraz
«mß‚a» om�e je tu na mieste � tentoraz je tu správne pou�itý. No zdanlivý
problém sa vynára v preklade slov «rekß‚e sluΩ´by» presnej�ie povedané
slu�by. Ak chápeme «Slu�by» v úzkom slova zmysle, ako eucharistickú liturgiu
východného obradu, potom tento preklad, ako upresňovanie by nemal zmysel,
tak�e sa na prvý pohľad zdá, akoby autor �M naozaj na tomto mieste len
vysvetľoval, čo znamená výraz «mß‚a». V skutočnosti v�ak, sa tu pod pojmom
«sluΩ´b¥» skrýva nie byzantská liturgia � Slu�ba Bo�ia ako taká, ale ide o «slu�-
by» v �irokom, pôvodnom zmysle tohto slova, teda ide o celú biskupskú slu�bu
� vykonávanie biskupského úradu a v�etkého, čo s tým súvisí. Text treba chá-
pať v tom zmysle, �e pápe� zakázal suspendovaným latinským biskupom nielen
slávenie latinskej om�e ako takej, ale slovkom «rekß‚e» sa upresňuje, �e zá-
kaz sa vzťahoval na v�etku biskupskú slu�bu, zahŕňal v�etky biskupské činnosti
� veď v tom vlastne spočíva trest suspendovania (zbavenia miesta, úradu).

Keď nazrieme do latinsky písaných listov pápe�a Jána VIII., v ktorých u-
vaľuje tresty na previnilých franských biskupov, pozorný čitateľ sám nájde toto
pred chvíľou u� vy��ie spomenuté správne rie�enie zdanlivého problému. Pápe�
Ján VIII., toti� vo svojich listoch (napr. List Jána VIII. biskupovi Pavlovi z
Ankony; List Jána VIII. biskupovi Annovi a pod.) u�íva výrazy «divinum mini-
sterium» bo�ia slu�ba, «sacrum ministerium» svätá slu�ba, a to dokonca
niekoľkokrát. Z kontextu týchto listov vidieť, �e sa tu jedná o celú slu�bu svätého
biskupského úradu, t.j. vysluhovanie sviatostí, svätenín, kňazských ordinácií,
zahrňujúc aj slú�enie svätej om�e, a nie o byzantskú Slu�bu Bo�iu, ktorú latin-
skí biskupi v latinskom prostredí určite neslú�ili. Napríklad v Liste biskupovi
Pavlovi z Ankony, pápe� Ján VIII. ukladá Pavlovi, biskupovi ankonskému, svoj-
mu legátovi pre Germániu a Panóniu, aby obvinil Adalvína, arcibiskupa salz-
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burského a Hermanricha, biskupa pasovského, z protizákonného postupu proti
biskupovi Metodovi; aby z Metodom i�iel k Svätoplukovi (pred 14. májom
873). Ján VIII. pí�e toto: 

«Porro si Alvinus cum Hermerico iudicium cum episcopo nostro Me-
thodio inire voluerit, dic ad eos: �Vos sine canonica sententia damnastis
episcopum ab apostolica sede missum, carceri mancipantes et colaphis
affligentes et a sacro ministerio separantes et a sede tribus annis pellen-
tes, apostolicam sedem per ipsum triennium plurimis missis et epistolis
proclamantem. Non estis ad iudicium convenire dignati, quod profecto
semper subterfugere curastis et nunc sine sede apostolica iudicium vos
querere simulastis. Cum ergo ad hoc missus sim, ut tanto vos tempore a
divinis ministeriis separem, quanto vos eundem venerabilem virum a
ministerio sacro cessare coegistis; et ipse tanto tempore credito sibi epis-
copatu inconcusso ac sine quaestione fruatur, quanto constat illum vobis
facientibus eo fuisse privatum. Sicque demum si habieritis in invicem,
conveniatis, et coram sede apostolica pars audiatur et iudicetur utraque.
Praesertim cum inter archiepiscopos causa versetur et conveniens non
sit, ut inter utrumque alius nisi patriarcha index inveniatur. Nam et in
negotiis minorum sacri canones ad sedem, ubi est maior auctoritas, par-
tes destinare probantur�».89

V preklade:� «Ďalej ak by Alvinus s Hermanrichom chceli začať súd s bis-
kupom na�im Metodom, povedz im: �Vy ste bez kánonického nálezu odsúdi-
li biskupa Apo�tolskou stolicou poslaného, v �alári ho dr�iac a zauchami
ho trýzniac a od svätej slu�by ho oddeľujúc a zo sídla tri roky ho odhá-
ňajúc, hoci Apo�tolskú stolicu cez toto trojročie mnohými poslami a
listami prosil. Neráčilo sa vám prísť na súd, ktorému ste sa zaiste sna�ili
uniknúť, a teraz ste bez Apo�tolskej stolice predstierali hľadať súd. Preto
teda na to som poslaný, aby som vás tak dlho od slu�ieb bo�ích odlúčil,
ako dlho ste vy toho�e ctihodného mu�a od svätej slu�by donútili odstu-
povať; a (on) sám nech za ten istý čas zverené mu biskupstvo bez ohro-
zenia a sporu spravuje; on, ako je zistené, bol ho (t.j. biskupstva) va�im
pričinením pozbavený. A� sa takto pokonáte, príďte spolu a pred Apo�-
tolskou stolicou vypočujú sa a budú súdené obe strany. Najmä, preto�e
spor je medzi arcibiskupmi a nie je príhodné, aby medzi oboma iní ne�
patriarcha ako sudca vystupoval. Lebo aj v zále�itostiach men�ích (t.j.
hodnostárov) �iadajú sväté kánony, aby sa stránky obracali k stolici, kde
je väč�ia autorita».90

Pápe� teda zakázal suspendovaným biskupom nielen slávenie � spievanie
ich latinskej om�e, ale i v�etkú ostatnú cirkevnú biskupskú slu�bu � činnosť,
kým neprepustia sv. Metoda z väzenia a nedostavia sa osobne na súd do Ríma.

Mimochodom opäť vidno, akú dôle�itú funkciu malo v cyrilometodejskej
literatúre staroslovanské príčastie «rekß‚e»; v tomto prípade znova poslú�ilo
na upresnenie správy, �e pápe�ský zákaz sa netýkal len spievania latinských
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om�í, ale i vykonávania v�etkých svätých biskupských slu�ieb � v�etkej činnosti
biskupa.

Tí západní bádatelia, ktorí si nev�imli túto dvojznačnosť (homonymum) slova
«slu�ba»,91 nesprávne predpokladali, �e pisateľ �M i v tomto prípade len vysvet-
ľuje pojem «mß‚a» pre východných čitateľov, v čom ich utvrdil i nepresný prek-
lad slova «rekß‚e». Asi takto sa zrodil aj mýtus o tom, �e sv. Cyril a Metod
slú�ili na Veľkej Morave liturgiu podľa latinského obradu � om�u a nepocho-
penie významu «Petrovho sviatku» priviedlo Va�icu dokonca na nezmyselnú
my�lienku o zavedení akejsi «om�e sv. Petra» na Veľkej Morave.

C) V treťom prípade sa výraz «rekß‚e» pou�íva hneď v nasledujúcej vete
a to u� nie v súvislosti so sv. liturgiou, ani nie vo význame upresňujúcom:

«i tako i pusti‚a 1 rekß‚e koc´lu awe sego ima‚i u
sebe 1 ne izbude‚i nasª dobr™».92

Úryvok v českom preklade podľa Va�icu znie: «�a tak jej pustili, ale
řekli Kocelovi: �bude� li ho mít u sebe, tak snadno nám neunikne�!�».93

Túto časť autori prekladajú správne, zohľadňujúc, �e ide o aktívne príčastie
v minulom čase a mno�nom čísle.

D) �tvrtý prípad pou�itia slova «rekß‚e» je hneď v nasledujúcej XI. kap.
�M. Podrobne sme ho rozoberali u� vy��ie, ide o úryvok, kde sa spomína svia-
tok sv. Petra (a Pavla):

«inßgda Ωe pak¥ s{topßlku voüüwu na pogan¥æ : i ni-
ç´so Ωe usp™üwü nß m¨dåwü 1 ssss{ {{{ttttggggoooo    ppppeeeettttrrrraaaa    mmmmßßßß‚‚‚‚iiii    pppprrrriiiibbbblllliiii----
ΩΩΩΩaaaaüüüüwwwwiiii    ssssåååå    1111    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    sssslllluuuuΩΩΩΩ´́́́bbbb™™™™ 1 posßla kß nemu g{lå 1 æko
awe mi så ob™waö‚i na ssss{ {{{tttt¥¥¥¥iiii    ppppeeeettttrrrroooovvvvßßßß    dddd{{{{nnnn´́́́ sß voi svoimi
sßtvoriti u mene 1 v™ruü vß b}ß æko pr™dati ti imat´ æ
vßskor™ 1 «Ωe i b{¥s».94

Vy��ie sme videli, �e ide o typicky byzantské ponímanie slu�by sv. Petra (a
Pavla) vo sviatok sv. Petra (a Pavla) a udalosť sa odohrala s najväč�ou
pravdepodobnosťou počas Petrovho pôstu, ktorý e�te i dnes existuje na Východe
pred sviatom sv. Petra a Pavla (29. júna). Otázkou, prečo v tomto prípade autor
�M pou�il najprv výraz m�a «mß‚a» a potom ho opravil, upresnil pojmom slu�ba
«sluΩ´ba» sme sa podrobne zaujímali u� vy��ie.

V prvých dvoch prípadoch, kedy sa pou�il najprv termín «mß‚a» a potom
«sluΩ´ba» je vysvetlenie evidentné: Autor pou�íval latinsky písanú predlohu,
raz latinský list pápe�a Hadriána II. (alebo jeho opis): Gloria in excelsis a dru-
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hykrát latinské listy (alebo iný zdroj) pápe�a Jána VIII. nemeckým biskupom.
V tomto prípade autor �M, zrejme pod vplyvom predo�lých materiálov, zo zo-

trvačnosti napísal slovo «mß‚a», av�ak u� ho ne�krtol, ale upresnil, podobne
ako v predchádzajúcich prípadoch, �e ide o Slu�bu Bo�iu vo východnom-by-
zantskom �týle. Je to zrejmé aj z toho, �e tento prípad nasleduje tesne po pred-
chádzajúcich dvoch, keď autor pracoval s latinskými predlohami.

Túto teóriu potvrdzuje i fakt, �e autori �M i �K vo v�etkých ostatných prí-
padoch, keď spomínajú liturgiu (bez ohľadu, či opisujú udalosti pred alebo po prí-
chode sv. bratov do Ríma, alebo po ich návrate z neho) u�ívajú pojmy typicky
východné, ktoré neod�kriepiteľne a bez akejkoľvek pochybnosti označujú
Slu�bu Bo�iu východného obradu, ako napr. �K (kap. XV.): «tajnaja Slu�ba»:

«Do‚´d‚u Ωe e>mu Mora’vi, sß veli’koü çß’stïü prïe’t´ e>go
Rasti’slav´, i> u‘çeni’k¥ sßbra’v´, i> vßda’st´ e>mu Áçi’ti «>+. vß
sko’r™ Ωe vßs ‘́ cr{k∑’vn¥i çi’n´ prïe’m´, nau>çi «>+ Átr ’́nici, i>
ça’sov∑m´, i> v}e’çrni, i> pov}e’çrnici, i> ttttaaaa’’’’iiiinnnn™™™™    sssslllluuuu’’’’ΩΩΩΩbbbb™™™™»95 �
«Keď pri�iel na Moravu, s veľkou cťou ho prijal Rastislav, a učeníkov
zhroma�diac, oddal ich učiť. Čoskoro celý cirkevný poriadok prijmúc,
naučil ich Utreni, i Časom i Večurni i Povečeriu i Tajnej Slu�be».

Na Východe sa na označenie eucharistickej obety nepou�íva iba jeden vý-
raz, ako na Západe (om�a), ale mnoho výrazov, z ktorých ka�dý vystihuje niekto-
rý odli�ný rys byzantskej liturgie, ako napr. názov «tajnaja slu�ba» vyjadruje
mystérium liturgie, lebo na Východe sa v�etky sviatosti, a teda i Bo�ia Eucharis-
tia volajú «tajnami» � tajomstvami.96

V �M sa liturgia, ktorú slú�il sv. Metod na Veľkej Morave vo sviatok sv.
Dimitria (26. okt.) nazýva «svjatoje vozno�enie tajnoje»:

«dßvoü desåtu i ‚estiü d{n´ 1 ∑ktåbrå m{scå 1 okon´-
çavß Ωe dostoinuü xvalu 1 i slavu b{u vßzdast´ 1 daü-
we mu takovu bl{godat´ i posp™xß 1 i ssss{ {{{ttttoooo««««    vvvvßßßßzzzznnnnoooo‚‚‚‚eeeennnniiii««««
ttttaaaaiiiinnnnoooo«««« sß klirosßm´ svoim´ vßznesß 1 sßtvori pamåt´
s{tgo dimitriå» � «�26. dňa mesiaca októbra skončiac, dôstojnú
chválu a slávu vzdal Bohu dávajúcemu takú milosť a pomoc (rýchlosť).
A sväté povzdvihnutie (

 

voznošenie ) tajomné s duchovenstvom svojim
pozdvihnúc, oslávil pamiatku sv. Dimitrija», (kap. XV.).97

Tie� výraz «svjatoje vozno�enie»98 je typické označenie východnej � by-
zantskej liturgie, doslovne «svätá anafora»99 (v západnom názvosloví sa tento ter-
mín vôbec nevyskytuje).100 Na dôkaz toho stačí nahliadnuť do byzantského gréc-
kokatolíckeho liturgikonu, do litugie sv. Jána Zlatoústeho, kde po modlitbe Vi-
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ruju diakon oznamuje začiatok najdôle�itej�ej časti liturgie - anafory, slovami:
«Sta’n™mß do’br™, sta’n™mß so stra’xomß, vo’n´m™mß, ssssvvvvåååå----

ttttoooo’’’’eeee    vvvvoooozzzznnnnoooo‚‚‚‚eeee’’’’nnnnïïïïeeee vß mi’r™ prinosi’ti».101

Mimochodom, u� len tento vy��ie uvedený úryvok zo �itia Metodovho dá-
va úplne jasnú odpoveď na otázku: akú liturgiu slú�ili sv. bratia na Veľkej Mo-
rave a stačí na vyvrátenie teórie Va�icu o tzv. «Petrovej om�i», preto�e vozno-
‚e’nïe anafora je jadro, podstata byzantskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho.

Podľa slov �itia Metodovho sv. Metod slú�il vo sviatok sv. Dimitrija (So-
lúnskeho) spolu so v�etkým svojim krylosom anaforu, čo je v�ak jadro, základ
východnej byzantskej Slu�by Bo�ej sv. Jána Zlatoústeho, alebo sv. Bazila Veľ-
kého. Tým je úplne jasné a historicky dôveryhodne dolo�ené, �e liturgia
zavedená sv. bratmi na Veľkej Morave v �iadnom prípade nemohla byť tzv.
«om�ou sv. Petra» (ako hypotetizoval Va�ica), preto�e táto sa vyznačuje práve
tým, �e NEMÁ ANAFORU (!). Je to toti� práve jej charakteristická a podstatná
črta, ktorá ju odli�uje od v�etkých ostatných liturgií, �e nemá anaforu; �e je to,
ako ju (t.j. om�u sv. Petra) definujú západní bádatelia, «východná liturgia bez vý-
chodnej anafory», hybridná liturgia s východnými úvodnými modlitbami, latin-
ským centrálnym kánonom, uzavretá znova východnými obradmi.

Autor �M, �iak sv. bratov a očitý svedok v�etkej ich misijnej činnosti, do-
kázal výrazom «s{to« vßzno‚eni« taino«», t.j. tajomná svätá anafora, spô-
sobom nad slnko jasnej�ím a nad akúkoľvek pochybnosť jednoznačnej�ím, �e na Veľ-
kej Morave bola zavedená, u�ívaná a �írená východná, byzantská liturgia sv. Já-
na Zlatoústeho, aká sa u gréckokatolíkov a ostatných východných kresťanov u-
�íva dodnes.

Dôle�itosť tohto priameho a nevyvrátiteľného dôkazu zo samotného a naj-
vierohodnej�ieho cyrilometodejského historického zdroja � �itia Metodovho,
je e�te znásobená tým, �e spomína slávnostnú koncelebráciu anafory u� na sklonku
�ivota sv. Metoda, po absolvovaní jeho obidvoch ciest do Ríma, teda prakticky
v čase, keď jeho misijná práca bola u�, mo�no povedať, definitívne zavŕ�ená.

A navy�e, o byzantskom spôsobe slávenia tejto staroslovanskej Slu�by Bo-
�ej samým sv. Metodom, nikoho na pochybách nenecháva i samotný dátum slá-
venia sviatku sv. Dimitrija Solúnskeho (patróna rodného mesta oboch bratov �
Solúna). �itie Metodovo toti� jasne udáva 26. októbra, čo je deň sv. Dimitrija
podľa byzantského kalendára, kým latinská Cirkev slávi tohto svätca v inom ča-
se (8. októbra).102

Ďalej, medzi typické byzantské označenia patrí samotný výraz «Slu�ba
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(Bo�ia)» často u�ívaný v oboch �itiach; je tak typickým označením východnej
liturgie, �e to vari ani netreba dokazovať.

V Pochvalnom slove podľa rukopisu Uspenského zborníka z 12. st. sa zasa Slu�-
ba zavedená sv. bratmi na Veľkej Morave označuje ako «bezkrovnaja slu�ba»,
respektíve «bezskvernaja slu�ba».103 Opäť mo�no uviesť príklad z byzantskej
litugie a to dokonca z anafory liturgie sv. Jána Zlatoústeho, �e ide o neod�krie-
piteľné označenie východnej liturgickej obety:

«EÊwe‘ prino’simß Ti’ slove’sn¨ü sïü‘, ī bbbbeeeezzzzkkkkrrrroooo’’’’vvvvnnnn¨̈̈̈üüüü    ssssllll¨̈̈̈∆ ∆∆∆ΩΩΩΩbbbb¨̈̈̈, i
pro’simß, ī mo’limß, ī mi’liså d™’emß, nizposli‘ Dxa Tvoego
svåta’go na n¥‘ ī na predleΩa’w¥å da’r¥ sïå̄».104

Iný výraz je «slovesnaja slu�ba».105 Čo tie� vysvetľuje liturgia sv. Jána
Zlatoústeho sama za seba:

«EÊwe‘ prino’simß Ti’ sssslllloooovvvveeee’ ’’’ssssnnnn¨̈̈̈üüüü    ssssïïïïüüüü‘‘‘‘    ssssllll¨̈̈̈∆ ∆∆∆ΩΩΩΩbbbb¨̈̈̈, ∑̄ ī’Ωe vß v™’r™
poçi’v‚ixß, pra’otc™xß, ōtc™’xß, patrïa’rs™xß, proro’c™xß,
a¯po’stol™xß, propov™’dnic™xß, vozde’rΩnic™xß, ī ∑̄ vså’komß
d ∆̈s™ pra’vedn™mß vß v™’r™ skonça’v‚emså».106

Ako teda vidieť, stačí pozorne čítať hociktorú písomnú pamiatku z obdobia
Veľkej Moravy a porovnať s východnými liturgiami sv. Jána Zlatoústeho, alebo
sv. Bazila Veľkého, aby sa stratili akékoľvek pochybnosti o tom, akú liturgiu
praktizovali sv. bratia na na�om území počas svojej misie.

E) Piaty prípad výskytu gramatického príčastia «rekß‚e» (prípad boháča,
ktorý si zobral za man�elku svoju krstnú matku) je v XI. kap. �M. Tento prípad
bol podrobne opísaný tie� vy��ie.

F) �iesty prípad výskytu slova «rekß‚e» je v kapitole XV. �M, na mieste,
kde autor vymenuváva knihy, prelo�ené svätými bratmi z gréckeho jazyka do sta-
roslovančiny. Hovorí sa tam okrem iného, �e bol prelo�ený «nomokanonß
rekß‚e zakonu pravilo»:

«P´salt¥r´ bo b™ tßkßmo i evang{li« sß ap{slßmß 1 i iz-
b´ran¥imi sluΩbami cr{kb´n¥imi 1 sß filosofßm´ pr™lo-
Ωilß p´r´v™« 1 t´gda Ωe i nnnnoooommmmooookkkkaaaannnnoooonnnnßßßß    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    zzzzaaaakkkkoooonnnnuuuu
pppprrrraaaavvvviiiilllloooo 1 i oç{´sk¥æ knig¥ pr™loΩi».107

Nomokánon je grécke slovo, ktoré v preklade značí «zakonu pravilo»
pravidlo zákona. Je to, ako to u� aj samotný názov naznačuje, zbierka cirkev-
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ných pravidiel (kánonov) spolu s civilnými zákonmi (nomos) týkajúcimi sa cir-
kevných zále�itostí.108

Keď�e slovo «nomokanonß» v gréčtine znamená presne to, čo v staroslovan-
čine «zakonu pravilo», je v tomto prípade častica «rekß‚e» pou�itá úplne
nesprávne. Celý výraz «rekß‚e zakonu pravilo» nie je toti� originálny a
bol vsunutý do pôvodného textu �M o niekoľko storočí pozdej�ie niektorým z o-
pisovačov, v čase, keď sa podobne, ako dnes, u� prestalo rozli�ovať medzi vý-
znamom slova «rekß‚e» a výrazmi «sir™ç´», «siest´», «eΩe est´».

Nesprávny výraz «rekß‚e zakonu pravilo» sa určite v originálnom
texte �M z 9. st. nenachádzal. Svedčí o tom u� samotný výraz «nomokanonß»,
toti� tento výraz, ako taký, sa po prvykrát v právnickej terminológii a vôbec v li-
teratúre objavuje a� v 11. st. po Chr.,109 teda najmenej 200 rokov po cyrilometodej-
skej misii. Najstar�í dnes zachovaný opis �M je z Uspenského zborníka z konca 11.
alebo začiatku 12. st., či�e najmenej dve storočia po napísaní originálu.

Vy��ie uvedený úryvok v slovenskom preklade znie:
«Lebo len Psaltyr a Evanjelium s Apo�tolom a vybranými cirkevnými

slu�bami bol prelo�il s Filozofom skôr. Vtedy i Nomokánon, to jest
pravidlo zákona a knihy Otcov prelo�il».

Pri tejto príle�itosti treba dodať, ako bolo u� viackrát v tejto �túdii prízvu-
kované, �e postupom času v priebehu pozdej�ích storočí sa zo staroslovanského
jazyka a aj uvedených moderných súčasných slovanských jazykov stratil zmy-
sel na rozli�ovanie UPRESŇUJÚCEJ funkcie činného minulého príčastia «rekß-
‚e» na jednej strane a vysvetľujúcej funkcie výrazov «sir™ç´», «siest´»,
«eΩe est´» na druhej strane. O čom svedčí nielen vy��ie uvedený pozdej�í do-
datok do �M, ale aj iné prípady v literatúre z pozdej�ích storočí.

G) Posledný prípad, kde sa vyskytuje slovo «rekß‚e» v �M je v XVII.
kapitole, kde umierajúceho Metoda prosia jeho učeníci, aby im označil svojho
nástupcu:

«PribliΩati så naçatß vr™må 1 pokoi priæti † strasti
1 i mnog¥ixß trudß m´zdu 1 vvvvßßßßpppprrrroooossssiiii‚‚‚‚aaaa    ΩΩΩΩeeee    iiii    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee 1
kogo çu«‚i o{çe i uçitelü ç´st´n¥i 1 vß uçenic™xß svo-
ixß 1 da b¥ † uçeniæ tvo«go teb™ nastol´nikß b¥lß»110
� «Začal sa pribli�ovať čas prijať pokoj od strastí a mzdu mnohých
námah. Spýtali sa ho, i hovorili (učeníci Metodovi): � �koho čuje� otče
a učiteľu čnostný, medzi učeníkmi svojími, aby v učení tvojom tebe
nástupcom bol?».

«vßprosi‚a Ωe i rekß‚e» � «spýtali sa i hovorili�»111 Toto miesto
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len potvrdzuje vy��ie uvedené tvrdenia, �e ide o príčastie minulého času, činné,
nominatív, mno�né číslo a mu�ský rod. V tomto texte nemá funkciu upresňujú-
cej častice.

* * *
IIIInnnnéééé    uuuukkkkááááÏÏÏÏkkkkoooovvvvéééé    pppprrrrííííkkkkllllaaaaddddyyyy    ppppoooouuuuÏÏÏÏiiiittttiiiiaaaa    sssslllloooovvvvaaaa    ««««rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee»»»»    zzzzoooo    ssssttttaaaa----

rrrroooosssslllloooovvvvaaaannnnsssskkkkeeeejjjj    lllliiiitttteeeerrrraaaattttúúúúrrrryyyy

� Suprasľský (alebo i Retkov) zborník z 11. st. často pu�íva výraz «rekß-
‚e», napr.:

«moli «̄go pope‚tiså oooo¯¯¯ ̄   ppppeeee‚‚‚‚tttteeeerrrr™™™™    1111    rrrreeeekkkk    ∆ ∆∆∆‚‚‚‚eeee    oooo¯¯¯ ̄   ggggrrrroooobbbb™™™™ 1 v´ ∆
nem ∆Ωe Ωiti« īm™a‚e st{¥i 1 ī sß prileΩnoœ moltvoœ
moli så «̄mu 1 po ūmr´ ∆tii «̄go 1 pogreti i v´ ∆ nemß»112
� «a prosil ho, aby sa postaral o jaskyňu, presnej�ie povedané o hrob,
v ktorom mal �itie svätý, a s úpenlivou prosbou ho prosil, aby ho po jeho
smrti v ňom pochoval».

Z vy��ie uvedeného «ō pe‚ter™ 1 rek ∆‚e ō grob™» je zrejmé, �e po-
mocou slova «rekß‚e» autor nemal úmysel čitateľom vysvetľovať, čo znamená
slovo «jaskyňa», �e slovo «jaskyňa» znamená «hrob», teda vyjadriť toto�nosť
pojmov jaskyňa a hrob, ale autor upresňuje prvý významovo �ir�í termín «jas-
kyňa», presnej�ím významovo u��ím termínom «hrob»; �e i�lo o nie hocijakú
jaskyňu, ale o presne �pecifikovaný jaskynný útvar � hrob, určený na pocho-
vávanie, čo vyplýva i z ďal�ieho textu v hore uvedenom úryvku.

Slovo «pe‚tera» jaskyňa má �ir�í v�eobecnej�í význam, kým slovo
«hrob» je pojem konkrétnej�í, s u��ím významom. A čo je najhlavnej�ie, úmy-
sel autora pri opisovaní udalosti sa viacej stoto�ňuje s výrazom «hrob» stojacím
za časticou «rekß‚e». Autor chcel hovoriť o hrobe, nie o jaskyni. 

Presný výklad textu teda znie: dotyčný prosil, aby sa mu postarali o hrob a
o neskor�í pohreb v ňom a nie o jaskyňu (vo v�eobecnom slova zmysle).

� Iný príklad zo Suprasľského zborníka: 
«ī tretiï d´n´ vßstavß iz mrßtv¥ixß 1 ǣviså svoimß uuuu¯¯¯-̄---

ççççeeeennnniiiikkkkoooommmmßßßß    1111    rrrreeeekkkk    ∆ ∆∆∆‚‚‚‚eeee    ssss{ {{{tttt¥¥¥¥iiiimmmmßßßß    aaaapppp{{{{sssslllloooommmmßßßß»113 � «�a tretí deň vstal
zmŕtvych a zjavil sa svojim učeníkom, presnej�ie povedané svätým a-
po�tolom�», (nie: učeníkom, čo znamená � to jest apo�tolom).

Isus Christos mal veľa učeníkov, ale nie v�etci mali privilégium byť i a-
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po�tolmi. Apo�tolov bolo toti� iba dvanásť.114 Keby autor chcel slovom
«rekß‚e» iba vysvetliť, �e slovo «učeník» znamená to isté čo «apo�tol», dostal
by sa do protirečenia so Svätým Písmom (Lk 6,13), lebo nie ka�dý učeník je i
apo�tolom a tie� by i�lo o sémantický omyl, preto�e slovo «apo�tol» gréckeho
pôvodu115 neznačí to isté, čo «učeník». Práve naopak autor upresňuje, konkre-
tizuje menej presný, �ir�í pojem «učeník» presnej�ím pojmom «apo�tol». 

Teda správny výklad textu je: Isus Christos sa zjavil nie v�etkým učení-
kom, ale len jedenástim z nich, konkrétne, presne povedané apo�tolom.

� Besedy na Evangelije papy Grigorija Velikago z 13. st. obsahujú pouče-
nia tohto znenia: 

«pomni posl™dn´åæ tvoæ 1 rekß‚e v™çen¥æ muk¥»116 �
«�pamätaj na tvoje posledné veci, presnej�ie povedané večné muky�».

Podľa katolíckeho učenia, poslednými vecami človeka sú: 1) smrť, 2) súd, 3)
nebo, 4) peklo.117 Pápe� Gregor Veľký vo svojom poučení upozorňuje, aby člo-
vek pamätal na svoje posledné veci, ktoré ho čakajú. Preto�e v�ak výraz posledné
veci je príli� v�eobecný a keď�e plne nevystihol úmysel autora, upresňuje jas-
nej�ie práve tú vec zo �tyroch, ktorú má na mysli � «peklo», či�e «večné mu-
ky». Ka�dému je jasné na prvý pohľad, �e tu neide o snahu vysvetliť, �e slová
alebo termín «posledné veci» znamená «pekelné muky», alebo stoto�niť «pos-
ledné veci» s «peklom», to by toti� protirečilo i dogmatickému učeniu Cirkvi,
lebo «posledné veci» človeka nie sú iba «peklo».

«Posledné veci» je �ir�í, v�eobecnej�í pojem, ktorého výraz je upresnený
pojmom «peklo (večné muky)» presnej�ie vystihujúcim úmysel autora; pojmom
le�iacim opäť na pravej strane, t.j. za slovkom «rekß‚e».

Autor vy��ie uvedeného úryvku, pápe� Gregor Veľký, mal na mysli práve
výraz le�iaci na pravej strane, toti� «večné muky». Práve s ním sa stoto�ňuje ú-
mysel autora pri poučovaní a nie so v�eobecným «posledné veci».

Presný výklad textu (teda v intencii autora) znie: pamätaj na večné muky v pekle
(aby si nikdy nezhre�il), t.j. pamätaj na peklo a nie na «posledné veci vo v�e-
obecnom zmysle».

� V Povesti vremennych let (zač. 12. st.) podľa Lavrentijského letopisu z ro-
ku 1377 nachádzame nasledovný prípad: 

«I klanåx¨så lüd´e, a boga zab¥‚a. Taçe i vß Er¨salim™
naça‚a zab¥vati boga i poklanåtiså VVVVaaaallll¨̈̈̈,,,,    rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee    rrrraaaatttt´́́́nnnn¨̈̈̈
bbbboooogggg¨̈̈̈,,,,    eeeeΩΩΩΩeeee    eeeesssstttt´́́́    OOOOrrrr™™™™iiiĭ˘˘˘, i zab¥‚a boga otec´ svoix»118 � «A ľu-
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dia sa klaňali a na Boha zabudli. Aj v Jeruzaleme začali zabúdať na Boha a
klaňať sa Baálovi, presnej�ie povedané bohu vojny, to jesť Oriovi a
zabudli na Boha otcov svojich».

V hore uvedenom prípade autor opisuje biblickú udalosť. Spomína pritom
Baála, pohanské bo�stvo, ktorému sa neverný �idovský národ klaňal. Preto�e
v�ak v semitskom prostredí bolo veľa pohanských bo�stiev označovaných spo-
ločným menom Baál,119 pisateľ pova�oval za potrebné upresniť, konkretizovať
prvý významovo �ir�í a v�eobecnej�í termín «Baál» presnej�ím označením, kon-
krétne o akého pohanského boha vlastne i�lo, teda o boha vojny menom Orij (v
gréckej mytológii známy ako Ares, v latinskej ako Mars). Boh vojny je tu sto-
to�nený (eΩe est´) so svojim menom Orij � ide tu o toto�nosť osoby so svo-
jím menom, ktorá sa mô�e vyjadriť slovkom «to jest». Opäť vidíme, �e z dvoch
výrazov po stranách príčastia «rekß‚e» presnej�ie a viac vystihuje úmysel autora
výraz na pravej strane, to jest za slovom «rekß‚e».

Na tomto príklade si e�te mo�no v�imnúť jeden fakt: nemo�no ľubovoľne
zamieňať poradie výrazov spájaných časticou «rekß‚e», preto�e nie sú rovno-
cenné. Výraz za časticou má väč�iu prioritu, toti� presnej�ie vyjadruje úmysel
autora ne� výraz pred časticou. Pričom slovné spojenie typu «eΩe est´», prí-
padne «sir™ç´» alebo «siest´» spája rovnocenné výrazy, na ktorých poradí
u� vôbec nezále�í. Je toti� jedno, či povieme:

«Klaňali sa bohu vojny, to jest (eΩe est´) Orijovi» alebo «Klaňali sa O-
rijovi, to jest (eΩe est´) bohu vojny» � ide o toto�né veci (z hľadiska intencie
autora vyjadriť danú skutočnosť alebo stav veci), ktoré jedna druhú vysvetľujú navzá-
jom, ale iná situácia je so slovkom «rekß‚e»: nemô�eme povedať, �e fráza:

«Klaňali sa Baálovi, rekß‚e (presnej�ie povedané) bohu vojny» vyjadruje
to isté, ako: «Klaňali sa bohu vojny, rekß‚e (presnej�ie povedané) Baálovi»
(podrobnej�ie pozri vy��ie).

Lebo nie ka�dý zo �idovských baálov je bohom vojny, i keď boh vojny sa
volal Baál. Druhý z týchto dvoch vy��ie uvedených výrazov je teda nesprávny.
Autor nechcel vysvetľovať, �e slovo «Baál» znamená «boh vojny», lebo to by
ani nebola pravda. Pou�il teda príčastie «rekß‚e» (presnej�ie povedané) a tým
upresnil, konkretizoval akého Baála z mnohých má na mysli � toho, ktorý bol
bohom vojny, zvaný Orij.
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NNNNaaaa    zzzzáááávvvveeeerrrr

Výsledok celej tejto �túdie mô�me stručne zhrnúť nasledovne:
Na Veľkej Morave bola v II. pol. 9. st. svätými bratmi Cyrilom a Metodom

zavedená, u�ívaná a �írená východná, byzantská liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
aká sa u gréckokatolíkov a ostatných byzantských kresťanov u�íva v nezmene-
nej forme dodnes.

Najstar�ia a najvieryhodnej�ia historická pamiatka z cyrilometodejského
obdobia - �itie Metodovo (napísané krátko po Metodovej smrti) nám podáva o tom
tieto priame a jednoznačné dôkazy:

1.) Ako vyplýva zo staroslovanského textu pápe�skej buly Gloria in excel-
sis (�M, VIII), v Ríme bola pápe�om Hadriánom II. schválená nie latinská
om�a, ale byzantská Slu�ba Bo�ia v reči staroslovanskej. Autor �itia výslovne
udáva, �e to nebola om�a (rímskokatolíckeho obradu): «sß mß‚eü rrrreeeekkkkßßßß‚‚‚‚eeee
sß sluΩ´boü» - s om�ou presnejšie povedané Slu�bou.

2.) Z textu tej istej pápe�skej buly jasne vyplýva e�te jeden vá�ny dôkaz v pros-
pech byzantskej Slu�by Bo�ej. Je ním výslovný príkaz pápe�a, aby sa na nej
spievalo evanjelium najprv v rímskom jazyku (tj. v latinčine - jazyku rímskoka-
tolíckeho obradu). Ako plynie zo slov samého pápe�a, bol to starobylý zvyk v
Cirkvi. Podľa tohto zvyku sa čítalo evanjelium v�dy najprv v jazyku cudzieho
obradu a a� potom v domácom, v ktorom sa celebrovala eucharistická obeta.
Tak Gréci na svojej byzantskej Slu�be Bo�ej čítali evanjelium najprv latinsky a
Rímania na svojej om�i čítali evanjelium najprv grécky. Príkaz pápe�a zachová-
vať tento starobylý obyčaj a čítať na Veľkej Morave najprv rímsky, svedčí priamo o
tom, �e sa jednalo o byzantskú Slu�bu Bo�iu gréckeho a nie latinského rítu.

3.) Byzantskú Slu�bu Bo�iu slú�ieval sv. Metod na Veľkej Morave i po svojom
návrate z Ríma - �itie (�M, XI) konkrétne uvádza celebráciu na «svätý Petrov
deň», tj. na sviatok sv. Petra a Pavla, v prítomnosti kráľa Svätopluka a celého
jeho vojska. �ivotopisec ju nazýva be�ným východným spôsobom - «Petrovou
Slu�bou», tj. Slu�bou v deň a ku cti sv. Petra.

4.) Dňa 26. októbra, čo je podľa byzantského kalendára sviatok sv. Dimitria
Solúnskeho (rímskokatolíci ho majú 8. októbra!), sv. Metod koncelebroval na Veľkej
Morave «svjatoje voznošenije tajnoje» (�M, XV). Táto vrcholne dôle�itá sprá-
va �M je ozajstným korunným svedectvom, ktoré priamo rie�i celý problém: aká
liturgia bola zavedená a u�ívaná sv. bratmi na Veľkej Morave. «Svjatoje voz-
nošenije tajnoje» je toti� gréckokatolícka byzantská anafora, ktorá tvorí podsta-
tu Slu�by Bo�ej sv. Jána Zlatoústeho, príp. Bazila Veľkého.Táto správa z koreňa,
vyvracia Va�icovu hypotézu o akejsi "Petrovej om�i", preto�e podstatu tejto hy-
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potetickej "Petrovej om�e", ako vyplýva z jej samotnej definície, tvorí práve
fakt, �e ona nemá východnú anaforu, ale latinský kánon!

Na záver treba e�te zdôrazniť ten historický fakt, �e keď sv. Cyril a Metod
u� len kvôli jedinému slovu vo Vyznaní viery (Filioque) cestovali tak ďalekú
cestu do Ríma (sv. Metod dokonca a� dvakrát), a to len preto, aby nemuseli po-
ru�iť posvätnú liturgickú tradíciu cirkevných Otcov, o to viac by sa neopová�ili
vytvoriť akúsi novú liturgickú mie�aninu bez ladu a skladu.

Tu vidieť jasný nezmysel, keď niekto chce tvrdiť, �e práve títo sv. bratia za-
viedli na Veľkej Morave tzv. «om�u sv. Petra» � ak by to bola aj pravda, a� vtedy
by sa zdvihla skutočne oprávnená vlna odporu a nenávisti z latinskej i gréckej
strany. V skutočnosti v�ak vidíme, �e celá liturgická polemika veľkomoravské-
ho sporu sa točila v�dy len okolo jazyka, t.j. jazyka, v akom bola liturgia cele-
brovaná, nie okolo obradu liturgie ako takej. Pritom sa nikto, nikde a nikdy v his-
torických zdrojoch ani slovkom nezmieňuje o nejakej novej hybridnej liturgic-
kej mie�anine, ktorá sa dodnes ani nikde prakticky nezachovala, ba dokonca sú
i vá�ne pochybnosti, či sa vôbec niekedy niekde aj naozaj v praxi u�ívala.

V cyrilometodejskej dobe sa preto určite slú�ila alebo liturgia čiste latinská
alebo čiste byzantská. Keď máme teda rozhodovať medzi týmito �rýdzimi� litur-
giami, je nad slnko jasnej�ie, �e byzantskí mnísi - misionári, ktorí pri�li z by-
zantského prostredia, poslaní byzantským patriarchom, nemohli priniesť a �íriť
inú, ako byzantskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.

A navy�e, ak si uvedomíme e�te fakt, �e sv. Metod pred svojou smrťou, te-
da tesne pred definitívnym ukončením svojej misie medzi Slovanmi, nav�tívil
Kon�tantinopol, kde, ako to výrazne hovorí �M, zanechal (na výslovnú �iadosť
byzantského patriarchu) zo v�etkých staroslovansky napísaných kníh po jednej
a taktie� jedného kňaza a diakona, ktorí vedeli z týchto kníh celebrovať v staro-
slovanskom jazyku sv. byzantský obrad, rozptyľuje to akékoľvek pochybnosti,
čo do liturgie zavedenej sv. bratmi vo veľkomoravských krajinách. A navy�e,
�M kon�tatuje e�te jednu veľmi dôle�itú skutočnosť, �e toti� byzantský patriar-
cha bol vrcholne spokojný, ba nad�ený výsledkom celej cyrilometodejskej misie.

«i posßla knig¥ kß n«mu2 æko o{çe ç´st´nß⁄i, vel´mi te-
be Ωelaü vid™ti. te dobro sßtvori, potrudiså do nasß, da
tå vidimß, don>deΩe «si na sem´ sv™t™, i ml{tvu tvoü
priimem´. Abi« Ωe ‚´dß‚ü «mu tamo, priætß i sß ç´s-
t´ü c∫(s)r´ velikoü i radost´ü, i uuuuççççeeeennnniiii««««    ««««ggggoooo    ppppooooxxxxvvvvaaaallll´́́́, u-
d´r´Ωa † uçenikß «go popa i d´ækona sß knigami. v´sü Ωe
volü «go sßtvori, «liko xot™, i ne o>slu‚avß ni o> ç´somß
Ωe, ∑∑∑∑>>>>bbbbllllüüüübbbbllll´́́́    iiii>>>>    oooo>>>>ddddaaaarrrr´́́́    vvvveeeellll´́́́mmmmiiii, provodi i pak¥ slav´no do
svo«go stola ttttaaaakkkkoooo    ΩΩΩΩeeee    iiii    ppppaaaattttrrrriiiiaaaarrrrxxxxßßßß»120 � «� i poslal mu (rímsky
cisár z Byzancie) list: �Otče ctihodný, veľmi si ťa �elám vidieť, tak dobro
učiň a poustávaj sa k nám, aby sme ťa videli, kým si na tomto svete, a
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modlitbu tvoju prijali.� A keď hneď ta �iel, prijal ho cisár s úctou velikou
a radosťou; a učenie jeho pochváliac, zadr�al (si) z učeníkov jeho kňaza
i diakona s knihami. V�etku vôľu mu splnil, čo len chcel, a v ničom ho
neodmietol; obľúbiv�í a obdarovav�í (ho) veľmi vyprevadil ho opäť
slávne (na cestu) k jeho sídlu, tak isto aj patriarcha».121

Keď�e byzantský patriarcha bol presne informovaný o priebehu a výsledku
celej misijnej činnosti na Veľkej Morave a poznal i v�etky preklady urobené sv.
bratmi, teda i samotný text a obrad sv. liturgie (veď mal v�etky staroslovanské
knihy, dokonca aj s tými, ktorí z nich vedeli slú�iť, t.j. slovanského kňaza a dia-
kona), jeho neobyčajná radosť a spokojnosť je skutočne ďal�ím korunným sve-
dectvom o rýdzosti byzantského obradu a liturgie zavedenej medzi Slovanmi.
Na túto skutočnosť mnohí �prolatinskí� bádatelia zabúdajú. Va�icova �hybridná
teória� je preto i z tohto hľadiska úplné absurdum a mô�e uspokojiť iba človeka,
ktorý vôbec nepozná mentalitu ortodoxného (v dobrom slova zmysle) Východu.
Vieme toti� veľmi dobre, �e vo Fótiovskom spore so Svätou Stolicou, ktorého
hlavnou príčinou bolo «Bulharsko», sa argumentovalo predov�etkým litur-
gickými obradmi a obyčajmi (kvasený a nekvasený chlieb, pôst v sobotu a
pod.), pričom si ka�dá zo strán u� vtedy úzkostlivo hájila čistotu svojich obyča-
jov a svojej tradície.

Sv. Cyril a Metod priniesli Slovanom starodávny byzantský obrad a byzantskú
liturgiu sv. Jána Zlatoústeho s jedným jediným rozdielom, ktorý spočíval v tom, �e
zamenili gréčtinu za staroslovanský jazyk písaný cyrilikou, ktorej autorom je
sám sv. Cyril.

________________________

Skratky pou�ívané v texte:
�M � �itie Metoda;
�K � �itie Kon�tantína;
CCEO � Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium;
MMFH � Magnae Moraviae Fontes Historici.

Pou�itá literatúra: �Analecta Ordinis S. Basilii Magni, Tomus IV., Fasc. 1-2, �ov-
kva, 1929; �ANGELICO DE SMIRNE, Nuovo dizionario turco-italiano, Reggio Emilia,
1955; �BRÜCKNER A., Die Wahrheit über die Slavenapostel, Tübingen, 1913; �

 

En-
ciclopedia  cattolica

 

, Ente per l’enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, Vol. I—
XII, Città del Vaticano, 1949�1954; �HÚSEK J., Hranice medzi zemí Moravskoslezkou
a Slovenskem (studie etnografická, Knihovna sboru pro výskum Slovenska a
Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze), Praha, 1932; LACKO M., Sv. Cyril
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a Metod, Rím, 1971; �LAURENČÍK J., «K otázce slovanské liturgie sv. Petra», Studia
palaeslovenica, Praha, 1971; �Lexicon linguae palaeoslovenicae, I-IV, Praha, 1966�
1983; �Magnae Moraviae Fontes Historici, II, Brno, 1967; �MARE� F.V., «Rukopisné
dochování slovanské liturgie sv. Petra», Zborník Vladimíra Mo�ina, Beograd, 1977, 25
� 29; �MARE� F.V., «Slovanská liturgie sv. Petra», 

 

Mehunarodni nauçni skup -
Tekstologi∫a sredµovekovnix ∫uΩnoslovenskix kµiΩevnosti, (XIV-XVI novembra
1977), Beograd, 1981, 195 - 215; � MORAVCSIK GY., JENKINS R.J.H., Constantine
Porphyrogenitus De Administrando Imperio, Washington, 1967; �New Catholic
Encyclopedia, I-XVII, Washington - New York, 1967�1979; �A New Standard Bible
Dictionary, ed. Melancthon W. Jacobus, New York, 1936; �ORAVEC J., LACA V.,
Príručka slovenského pravopisu pre �koly, Bratislava, 1987; �PASTRNEK F., Dějiny
slovanských apo�tolů sv. Cyrilla a Methoda, Praha, 1902; �Patrologia Graeca, ed. J.P.
Migne, I-CLXI, Turnholti, 1857�1866; �RIGHETTI M., Manuale di Storia liturgica,
I�IV, Milano, 1946; �SALACHAS D., «La normativa del Concilio Trullano commentata
dai canonisti bizantini del XII. secolo Zonaras, Balsamone, Aristenos», Oriente
Cristiano, 2-3, Palermo, 1991; �STANISLAV J., Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov
v �ivote Klimentovom, Bratislava, 1950; �STANISLAV J., �ivoty slovanských apo�tolov
Cyrila a Metoda v legendách a listoch, Turčiansky sv. Martin, 1950; �TKADLČIK V.,
Byzantinischer und romischer Ritus in der slavischen Liturgie, Wegzeichen Würzburg,
1971, 313-332; �VARSÍK B., «Kde le�al Castrum Salis (Soľný hrad)?», Nové Obzory,
V, Ko�ice, 1963; �VA�ICA J., «Slovanská liturgie nově osvětlena Kyjevskými listy»,
Slovo a slovesnost, VI, Praha, 1940, 65 - 77; �VASMER M., Russisches Etymologisches
Wörterbuch, Heidelberg, 1953; �VA�ICA J., Literární památky epochy velkomoravské
863�885, Praha, 1966; �ZLÁMAL B., Svatí Cyril a Metoděj, Řím, 1985; 

�BoΩéstvennaå Lït¨rg⁄’a i∞Ωe vo svåt¥’xß ōtcà ná‚eg∑ Ioánna Zlato

 

ústag∑,
Rímß, 1970; �Bolæ˚¡j katexizmß xrist¡änæsko-katolickoj relig¡i, ˇovkva,
1902; � VAN-VIJK N., Istoriä staroslovänskogo äzyka, Moskva, 1957; �DALÆ
V., Tolkovyj slovaræ Ωivogo velikorusskago äzyka, I-IV, S.-Peterburg - Moskva,
1903-1909; �DOLÆNICKIJ È., Tÿpîkß cérkve rusko-kaƒolîçesk¥å, Lævovß, 1899;
�DÆÄÇENKO G., Polnyj cerkovno-slavånsk¡j slovaræ, (so vnesen¡emß vß nego
vaΩn™j˚ixß drevne-russkixß slovß i vyraΩen¡j), Moskva, 1899; �DVO-
RECKIJ I.X., Drevnegreçesko-russkij slovaræ, È-ÈÈ, Moskva, 1958; � IÊzbránnaå
EÊ√angelïa na ned™li, prazdniki ī razlíçn¥å potréb¥, Rímß, #ac*mg; �Min⁄’a -
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j, Kíevß, #a†ç*g (1893); �IÊzbránnaå EÊ√angelïa na ned™li, prazdniki
i¯ razlíçn¥å potréb¥, Rímß, #ac*mg; �Izsl™dovan¡ä i statæi N.O.Qmina (po
armänskoj mifolog¡i, arxeolog¡i, istor¡i i istor¡i literatury (za 1858-1884
gg.), ÈÈ, Moskva, 1896; �KATRÈJ Ü.Ä., P¡znaj sv¡j obräd, Nü Jork - Rim, 1982;
�KRIVÇIK V.F., MOˇEJKO N.S., Staroslavänskij äzyk, Minsk, 1985;
�LAVROV P.A., Materialy po istorii vozniknoveniä drevnej˚ej slavänskoj
pisæmennosti, Leningrad, 1930; �Min⁄’a - m™’såcß máïj, Kíevß, #a†ç*g (1893);
�NÈMÇUK V.V., Ki¥vsæk¡ glagoliçn¡ listki, Ki¥v, 1983; �NIKOLÆSKIJ K.,
Posob¡e kß izuçen¡ä ustava bogosluΩen¡ä pravoslavnoj cerkvi, S.-Peterburgß, 1900;
�PAP S., Poçatki xristiänstva na Zakarpatt¡, F¡lädelf¡ä, 1983; �Povestæ
vremennyx let, tekst i perevod pod redakciej V.P. Adrianovoj-Peretc, È-ÈÈ,
Moskva - Leningrad, 1950; �Polnyj m™säceslovß Vostoka, È-ÈÈ, D.B. arxiepiskopß
Serg¡j, Vladim¡rß, 1901; •Polnyj pravoslavnyj bogoslovsk¡j Qnciklopediçesk¡j
slovaræ, I-II, reprinted JUH, 1910; �RYBAKOV B.A., Äzyçestvo drevnej Rusi,
Moskva, 1988; �Sväte Pisæmo Starogo ta Novogo Zav¡tu, Rim, 1963; �SREZNEV-
SKIJ I.I., Slovaræ drevnerusskogo äzyka, tom È-ÈÈÈ, Moskva, 1989 (1890);
�Stoglav, Kazanæ, 1862; �Suprasßlski ili Retkov sbornik, v dva toma Jordan
Zamkov, Sofiä, 1982; �TEODOROV¿ - BALAN¿ A., Kirilß i Metodi, È-ÈÈ,
Sofiä, 1934; �T√¢pïkónß sïest´ ustavß, #ac*a, Photomechanischer Nachdruck der
Akademischen Druck - u. Verlagsanstalt, Graz, 1964; � Uspenskij sbornik konca XÈÈ-
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naçala XÈÈÈ v., O.A. Knäzevskaä, V.G. Demæänov, Moskva, 1971; �Çasoslovß, Rímß,
#ac*n;� Çtenïå āpostol´skïå na ned™li, prazdniki ī razlíçn¥å potréb¥, Rímß,
#ac*md.

1S. Pap, Poçatki xristiänstva na Zakarpatt¡, 123.
2M. Lacko, Sv. Cyril a Metod, 95.
3Tamtie�.
4J. Stanislav, Osudy Cyrila a Metoda, 114.
5J. Va�ica, Slovanská liturgie nově�, 65; V.V. N¡mçuk, Ki¥vsæk¡ glagoliçn¡

listki, 3.
6J. Va�ica, Slovanská liturgie nově�, 68.
7Tamtie�, 75.
8Tamtie�, 73.
9Na latinský obrad upozorňujú niektoré typicky latinské výrazy z latinskej om�e,

napr.: «nadß oplatm´» = lat. «super oblata», «pr™faci™» = lat. «praefacio» a pod.
(porov. V.V. N¡mçuk, Ki¥vsæk¡ glagoliçn¡ listki, Ki¥v, 1983, str. 34).

10N. Van-Vijk, Istoriä staroslovänskogo äzyka, Moskva, 1957, str.18-25.
11B. Zlámal, Svatí Cyril a Metoděj..., 76.
12J. Va�ica, Slovanská liturgie nově..., 72 - 77.
13Tamtie�, 69.
14V. Tkadlčík, Byzantinischer und römischer Ritus in der slavischen Liturgie,

Wegzeichen Würzburg, 1971, 313-332.
15J. Laurenčík, «K otázce slovanské liturgie sv. Petra», Studia palaeoslovenica, Pra-

ha, 1971, 201-214.
16F.V. Mare�, Rukopisné dochování slovanské liturgie sv. Petra, 25 - 29.
17F.V. Mare�, Slovanská liturgie sv. Petra, 211.
18 V.V. N¡mçuk, Ki¥vsæk¡ glagoliçn¡ listki, Ki¥v, 1983, str. 42.
19 V.V. N¡mçuk, Ki¥vsæk¡…, str. 42.
20Ide o keltské-haličské nárečie, ktorým sa hovorí na Zemplíne v okolí Trebi�ova,

Sečoviec� Sečovce sú východoslovenskou "Haličou". V starých maďarskych dokumen-
toch vystupujú pod názvom «Gálszécs», (porov. B. Varsík, «Kde le�al Castrum Salis
(Soľný hrad)?», Nové Obzory, V, Ko�ice, 1963, 281). Uhorsko-poľská kronika spomína
«Castrum Salis» - zrejme pre�ovský Solivar ako «Castrum Galis», teda «hrad Gálov»
(porov. B. Varsík, «Kde le�al�», 281). A samotný Pre�ov mal starý názov «Frago-
polis», pričom Fragia (Frangia-Francia) je nov�í názov keltskej Gálie - ide tu o zrejmý
súvis s karpatskou keltskou Galíciou - malou Gáliou.

21V.V. N¡mçuk, Ki¥vsæk¡…, str. 41.
22Lexicon, II, 504.
23Lexicon, II, 504.
24Lexicon, II, 321.
25Lexicon, III, 155.
26V okolí západoslovenského mesta Holič (pôvodne Halič) a mesta Skalice (bývalá

stará Galic) severne od Bratislavy v 15. st. sa v dokumentoch uvádza dne�ná Skalica ako
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«Galic» (porov. B. Varsík, «Kde le�al�», V, 282).
27J. Húsek, Hranice medzi zemí Moravskoslezkou a Slovenskem (studie etnografická,

knihovna sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v
Praze), Praha, 1932, 322.

28Tamtie�.
29Gy. Moravcsik, R.J.H. Jenkins, Constantine Porphyrogenitus De Administrando

Imperio, 31/1-10, Washington, 1967, 146-148.
30J. Va�ica, Slovanská liturgie nově..., 72.
31Uspenskij sbornik…, 195 - 196.
32Çten¥å apostolæsk¥å na ned™li, prazdniki i razliçnyå potreby, stor. 255.
33Tamtie�, 249.
34Tamtie�, 259.
35Izbrannaå Œÿangel¥a na ned™li, prazdniki i razliçnyå potreby, stor. 204.
36Minîa mêsåcß ma¥j, 122.
37Tamtie�, 139.
38Minîa mêsåcß ¡un¥j, 216.
39È. Dolænick¡j, Tÿpîkß, 156.
40«PETROV¿ DÆNÆ - festum s. Petri (29. Iunii)», (porov. Lexicon linguae palaeo-

slovenicae, «PETROV¿», III, 28 - 29); «PETROV¿ denæ, Petra - rybolova, prazd-
nikß sv. apostolovß Petra i Pavla, 29. ¡ünä…», (porov. V. Dalæ, Tolkovyj…,
«Petrovß denæ», ÈÈÈ, 265).

41Na Východe sa v 1. tisícročí po Chr. Slu�ba Bo�ia neslú�ila ka�dý deň ako dnes, ale
len v soboty a nedele a vo veľké sviatky. O tom svedčia i perikopy � evanjeliové číta-
nia, ktoré byzantská Cirkev má dodnes vo dvoch cykloch. Prvý, star�í zahŕňa v sebe len
soboty a nedele, u ktorých čítania nasledujú za sebou a druhý neskor�ie vytvorený cyk-
lus na v�edné dni v tý�dni. Napríklad v 29�tú, 30�tú a 31�vú nedeľu v roku je čítanie
Evanjelia podľa Luká�a, tak isto v príslu�né soboty, ale vo v�edné dni tý�dňa je predpí-
saný iný nov�í cyklus z Evanjelia podľa Marka, (porov. Sväte Pisæmo Starogo ta
Novogo Zav¡tu, Vidavnicætvo oo. Vasil¡än, Rim, 1963, str. 331).

42J. Va�ica, Literární památky�, 249.
43Porov. K. Nikolæskij, Posob¡e kß izuçen¡ü ustava…, 540; «Petrov deň» je starý

zau�ívaný termín u v�etkých východných Slovanov: «…qtot obräd provodilsä u
grekov v mesiäc targelion sredi leta, i u slavän na Kupalu (23 iünä) ili na
petrovß denæ (29 iünä)…», (B.A. Rybakov, Äzyçestvo drevnej Rusi…, 154);
Rybakov cituje Epatievskú letopis pod rokom 1159: «i naça˚a Rostislava zvati
læstæü u bratæwinu k svätej Bogorodici k Starej, na Petrovß denæ, da tu
¡mutæ i…», (porov. B.A. Rybakov, Äzyçestvo drevnej Rusi…, 746).

44Porov. G. Dæäçenko, Polnyj…, 531, 734; Ü. Katr⁄j, P¡znaj sv¡j obräd…, 171.
45Porov. G. Dæäçenko, Polnyj…, 208, 562; V protokole Stohlavého soboru z roku

1551 čítame: «…o Ivanov™ dni i vß naveçerii RoΩdestva Xristova…»,
(Stoglavß, 188 - 189); Ivanov deň je 24. júna a 23. júna na sviatok «Kupaly» sa okolo
ohňa slávil u starých Slovanov «Kupalo», t.j. boh zemných plodov, preto i mučeníčka
Agrippina (23. júna) má ľudový názov Kupaľnica. Praslovania verili v očisťujúci účinok
pri preskakovaní cez oheň, dupali nohami tým viac, čím väč�mi sa rozháral oheň,
(porov. Izsl™dovann¡ä i statæi N. O. Qmina, ÈÈ, 53).

46Porov. G. Dæäçenko, Polnyj…, 562.
47V starých letopisoch sa deň «Vozdvi�enija Čestnaho Chresta Hospoda na�eho Isusa
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Christa» nazýval «Stavrov deň», od gr. stau~roõ krí�. Kyjevská letopis pod rokom 1154
pí�e: «razbol™sä Izäslavß Mstislaviçæ na stavrovß denæ…», (porov. G. Dæäçen-
ko, Polnyj…, 1109).

48Stohlavý sobor zakazuje pohanské zvyky v čase pôstu pred sviatkom sv. Petra a
Pavla: «Vß pervyj poned™lænikß Petrova posta vß rowi xodätß ¡vnalivki
b™sovskie pot™xi d™äti…», (Stoglavß, 191, Vopros k}z); «Poned™lnikß 2-yä
ned¡li naçalo posta Petrova…», (È. Dolænick¡j, Tÿp¡kß, 592); Úryvok z pastier-
skeho listu spi�ského rodáka z dediny Hodermark (Ihľany pri Ke�marku), o. H. Bulka,
OSBM � vikára maramoro�ského episkopa Bla�ovského (z roku 1740�1742): «Ab¥
æk s}wnici i dïåkon¥, tak i mirsk¥i bs™ lüde, prinaĭmn™ĭ çotiri raz çerez
g¨d u petr¨vk¨, spas¨vk¨, u filip¨vk¨, a naipaçeΩe u velikoe govinå, to
est2 u, m{-c¨» � v preklade: «Aby ako kňazi a diakoni, tak i v�etci svetskí ľudia pri-
najmenej �tyri razy do roka v Petrivku (t.j. pôst pred sviatkom sv. Petra a Pavla), v
Spasivku (t.j. pôst pred Uspením Prečistej Divy Marii) a vo Filipivku (t.j. pôst pred
Narodením Isusa Christa) a najhlavnej�ie vo veľký Pôst, t.j. �tyridsiatnicu (postili)»,
(Analecta, IV, Fasc. 1�2, 208).

49Vezmúc do úvahy 532 ročný cyklus opakovania sa kalendára a údaje Typikonu
zistíme, �e napríklad v roku 1931, v roku 1399 a v roku 867 Petrov pôst začal 25. mája,
trval 4 tý�dne a �esť dní a Petrov deň (t.j. sviatok Petra a Pavla � 29. júna) pripadol na
nedeľu, (porov. Tÿp¥konß, ∂p{v).

50Polnyj pravoslavnyj bogoslovsk¡j Qnciklopediçesk¡j slovaræ, «posty», ÈÈ,
1866.

51Porov. Ü. Katr¡j, P¡znaj sv¡j obräd, 401 - 402.
52Prvé isté svedectvo, �e v Ríme mali vrcholní apo�toli sv. Peter a Pavol spoločný

sviatok 29. júna, je z polovice 3. st. (r. 258 po Chr.) z Filokalianovej Depositio marty-
rum: «III Kalendas Julii, Petri in Catacumbas et Pauli Ostiense, Tusco et Basso Coss». O
storočie neskôr Martirologio Geronimiano poznamenáva: «Romae, via Aurelia, natale
Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Petri in Vaticano, Pauli in via Ostiensi, utriusque
in Catacumbas, passi sub Nerone, Basso et Tusco consulibus», (porov. A. Righetti,
Manuale di Storia liturgica�, II, 302 - 303); Spoločný sviatok apo�tolov Petra a Pavla
sa spomína tie� v kalendári Polemija Silvija (súčastníka episkopa Ilarija Arlského, ktorý
Polemija uvádzal v r. 449 ako známeho bohoslova). Kalendár bol napísaný v Gálii r. 448
a bol venovaný lyonskemu episkopovi Evcheriovi (+450). Medzi desiatimi sviatkami je v ňom
i Depositio sv. Petra a Pavla 22. februára (porov. Polnyj m™säceslovß Vostoka, È, 4);
V sýrskom rukopise z r. 411 - 412 je sviatok apo�tola Petra 28. decembra, ale znova spo-
ločne so sv. Pavlom (porov. Polnyj m™säceslovß Vostoka, È, 616 priloga 21);
Spoločná pamiatka sv. apo�tolov Petra a Pavla 29. júna je dolo�ená tie� v Kartáginskom
kalendári (5-6. st.), (porov. Polnyj m™säceslovß Vostoka, È, 45).

53Uspenskij sbornik…, 195 - 196.
54J. Stanislav, �ivoty slovanských apo�tolov..., 68.
55M. Lacko, Svätí Cyril a Metod�, 124.
56P.A. Lavrov, «ˇitie Mefodiä», VIII, Materialy, 73; porov. Uspenskij

sbornik, 193 - 194.
57J. Stanislav, �ivoty�, 63.
58V.F. Krivçik, N.S. MoΩejko, Staroslavänskij äzyk, 150.
59Porov. J. Oravec, V. Laca, Príručka slovenského pravopisu, 120.
60«leitourgia» je grécke slovo, ktoré v presnom preklade znamená slu�ba (tal. ser-

vizio). Preto sa v staroslovanskom jazyku východná eucharistická obeta nazýva «Slu�ba
Bo�ia» (hj Qeiva Leitourgiva)
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61Uspenskij sbornik, 196 (107g).
62Stanislav dokonca zamieňa výraz «krstná matka» výrazom «pokrvná», len aby sa

vyhol kontradikcii: «akýsi druh bohatý veľmi a radca, o�enil sa s pokrvnou svojou, to
jest �vagrinou�», (J. Stanislav, �ivoty�, 68 - 69).

63Lexicon�, «kõpetra», II, 98.
64M. Vasmer, Russisches Etymologisches Wörterbuch�, «ätrovæ», III, 499.
65Uvádzame Brücknerove dôvody doslovne: «Der slavische Text lautet: o�eni sia

kupetrju svojeju reksze jatrovju duxit in matrimonium commatrem suam i.e. fratriam;
daraus machte Miklosich willkürlich, gegen den Text, �dixit fratriam suam in matrimo-
nium�. Im Original stand natürlich nur kapetroja svojeja �seine Mitpathin�; der altrussi-
sche Leser verstand jedoch diesen mährisch � pannonischen Terminus nicht mehr und
statt ihn mit Kuma oder Kmotra zu glosieren, d. i. mit den russischen Worten für
�Mitpathin�, glossierte er ihn falsch mit jatrov �Schwägerin� (Frau des Bruders). Die
Stelle ist wichtig, weil sie meine Behauptung von falschen Glossen eines altrussischen
Lesers, die Eingang in alle unsere Abschriften gefunden hätten, erweist. Gewiß kann im
Leben meine Schwägerin auch meine Mitpathin Werden, aber beide Termini gleichzu-
setzen, wie es jener Glossator tut, ist unbedingt falsch», (A. Brückner, Die Wahrheit
über die Slavenapostel, 80�81); Va�ica, Grivec a iní editori, prípadne prekladatelia, pre
istotu toto rozporuplné spojenie vynechávajú, s odôvodnením, �e ide o nepresné vysvetle-
nie a glosu, (porov. MMFH, II, 156 pozn. 8).

66Rusínske «kuma» kuma, krstná matka, porov. stsl. «kumß» kum, krstný otec, (Le-
xicon, II, 83) je synonymický výraz, taktie� pochádzajúci z Malej Ázie, pradomoviny
Slovanov, porov. archaické turecké KUMA druhá man�elka v polygamickom zväzku,
(«femina di un marito poligamo, oltre la prima», Angelico De Smirne, Nuovo dizionario
turco-italiano, 490). Je logické, �e pohania tak nazývali krstnú matku krstenca, popri je-
ho prvej vlastnej matke � videli v nej toti� «druhú man�elku» jeho otca. Porov. stsl.
«kßmotra» kmotra, krstná matka, ktoré vzniklo spojením slov «kuma + mater», po-
rov. lat. COMMATER kuma, krstná matka.

67«Piaty-�iesty» koncil Trulanský (691) v 53. kánone prísne zakazuje uzatváranie
man�elstva medzi duchovne príbuznými osobami. Duchovné príbuzenstvo vzniká
napríklad medzi pokrstenou osobou a jej krstnými rodičmi, (porov. Syntagma XIV titulo-
rum sine scholiis�, I, 178 - 179); porov. CCEO can. 811 §1; text kánonu 53 Trulského
koncilu v tal.: «Poichè la parentela spirituale è superiore alla parentela di sangue, ed
avendo saputo che in alcuni luoghi coloro che sono stati padrini di bambini alle sante e
salutari fonti battesimali, contraggono in seguito matrimonio con le madri di essi, dive-
nute vedove, ordiniamo che ciò non abbia più luogo. E se dopo la promulgazione di que-
sto canone, sono convinti di aver fatto una cosa simile, essi devono innanzitutto rompere
il matrimonio iniquo e poi essere sottomessi alle pene canoniche dei fornicatori», (D.
Salachas, La normativa del Concilio Trullano, 96).

68Pápe� pou�il vo svojej bule úplne samozrejme latinský termín «missa» v�eobecne
u�ívaný v latinskom prostredí a autor �M ho prevzal. Podobný prípad preberania cudzích
výrazov nachádzame i v Italskej legende. V tejto tentokrát latinsky písanej pamiatke,
ktorá bola časťou spisu biskupa Gaudericha z Velletri, sa vyskytuje v V. kap. výraz sa-
crosanctis mysteriis (svätosväté tajomstvá), čo je na Východe v�eobecne zau�ívaný po-
jem, ktorý označuje východnú byzantskú liturgiu. Do latinsky písaného spisu sa tento nie
latinský pojem dostal pri preklade z gréckeho textu, ktorý preklad pre Gaudericha urobil,
ako sa predpokladá, pápe�ský bibliotekár Anastásius, (porov. MMFH, II, 120).

69Porovnaj vzor časovania «nesß - nesß‚e», (V.F. Krivçik, N.S. MoΩejko,
Staroslavänskij äzyk, 154).

70Povestæ vremennyx let, È, 16.
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71Porov. V. Dalæ, Tolkovyj slovaræ…, «ropata», III, 1715.
72Izbornikß Svätoslava, 1073 g., listß 169, informácia prevzatá zo I.I. Srez-

nevskij, Slovaræ drevnerusskogo  äzyka, «reçi», ÈÈÈ, çastæ È, 119.
73Tamtie�, list 232.
74Povestæ vremennyx let, È, 102.
75Poslanie otß Nikyfora, Mitropolita Kyevskago kß Volodimeru, knäzü vseä

Rusi, synu VsevoloΩu, vß spiske XVI v. Moskovskoj sinodalænoj biblioteki,
Kalajd. str. 153, úryvok prevzatý z:I.I. Sreznevskij, Slovaræ drevnerusskogo äzy-
ka, «reçi», ÈÈÈ, 119.

76Porov. «Pravilo mona˚estvuüwymß», Çasoslovß, str. 1219-1220.
77Ustavß Studijskij cerkovnyj i monastirsk¡j posl™ 1193 g., 20, Mosk. sinod.

biblioteki N° 380, úryvok prevzatý z: I.I. Sreznevskij, Slovaræ drevnerusskogo
äzyka, «reçi», ÈÈÈ, 119.

78Prologß sentäbrskoj üloviny goda, ok. 1250 g., 9, úryvok prevzatý z: I.I.
Sreznevskij, Slovaræ drevnerusskogo äzyka, «reçi», ÈÈÈ, 119.

79Porov. V. Dalæ, Tolkovyj slovaræ…, «kovçegß», ÈÈ, 322.
80Porov. KORABICA malý koráb, čln, korábec, (I.I. Sreznevskij, Slovaræ

drevnerusskogo äzyka, È, 1283).
81L™topisnyj sbornikß, imenuemyj Tverskoü L™topisæü 6916 g. � úryvok prev-

zatý z: I.I. Sreznevskij, Slovaræ drevnerusskago äzyka, «reçi», ÈÈÈ, 119.
82Suprasßlski ili Retkov sbornik, È, 9/4.
83Uspenskij sbornik, 194 (106 b).
84Porov. MMFH, II, 147 � 148, pozn. 8.
85«fino al XIII. sec. in Roma le profezie della notte di Pasqua si leggevano prima in

greco e poi in latino - (Amalario assicura che in origine anche le sei lezioni nei sabbati
delle Tempora si leggevano in latino e in greco); la ‘redditio symboli’ era parimente fatta
in greco et in latino; negli antichi sacramentari, a cominciare dal Gelasiano, il testo del
‘Gloria in excelsis’ e del ‘Credo’ si trova scritto quasi sempre in greco con lettere latine.
Ancora attualmente, nella Messa Pontificale del Papa, l’Epistola ed il Vangelo sono can-
tati in latino ed in greco (cfr. A. Petrani, «De bilinguibus lectionibus liturgicis», in
Collect. Thel., 1937, 1-31)», (M. Righetti, Manuale di Storia liturgica, I, 189).

86Porov. F. Pastrnek, Dějiny�, 102 � 103.
87Ján VIII. �iada Hermanricha, biskupa passovského, aby s biskupom Pavlom a

Metodom pri�iel do Ríma a ospravedlnil sa pre neprávosti, urobené proti Metodovi; Sus-
penduje ho (pred 4. májom 873):

«Na oplakanie tvojej neprávosti myslíme nepostačí iba prameň sľz, ako (hovorí) pro-
rok Jeremiá�. Lebo ktorého, aby sme nepovedali, biskupa, ktorého svetského človeka, ba
čo viac tyrana zúrivosť neprevý�ila tvoja svojvoľnosť, alebo neprekonala tvoja zvieracia
ukrutnosť? Brata a spolubiskupa ná�ho Metoda �alárnymi trestami stíhajúc a pod �írim
nebom dlh�í čas v najtuh�ej zime a v hrozných da�ďoch trýzniac a od správy sverenej mu
cirkvi ho odvádzajúc a natoľko do besnosti prichodiac, �e na schôdzu biskupov
vlečeného bol by si konským bičom bil, keby ti iní neboli zabránili. Sú to, pýtam sa
(počínania hodné) biskupa, ktorého dôstojnosť ak trochu vybočí, priestupky robí väč-
�ími? Ó, biskup, ktorý biskupovi toľko ubli�uje a e�te k tomu rukou Apo�tolskej stolice
posvätenému a osobitne určenému! Ale nechceme teraz skúmať, čo si urobil, aby sme
nemuseli bezodkladne vyhlásiť, čo sa patrí. Ale autoritou Boha v�emohúceho a svätých
knie�at apo�tolských Petra a Pavla a na�ej maličkosti zbavujeme ťa nateraz účastenstva
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sviatostí Kristových a tvojich spolukňazov; a ak sa nepoponáhľa� s prítomným Pavlom
ctihodným biskupom, alebo s tým istým najsvätej�ím bratom na�ím Metodom do Ríma,
aby si bol s ním vypočutý, nebude chýbať spravodlivé odsúdenie, kde bola nájdená taká
a toľká nadutosť; ani váha autority Apo�tolskej stolice nebude chýbať, kde sa doká�e tak
nesmierna veľkosť ťa�kých neprávostí», (J. Stanislav, «List pápe�a Jána VIII. biskupovi
Hermanrichovi», �ivoty�, 167).

88Uspenskij sbornik, 195 (107 a).
89A. Teodorovß - Balanß, Kirilß i Metodi, ÈÈ, 216.
90J. Stanislav, «List Jána VIII. Pavlovy z Ankony», �ivoty�, 165; Porovnaj e�te list

pápe�a Jána VIII. biskupovi Annovi frizinskému, v ktorom ho Ján VIII. volá do Ríma,
aby sa ospravedlnil pre neprávosti, urobené proti Metodovi (list spred septembra 873):

«Biskupovi Annonovi Ján VIII. Smelosť tvoja a nadutosť nielen mraky, ale aj samy
nebesá presahuje. Uchvátil si si úrad Apo�tolskej stolice a osobil si si ako nejaký patriar-
cha súd nad arcibiskupom; ba čo je e�te ťa��ie; s bratom svojim arcibiskupom Metodom
povereným legátstvom Apo�tolskej stolice k národom, viac tyransky ako kánonicky
zaobchádzajúc, ani si neuznal za hodný hlas kňazov, ktorí sa u teba nachodia, čo si len
na potupu Apo�tolskej stolice vykonal. Ba keď aj on �iadal, ako učia sväté kánony, ty si
ani najmenej nedovolil, aby súd Svätej stolice platil, ale si proti nemu so svojimi nasle-
dovníkmi a druhmi akýsi rozsudok vyniesol, a odlúčiac ho od konania svätých slu�ieb
do �alára uvrhol. Okrem toho, hoci hovorí�, �e si vlastným človekom sv. Petra, aby si
mal starosť o dedičstvo v Germánii le�iace, ty si väzenie a prenasledovanie vyhlásil nad
tým bratom a spolubiskupom, ba čo viac aj poslom na�ím, s ktorým bolo treba s väč�ou
starosťou (zachádzať), nielen ako najmenej veriaci, ale v Ríme, keď sa ťa o ňom opytovali
na�i, zaprel si l�ivo, �e ho pozná�, hoci si bol v�etkých útrap, spôsobených mu va�imi,
sám strojcom, sám podnecovateľom, ba aj sám si bol pôvodcom. Ak nebude postavenie
toho ctihodného biskupa natoľko napravené, aby sám mohol v�etku nespravodlivosť
kvôli Bohu odovzdať zabudnutiu, naskutku sa ponáhľaj do Ríma vydať počet (z toho).
Ináč po mesiaci septembri tak dlho nemá� nijakého dovolenia prijímať (sviatosť Oltárnu),
dokiaľ neuká�e� vytrvalosť v poslu�nosti voči nám», (J. Stanislav, �ivoty�, 169).

91Grécke slovo leitourgi�a slu�ba, má v liturgickej terminológii dva rozdielne výz-
namy:

a) «Slu�ba» východná�byzantská Slu�ba Bo�ia (eucharistická obeta), pozri úryvok z a-
nafory Liturgie sv. Jána Zlatoústeho: «Blagodarimß Tå i ∑ sl¨Ωb™ seĭ», (BoΩést-
vennaå  L¥turgîa íΩe vo svåtìxß otcá ná˚ego Ûoánna Zlatoústago, Rímß, 1970,
66), čo v preklade znamená: «Ďakujeme Ti i za túto obetnú slu�bu�»

b) «slu�ba» súbor v�etkej a rôznorodej činnosti vo v�eobecnom slova zmysle; (porov.
I.X. Dvoreckij, Drevnegreçesko-russkij slovaræ…, leitourgi�a, I, 1017).

92Uspenskij sbornik, 195 (107 a).
93J. Va�ica, Literární památky epochy velkomoravské�, 238.
94Uspenskij sbornik, 196 (107 v).
95P.A. Lavrov, Materialy, È, 61.
96Svätý Ján Zlatoústy zdôrazňuje:
«�(sviatosť) sa volá tajomstvom, preto�e to, čo vidíme, nie je to, čo veríme, ale vidíme

jednu vec a veríme inú. Taká je skutočná prirodzenosť na�ich sviatostí.» (Homília na 1Kor
7,1) � v originálnom gréckom texte tejto homílie: «�MMMMuuuusssstttthhhh����rrrriiiioooonnnn kaleìtai, o{ti oujc
a{per oJrw`men pisteu�omen, ajlla� e{tera oJrw`men kai� e{tera pisteu�omen. Toiau�th
ga�r hJ tw`n mmmmuuuusssstttthhhhrrrriiii� ���wwwwnnnn hJmw`n fu�sis» (Patrologia Graeca, LXI, 55).

97Uspenskij sbornik, 197 (108 v); �M nám okrem iného poskytuje aj veľmi cennú
informáciu o tom, �e toto «svjatoje vozno�enije», či�e Slu�bu Bo�iu v byzantskom obra-
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de s byzantskou anaforou sv. Jána Zlatoústeho sv. Metod slú�il 26. októbra. V tento deň
východná byzantská Cirkev dodnes slávi sviatok sv. Dimitrija Solúnskeho (ochrancu
rodného mesta sv. bratov), kým rímskokatolícka Cirkev po celom svete má tento sviatok
8. októbra, čo znova potvrdzuje, �e sv. bratia praktizovali na Veľkej Morave byzantský
obrad. Slávenie sviatku sv. Dimitrija 26.okt. aj zo strany uhorských rímskokatolíkov e�te
v nedávnej minulosti svedčí o pôvodnom byzantskom obrade v celom Uhorsku, (porov.
J. Stanislav, �ivoty�, 72, pozn. 111).

98Lexicon, «vßzno‚eni«», I, 293.
99Slovo «anafora» označuje najhlavnej�iu, centrálnu časť � podstatné jadro byzant-

skej liturgie sv. Jána Zlatoústeho (príp. sv. Bazila Veľkého), pochádza z gr. ajna<fevrw
voznositæ, podnimatæ, (I.X. Dvoreckij, Drevnegreçesko-russkij slovaræ, È, 135) a
je priamym doslovným prekladom staroslovanského cyrilometodejského «vßzno‚e-
ni«».

100Keď porovnáme staroslovanské slová vßznositi vyzdvihovať, vyná�ať (t.j. v
smere zdola nahor), (Lexicon, I, 292) a vßznesti vyzdvihnúť, vyniesť, (Lexicon, I, 290),
príp. vßzno‚eni« 1.) vzná�anie, 2.) �ertva Isusa Christa na krí�i, («terminus liturgicus
in Oriente ajnaforav � principalis pars liturgiae fidelium», Lexicon, I, 293) a
vßzneseni« vznesenie, vyzdvihnutie, rus. podnätie vverx, (Lexicon, I, 289), vidíme, �e
sú to tie isté výrazy, gramaticky sa lí�iace len svojim dokonavým alebo nedokonavým
vidom.

Byzantská grécka i staroslovanská cyrilometodejská terminológia nazýva takto nekr-
vavú �ertvu Isusa Christa sprítomnenú na Slu�be Bo�ej podla jeho vlastných slov:
«†v™wà ÛÊi{sß2 ... ī a∞we a∞zß vvvvoooozzzznnnneeeesssséééénnnnßßßß búd¨ † zemlì, vså privlekù kß seb™.
Sïé Ωe g{la‚e, naznámen¨å, kóeü smértïü xotå’‚e umréti» (Jn 12,32-33) �
«Odvetil Isus: �keď ja budem povzdvihnutý od zeme (t.j. ukri�ovaný na krí�i), v�etko
pritiahnem k sebe. To povedal, naznačiac, akou smrťou chce umrieť».

101BoΩéstvennaå  L¥turgîa íΩe vo svåtìxß otcá ná˚ego Ûoánna Zlatoústago,
Rímß, 1970, 64.

102Rímskokatolícka Cirkev má po celom svete sviatok sv. Dimitrija Solúnskeho 8.
októbra. Výnimku tvorili e�te do nedávnej minulosti uhorskí rímskokatolíci, ktorí slávili
tohto svätca spolu s gréckokatolíkmi 26. októbra, čo znova svedčí o pôvodnom byzant-
skom cyrilometodejskom obrade v celom Uhorsku, (porov. J. Stanislav, �ivoty�, 72,
pozn. 111).

103P.A. Lavrov, «Poxvalænoe slovo Kirillu i Mefodiü, po rukopisi
Uspenskogo sobora», Materialy…, 83/24-25, 86/3; Tamtie�, «Poxvalænoe slovo
Kirillu i Mefodiü, po rukopisi Ügoslavänskoj Akademii v Zagrebe», 89/26,
91/29-30.

104BoΩéstvennaå L¥turgîa…, 70; porov. Polnyj pravoslavnyj bogoslovsk¡j Qn-
ciklopediçesk¡j slovaræ, «Bezkrovnaä i slovesnaä sluΩba», È, 298.

105P.A. Lavrov, «Poxvalænoe slovo Kirillu i Mefodiü, po rukopisi
Uspenskogo sobora», Materialy…, 86/3.

106BoΩéstvennaå L¥turgîa…, 72.
107Uspenskij sbornik, 197 (108 v).
108ka±nw�n pravidlo, no�moõ zákon, (I.X. Dvoreckij, Drevnegreçesko-russkij slo-

varæ, È, 873, ÈÈ, 1138).
109«The word nomocanon was first used in the 11-th century to indicate canonical

collections that were composed of both ecclesiastical and civil laws dealing with eccle-
siastical matters», (J.M. Buckley, «Nomocanon», New Catholic Encyclopedia, X, 486);
«Nomocanoni - è il nome attribuito, a partire dal sec. XI, a collezioni contenenti leggi
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imperiali e canoni conciliari…», (G. D'Ercole, «Nomocanoni», Enciclopedia cattolica,
VIII, Città del Vaticano, 1952, p. 1927); Sú dva najdôle�itej�ie typy «nomokánonov» z ob-
dobia do 9. st. � do príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Prvý typ, zvaný
Synagoga o 50 tituloch (plus Collectio 87 capitolorum), ktorý sa pripisuje Jánovi
Scholastikovi (565�577). Druhý typ Syntagma o 14 tituloch (plus Collectio tripartita)
asi z doby cisára Heraklia (610�641). Av�ak ani jedna z týchto, a tie� ani im po-
dobných zbierok do 11. storočia nemala oficiálny názov «Nomokánon». V ruskej litera-
túre sa obyčajne tieto zbierky nazývali Kormčaja (kniga), t.j. kormidelná kniha, podob-
ne, ako v gréckej Cirkvi, z prostredia ktorej vy�iel aj sv. Cyril a Metod, Pidalion
(Phda�lion). Ruský historik cirkevného práva A.S. Pavlov, tie� I. I. Sreznevskij a iní
usúdili, �e sv. Metod prekladal prvý typ od patriarchu Jána Scholastika, (porov. MMFH,
IV, 205 � 207.). 

110Uspenskij sbornik, 198 (109 a).
111Porov. J. Stanislav, �ivoty�, 73.
112Suprasßlski ili Retkov sbornik, 531/27.
113Suprasßlski ili Retkov sbornik, 11/21.
114«Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých naz-

val apo�tolmi�», (Lk 6,13). Teda Isus Christos z mnohých učeníkov vybral iba dvanásť
apo�tolov. Apo�toli je presnej�í termín ne� učeníci. Učeníci je �ir�í pojem.

115Gr. ajpostoloõ posol, (I.X. Dvoreckij, Drevnegreçesko–russkij slovaræ, È,
217), tak�e ani z jazykového hľadiska nie je pravdepodobné, �e by autor zborníka chcel iba
vysvetľovať slovo «učeník» týmto gréckym slovom. Apo�tolami boli toti� len niektorí vyvo-
lení z učeníkov, ktorých Isus Christos poslal autoritatívne hlásať Evanjelium, preto a-
po�tol je posol, poslaný.

116«Besedy na Evangelije papy Grigorija Velikago», 39/310�311, citované z Lexi-
con linguae palaeoslovenicae, III, 636.

117Bolæ˚¡j katexizmß xrist¡änæsko-katolickoj relig¡i, 204.
118Povestæ vremennyx let, È, 68.
119Hebrejské slovo «Baal» znamená vlastník, majiteľ � takýto titul malo mnoho se-

mitských bohov, a to a� do takej miery, �e bolo mo�né povedať: �koľko svätýň, toľko Ba-
álov�; Dokonca i «man�el» v hebrejčine sa označuje týmto termínom, lebo v orientálnom
ponímaní bol vlastníkom svojej man�elky, (porov. J.F. McCurdi, J.M.P. Smith, «Semitic
religion §10»,A New Standard Bible Dictionary, 820 � 821).

120P.A. Lavrov, «ˇitie Mefodia», XÈÈÈ, Materialy…, 76.
121J. Stanislav, �ivoty�, 71.
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