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Dnešné vydanie venujeme 1 150. výročiu príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie na pozvanie kniežaťa Rastislava. Číslo pripravili Pavol Dinka a Štefan Cifra. 

Sme svedkami toho, že sa 
osobnosti a dielo sv. Cyrila a Me
toda dožívajú apoteózy. Za po
sledných 30 rokov traja pápeži 
vydali štyri dokumenty o ich 
diele. Prvý slovanský pápež ich 
na konci roka 1980 vyhlásil 
za spolupatrónov Európy spolu 
so sv. Benediktom a v roku 1985 
uverejnil encykliku Slavorum 
apostoli, ktorá je doteraz najhlb
ším ocenením ich zásluh pre našu 
dobu, keď ich predstavuje ako 

vzory pre modernú misionársku prácu, ako predchodcov ekumenizmu, 
ako budovateľov kresťanskej Európy. 

Druhý vatikánsky koncil odobril a uviedol do života. Kým sa vydali 
na cestu k slovanským kmeňom v Rastislavovej ríši, preložili do sta-
roslovienčiny najprv Jánovo Evanjelium a potom aj iné časti Svätého 
písma. Keď zistili, že reč Slovienov sa nedá dokonale prepísať gréckou 
abecedou, vytvorili novú, originálnu abecedu, známu ako hlaholika, 
presne vyjadrujúcu zvuky staroslovienskej reči, čo filológovia považujú 
za geniálne dielo. 

Do reči ľudu preložili aj hlavné liturgické knihy a zaviedli slovanské 
Božie služby, čiže liturgiu. Predbehli tak o 1 100 rokov reformu, ktorú 
sme my zažili vďaka Druhému vatikánskemu koncilu. Založili školy, 
predovšetkým na výchovu mládencov, z ktorých si potom vyberali sú
cich na kňažstvo, a tak dali podnet k určitému zriadeniu škôl. 

Nakoniec na požiadanie panovníka preložili a prispôsobili aj niektoré čas
ti byzantského zákonníka, ktorý pomáhal uvádzať kresťanské mravy do spo
ločenského života. Položili tak základ našej literatúry a kultúry, ktorej prvým 
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VYZNÁM SV. CYRILA A METODA 
PRE EURÓPU A SLOVENSKÝ NÁROD 

Opravdiví misionári Cirkvi 

Význam sv. Cyrila a Metoda spočíva najmä v spôsobe, akým vedeli 
ohlasovať Kristovo evanjelium a nechať ho preniknúť do slovanského 
srdca, do súkromného a spoločenského života našich predkov a prekva-
siť ich mravy. 

Už pred nimi hlásali Krista našim otcom učitelia z Vlách, Grécka, Ne-
miec, ako to čítame v Živote Metoda. Nedosiahli však veľký úspech, lebo 
nepoznali reč ľudu. Solúnski bratia použili metódu, ktorú po 1 100 rokoch 

písaným slovom bol začiatok Jánovho Evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo 
a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh". „Iskoni bie Slovo a Slovo bie 
u Boga a Bog bie Slovo." Je v tom čosi mysticky slávnostné, že my sme sa 
kultúrne zrodili s menom a v mene Boha a Ježiša Krista. Kristus Bohočlovek 
stojí pri samom začiatku, pri koreni našej kultúrnej histórie, nášho bytia. 

Zásluhou sv. Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my 
sme vystúpili na javisko kultúry. Kresťanská viera - to sú naše nábo
ženské i kultúrne korene. Náš národ ako keby inštinktívne cítil, kde 

Pokračovanie na s. 3 ^ ^ ^ 

ŠTEFAN CIFRA 
Slovenské žriedlo 
Cieľavedomé pozvanie Konštan

tína a Metoda na Veľkú Moravu 
kniežaťom Rasticom či Rastisla
vom v úsilí uskutočniť kresťanskú, 
kultúrnu a vzdelanostnú misiu me
dzi našimi predkami predstavuje 
pre slovenské národné dejiny ťa
žiskový východiskový bod, ktorý 
má jedinečný význam. Pravdaže, 
naše dejiny sú staršie a kontinuálne 
sa prejavujú už v predveľkomo-
ravských časoch. Rastislav však 
svojím štátnickým činom predur
čil hodnotový základ slovenského 
spoločenstva v nebývalej hĺbke 
a šírke - na viac ako ďalšie tisícro
čie, teda od roku 863 až po súčas
nosť. Misia sv. Cyrila a sv. Metoda 
vytvorila v slovenskom kontexte -
aj vďaka ich spolupracovníkom, 
vrátane vzdelanca a kňaza domá
ceho, slovenského pôvodu sv. Go-
razda, ktorého sv. Metod určil 
za svojho nástupcu - žriedlo, ktoré 
stáročiami zmohutnelo na rieku 
plynúcu až do našej prítomnosti. 
V mimoslovenskom kontexte sa 
zasa vďaka pokračovateľom a pí
somnému dedičstvu misie rozrástla 
z nášho územia na strom, ktorý sa 
rozvetvuje do celého slovanského 
sveta i do európskej kultúry. 

Ako to na základe etymolo
gických a typonymických výsku
mov dokázal Ján Stanislav, etnickí 
predkovia dnešných Slovákov, teda 
starí Slováci, tvorili už na sklonku 
veľkomoravských čias špecific
ké slovanské jazykové a kultúr
ne spoločenstvo diferencujúce 
sa od iných Slovanov. Aj vďaka 
tomu sa prirodzeným priestorom 
pôsobenia cyrilo-metodskej misie 
a konštituovania samostatnej cir
kevnej provincie s arcibiskupom 
Metodom - s liturgiou v staroslo
venskom (staroslovienskom) jazy
ku, ktorý nadobudol, aj keď v pro
stredí permanentných napätí a kon
fliktov, rovnocenné postavenie 
medzi súvekými najkultúrnejšími 
jazykmi Európy - stala niekdajšia 
veľká vlasť našich predkov. Tá, ako 
potvrdzujú aj archeologické nálezy 
a moderná historiografia, rozklada
la sa nielen na území dnešného Slo
venska a Moravy (siahala až za vý
chodnú hranicu Slovenska), kde 
vládol Rastislav a Svätopluk, ale 
aj na území Panónie (takmer celé 
Maďarsko vrátane juhu Blatenska), 
ktoré spravoval knieža Pribina, 
jeho syn Koceľ a ktoré napokon 
pričlenil k svojej ríši Svätopluk. 

V Rastislavovej ríši, ktorá bola 
prvým štátnym útvarom starých 
Slovákov, sa sformovali hodno
tové základy slovenskej štátnosti 
so všetkými kultúrno-civilizač
nými atribútmi, ktoré sa kryšta
lizovali v európskom priestore 
od čias Rímskej ríše. Kresťanstvo 
a vzdelanosť, ktorú misia zasiala, 
ako aj kultúrno-civilizačná úroveň 
veľkomoravského štátu pokraču
júca i za vlády Svätopluka, ale aj 
na Koceľom spravovanom území, 
nevyhynuli ani po smrti sv. Meto
da, či vyhnaní jeho spolupracov
níkov a učeníkov, ba ani po páde 
Veľkomoravskej ríše. Naopak, 
predstavovali nezameniteľný slo
venský vklad do uhorského štátu, 
ktorý, napriek tomu, že vznikol 
na ruinách Veľkej Moravy, prevzal 
od jej obyvateľov - i s podporou 
štátotvornej domácej staroslo
venskej šľachty rodov Hontovcov 
a Poznanovcov, ktoré sa podieľali 
na vzniku a formovaní uhorského 
štátu podporou sv. Štefana v boji 
o nástupníctvo - už široko rozvi
nutú kresťanskú tradíciu - i dvoj
ramenný kríž do uhorského znaku, 
ale aj územnosprávne členenie, 
na ktorom sa nový štát budoval, 
rozvinuté poľnohospodárstvo a re
meselné činnosti, či množstvo 
právnej, hospodárskej a kultúrno-
-civilizačnej terminológie prenese
nej do jeho života. 

Slováci sú najautentickejšími de
dičmi, nositeľmi a rozvíjateľmi jedi
nečného kresťanského, kultúrneho, 

Pokračovanie na s. 2 ^ ^ ^ 

MARTIN BENKA: Príchod sv. Cyrila a sv Metoda, olej, 1942 
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Z poZvánok
�	 Pri	 príležitosti	 1	 150.	 výročia	 príchodu	 slovan-

ských	 vierozvestcov	 sv.	 Cyrila	 a	Metoda	 na	 naše	 úze-
mie	otvorili	v	evanjelickom	kostole	v	Pezinku	putovnú	
výstavu	zostavenú	z	nových	výtvarných	diel	dvanástich	
slovenských	umelcov,	medzi	nimi	Alojza	Drahoša,	Oľgy	
Gečnárovej,	Kristíny	Honzírkovej	a	ďalších.	Výstava	po-
trvá	do	14.	7.	2013.	

�	 V	banskobystrickom	Pretóriu	otvorila	Stredoslo-
venská	galéria	v	Banskej	Bystrici	a	Galéria	Jozefa	Kostku	
v	Bratislave	výstavu	s	názvom	Jozef	Kostka	(1912	–	1996):	
klasik	 slovenskej	 sochárskej	 moderny.	 Výstavu	 môže-
te	 navštíviť	 denne	 okrem	 pondelka	 od	 10.00	 do	 17.00	
hod.,	v	sobotu	a	v	nedeľu	od	10.00	do	16.00	hod;		potrvá	
do	1.	9.	2013.

�	 Vo	výstavnej	sieni	Cik	Cak	Centra	na	Jiráskovej	
ulici	v	Bratislave	si	môžete	pozrieť	výtvarnú	výstavu	Ži-
vly.	Predstavujú	sa	na	nej	Elena	Pavúková,	Betka	Podli-
pová,	Silvia	Sekelová,	Ivan	Hrmo,	Juraj	Rusňák	a	Dušan	
Sekela.		Výstava	potrvá	do	4.	7.	2013.

�	 Galéria	mesta	Bratislavy,	Mirbachov	palác,	pozý-
va	záujemcov	na	výstavu	V	znamení	kruhu.	Svoje	diela	
na	nej	vystavujú	Marián	Čunderlík,	Anastázia	Miertušová	

a	Marianna	Arvay	–	Čunderlíková.	Výstava	je	otvorená	
denne	od	11.00	hod	do	18.00	hod.	a	potrvá	do	25.	8.	2013.

�	 V	Zrkadlovej	sieni	Primaciálneho	paláca	v	Brati-
slave	sa	uskutoční		4.	7.	o	19.00	hod.		(štvrtok)	v	rám-
ci	 	 38.	 medzinárodného	 	 gitarového	 festivalu	 Johanna	
Kaspara	 Mertza	 koncert	 španielskeho	 gitaristu	 Josého	
Maríju	Gallarda	del	Rey.	

�	 Galéria	mesta	Bratislavy,	Pálffyho	palác,	pozýva	
na	výstavu	Rudolf	Uher:	Sochy	z	 rokov	1975	–	1986.	
Výstava	potrvá	do	8.	9.	2013.	

�	 Galéria	 Jána	 Koniarka	 v	 Trnave	 pripravila	
v	rámci	celoročného	projektu	Art	Laboratórium	2013	
program	pre	prázdninujúce	deti	a	mládež	s	názvom	
Leto	 v	 galérii.	Tvorivé	 výtvarné	 aktivity	 a	 animač-
né	hry	budú	sa	konať	od	2.	júla	do	2.	augusta,	vždy	
v	utorok	až	piatok	od	9.30	do	11.00	hod.	–	v	prípade	
priaznivého	 počasia	 na	 nádvorí	 galérie,	 za	 nepriaz-
nivého	 počasia	 v	 priestoroch	 Klubu	 3.	 Vstupné	 je	
1	euro.

�	 V	krásnom	prostredí	rakúskeho	Eckartsau	(10	km	
za	Hainburgom)	otvoria	19.	7.	2013	o	17.00	hod	výstavu	
Jána	Hladíka	Gold	–	zlato	má	veľa	podôb.

Najbližšie číslo Literárneho týždenníka vyjde 
21. 8. 2013. Čitateľom želáme príjemné dovo-
lenkové chvíle.

Redakcia

Jubilujúci spisovatelia
SSS v auguste 2013

9.	8.	1958	–	Kvetoslav	Hečko		 (55)
14.	8.	1953	–	Andrej	Maťašík		 (60)
23.	8.	1948	–	Alojz	Nociar		 (65)

Srdečne blahoželáme!

Paralelné životy
Aké	 boli	 praktiky	 tajných	 služieb	 komunis-

tických	režimov?	Ako	politická	moc	zasahovala	
do	životov	ľudí?	A	aké	hrozivé	svedectvá	skrýva-
jú	bývalí	väzni	či	prenasledovaní	občania?	Na	tie-
to	a	ďalšie	otázky	odpovie	unikátny	medzinárod-
ný	 projekt	 Asociácie	 Divadelná	 Nitra	 nazvaný	
Paralelné	životy	–	20.	storočie	očami	tajnej	polí-
cie.	Po	troch	rokoch	príprav	sa	teraz	dostáva	do	fi-
nálnej	 etapy.	 Príbehy	 o	 tyranii	moci	 zo	 šiestich	
postkomunistických	krajín	a	od	šiestich	tvorivých	
tímov	sa	v	svetovej	premiére	dostanú	na	divadel-
né	dosky	počas	22.	ročníka	medzinárodného	fes-
tivalu	Divadelná	Nitra,	ktorý	sa	uskutoční	od	27.	
septembra	do	2.	októbra	2013.	Uznávaní	umelci	
zo	Slovenska,	Česka,	Maďarska,	Nemecka,	Poľ-
ska	 a	 Rumunska	 pátrali	 po	 skrytých	 príbehoch	
v	 archívoch	 tajných	 polícií	 vo	 svojich	 domo-
vinách,	 prostredníctvom	 svedectiev	 sa	 vracali	
do	 komunistickej	 éry	 vlastných	 dejín,	 zhovárali	
sa	so	svedkami	udalostí,	agentmi,	obeťami,	dis-
kutovali	navzájom	na	fórach.	Autentické	príbehy	
pretavili	do	scenárov	dokumentárnych	inscenácií.	

(r)

Dramaticky mladí
Koncom	júna	sa	uskutočnilo	v	Národnom	dome	

v	Martine	vyhlásenie	výsledkov	súťaže	Dramatic-
ky	mladí	2013.	Podujatie	bolo	súčasťou	Junior	dňa	
v	rámci	martinského	festivalu	divadiel	na	Sloven-
sku	Dotyky	a	spojenia	2013.	Dramaticky	mladí	je	
súťaž	o	najlepší	dramatický	text	od	autorov	do	18	
rokov.	Do	štvrtého	ročníka	súťaže	prihlásilo	41	au-
torov	23	textov.	Porota	udelila	prvé	miesto	Danie-
lovi	Dettovi	(18)	za	hru	Čarovný	klobúk,	dve	druhé	
miesta	–	Alexandrovi	Valachovi	(17)	za	hru	Príbeh	
z	Pacalu	a	Lucii	Jaďuďovej	(13)	za	hru	Diagnóza	
Puškin.	Ďalej	dve	tretie	miesta	–	Maxovi	Sobekovi	
(18)	za	hru	Poď	sa	ohadzovať	grepfrujtom	a	Kris-
tíne	Korbeľovej	(18)	za	hru	Voldemortovo.	Cenu	
za	 kolektívnu	 tvorbu	 (hru	 Čudná	 pošta)	 získali	
Patrícia	Fajnerová	 (10),	Martina	Burjanová	 (10),	
Jakub	Borovička	(10)	a	Martin	Paulovič	(9).	

(r)

Dni Milana Hodžu
V	minulých	dňoch	sa	uskutočnil	v	priestoroch	

Slovenskej	národnej	knižnice	v	Martine	a	v	Gym-
náziu	Milana	Hodžu	 v	 Sučanoch	 deviaty	 ročník	
Dní	Milana	Hodžu	2013	–	vedecké,	vzdelávacie	
a	kultúrne	podujatie,	ktoré	sa	konalo	pod	záštitou	
ministra	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR	Du-
šana	Čaploviča.	Ich	súčasťou	bola	medzinárodná	
vedecká	konferencia	 	„Dr.	Pavol	Blaho	a	formo-
vanie	slovenskej	politiky“	a	vyhodnotenie	súťaže	
Hodžova	esej	2013.	

Hlavným	 organizátorom	 podujatia	 bola	 Slo-
venská	národná	knižnica,	ktorá	v	rámci	Dní	uspo-
riadala	 široké	 spektrum	aktivít	 pre	 rôzne	vekové	
kategórie	od	školských	projektov	(Literárna	súťaž	
„Hodžov	 novinový	 článok“,	 „Hodžova	 esej“),	
stretnutia	 seniorov,	udeľovanie	 cien	významného	
slovenského	 politika	 a	 česko-slovenského	 štát-
nika	Milana	Hodžu	až	po	slávnostné	bohoslužby	
a	 pietnu	 spomienku	 pri	 pomníku	Milana	Hodžu	
na	Národnom	cintoríne	v	Martine	a	v	jeho	rodisku	
v	Sučanoch.	

MicHal KaliňáK 

Shakespeare 
a herec ťahúňmi reklamy
Stačilo	 zmeniť	Byť	 či	 nebyť?	 na	Mať	 či	 ne-

mať?	A	reklama	reklám	je	na	svete.	Aby	to	bolo	
pútavým	divadlom	treba	tomu	dať	divadelnú	atmo-
sféru.	 Na	 zadnú	 stranu	 letáka-bulletinu	 hľadisko	
historickej	budovy	SND,	na	prednú	súčasného	pro-
tagonistu.	V	archíve	našli	foto	polosediaceho	pred-
staviteľa	Hamleta,	do	vystretej	ruky	dali	lebku	a	re-
klama	na	kreditnú	kartu	známej	banky	sa	začala.	
Za	kredit	ručí	umelec.	Nestráca	však	reklama	svoj	
umelecký	kredit?	Výnimočný	dizajn	karty	nielen	
zovšeobecňuje,	 ale	 najmä	 zovšedňuje	 umelecký	
zážitok.	Predáva	ho.	Banka	má	logo:	Najlepší	idú	
za	nami.	O	hercovi	by	mal	platiť	opak:	Najlepší	idú	
pred	nami.	Nie	fotografiami	na	bilboardoch	a	letá-
koch,	ale	umením	na	javisku.

Nedávno	 politizujúci	 herec	 a	 hrajúci	 politik	
svoju	knihu	propagoval	na	veľkoplošných	rekla-
mách	popri	rušných	cestách.	Nebolo	treba	knižku	
čítať	–	a	herca	ste	mali	prečítaného.

(oj)

SlovenSKé filMy vo Svetovej PreMiére 
Slovenská	kinematografia	má	na	tohtoročnom	48.	MFF	Karlove	Vary	bohaté	zastúpenie.	V	oficiál-

nej	súťaži	Na	východ	od	Západu	budú	uvedené	vo	svetovej	premiére	film	Zázrak	Juraja	Lehotského	
ako	otvárací	film	sekcie	a	Zamatoví	 teroristi	 trojice	 režisérov	Pavol	Pekarčík,	 Ivan	Ostrochovský	
a	Peter	Kerekes.	Medzinárodnú	premiéru	v	Súťaži	dokumentárnych	filmov	bude	mať	celovečerný	
debut	Pala	Korca	Exponáty	alebo	príbehy	z	kaštieľa.	Vo	svetovej	premiére	sa	pri	príležitosti	50.	výro-
čia	Slovenského	filmového	ústavu	(SFÚ)	bude	na	festivale	premietať	v	digitálne	reštaurovanej	verzii	
aj	film	Petra	Solana	Kým	sa	skončí	táto	noc.	Tým	sa	slovenské	zastúpenie	na	prestížnom	karlovar-
skom	festivale	nekončí,	naše	filmy	sú	zaradené	aj	do	ďalších	sekcií	a	sú	aj	súčasťou	sprievodného	
programu.	48.	MFF	Karlove	Vary	začína	už	v	piatok	28.	júna	a	potrvá	do	6.	júla	2013.

(r)

výzva záujeMcoM o členStvo v SSS
V	minulých	dňoch	zasadalo	Predstavenstvo	Spolku	slovenských	spisovateľov.	Popri	úlohách	

týkajúcich	sa	skvalitnenia	spolkovej	činnosti	prerokovalo	aj	aktuálne	otázky	revitalizácie	členskej	
základne.	Podľa	prijatého	uznesenia	sa	môžu	členovia	SSS,	ktorým	bolo	bývalým	vedením	SSS	
bez	upomienky	zrušené	členstvo	pre	nezaplatené	členské	príspevky,	písomne	uchádzať	o	obnove-
nie	členstva	(jednoduchým	listom	na	adresu	Predstavenstva	Spolku	slovenských	spisovateľov);	
členstvo	sa	im	obnoví	po	zaplatení	príspevkov	za	tento	a	za	minulý	rok	(za	rok	2011,	prípadne	
predchádzajúce	roky	nemusia	členské	príspevky	uhrádzať).	Noví	uchádzači	o	členstvo	v	SSS	mu-
sia	splniť	podmienky	podľa	platných	Stanov	SSS.	Pri	dostatočne	preukázanej	publikačnej	činnos-
ti	(periodiká,	zborníky,	almanachy)	sa	môže	upustiť	od	požiadavky	dvoch	samostatných	knižných	
publikácií.	Prihlášky	prerokuje	členská	komisia	a	svoje	odporúčania	predloží	na	schválenie	Pred-
stavenstvu	SSS.	Tvorcovia,	kritici,	historici	a	teoretici	slovenskej	literatúry	žijúci	v	zahraničí	sa	
môžu	uchádzať	o	členstvo	podľa	platných	Stanov	SSS,	členský	príspevok	sa	stanovuje	symbolic-
ky	vo	výške	jedného	eura.	Predstavenstvo	môže	výnimočným	osobnostiam	slovenskej	literatúry	
(doma	aj	v	zahraničí)	ponúknuť	riadne	i	mimoriadne	(čestné)	členstvo;	tí	budú	mať	rovnaké	práva	
ako	riadni	členovia	(budú	však	oslobodení	od	platenia	členských	príspevkov).

Predstavenstvo	SSS	so	zadosťučinením	potvrdilo	pokračovanie	členstva	významným	osob-
nostiam	 slovenskej	 literatúry	 –	Alexandrovi	 Halvoníkovi,	 Vlastimilovi	 Kovalčíkovi,	 Petrovi	
Libovi,	Vincentovi	Šabíkovi,	Bystríkovi	Šikulovi	a	básnikovi		a	publicistovi	Igorovi	Válekovi.

Záber z filmu Petra Solana Kým sa skončí táto noc (Július Pántik a Jana Brejchová). Snímka archív.

čitateľSKá Súťaž v reGiÓnocH žilinSKéHo Kraja
Regionálne	 knižnice	 v	 zriaďovateľskej	 pôsobnosti	Žilinského	 samosprávneho	kraja	 vy-

hlasujú	každý	rok	čitateľskú	súťaž	pod	názvom	Kniha	Horného	Považia,	Kniha	Oravy,	Kniha	
Liptova,	Kniha	Turca	a	Kniha	Kysúc.	Na	Hornom	Považí	získala	v	tomto	roku	prvé	miesto	
v	 kategórii	 beletria	 kniha	 autora	 Petra	Mišáka	najkrajšie slovenské povesti o zvonoch.	
V	kategórii	odborná	literatúra	získala	ocenenie	kniha	autoriek	Júlie	Marcinovej–Knapcovej	
a	Sone	 Jamečnej	z vŕšku do doliny.	V	 súťaži	Kniha	Oravy	ocenenie	 v	 kategórii	 beletria	
získala	 kniha	 autora	 Petra	Hubu	Kliatba	 a	 v	 kategórii	 odborná	 literatúra	 publikácia	 Petra	
Zajaca	a	Márie	Zajacovej	Krivá. obec a jej obyvatelia v plynutí času.	Víťazom	čitateľskej	
súťaže	 Kniha	 Liptova	 sa	 stala	 v	 kategórii	 beletria	 kniha	 autora	 Igora	 Milana	 Chovana	
základný hriech.	V	kategórii	odborná	literatúra	zvíťazila	kniha	ružomberok – historicky 
posledné prirodzené národné centrum Slovenska	od	autora	Radislava	Kenderu.

Aj	ocenenie	Kniha	Turca	získala	v	kategórii	beletria	publikácia	Petra	Mišáka	najkrajšie 
slovenské povesti o zvonoch	 a	v	kategórii	odborná	 literatúra	trebostovo 1 262.	V	súťaži	
Kniha	Kysúc	v	kategórií	beletria	získala	prvé	miesto	kniha	Márie	Ďuranovej	ja už nie som 
ja	a	v	kategórii	odborná	literatúra	publikácia	Márie	Húšťavovej	ľudový odev na Kysuciach.

Autorom	víťazných	kníh	knižnice	bezplatne	ponúkli	spoluprácu	a	priestor	pre	prezentáciu	
publikácií	 širokej	verejnosti,	 ako	aj	účasť	na	prestížnom	medzinárodnom	knižnom	veľtrhu	
Bibliotéka	–	Pedagogika	2013.
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vzdelávacieho	a	civilizačného	dedičstva	cyrilo-
-metodskej	tradície.	Dedičstva,	ktoré	je	základ-
ným	pilierom	nielen	slovenskej	a	uhorskej,	ale	
i	celej	slovanskej	kresťanskej,	kultúrnej	a	vzde-
lanostnej	tradície.	A	vďaka	transformácii	hla-
holiky	 (pôv.	 glagolica)	 na	 cyriliku,	 nazvanej	
na	počesť	osnovateľa	najstaršieho	slovanského	
písma	sv.	Cyrila,	taktiež	písomníctva	a	národ-
ných	 literatúr	 takmer	 všetkých	 slovanských	
národov.	Ba,	ako	ukazuje	význam	tejto	tradí-
cie	 v	modernej	 kresťanskej	 ére,	 v	 ktorej	 boli	
veľkí	slovanskí	apoštoli	sv.	Cyril	a	sv.	Metod	
vyhlásení	pápežom	Jánom	Pavlom	II.	za	spolu-
patrónov	Európy,	šíri	sa	ako	životodarné	svetlo	
dodnes	v	celoeurópskom	priestore.

Vnímanie	 slovenskej	 histórie	 spôsobom,	
v	 ktorom	 sa	 zvýznamňujú	 	 určité	 osobnosti	
či	udalosti	na	úkor	iných,	prináša	trieštenie	síl	
a	samodeštruktívne	správanie.	Akoby	naša	ná-
rodná	minulosť	neposkytovala	možnosť	poňať	
ju	v	celej	jej	zložitosti	a	vytvoriť	kontinuálnu	
ideu	spájajúcu	historických	a	súčasných	Slová-
kov,	odlíšiť	pozitívne	ambície,	úsilia	a	prínos	
do	domáceho	i	európskeho	či	svetového	dedič-
stva	od	negatívneho	pôsobenia.	V	rozličných,	
spravidla	 dobovo	podmienených	 koncepciách	
slovenských	 dejín,	 či	 vo	 vnímaní	 ideológov,	
politikov,	ba	i	náboženských	združení	stoja	tak	
proti	sebe	Pribina	a	Mojmír,	Rastislav	a	Svä-
topluk,	 ale	 aj	 kresťanská	 západná	 –	 rímska	
a	 východná	 –	 byzantská	 tradícia,	 hlaholika	
a	cyrilika	proti	latinike,	či	neskôr	konfesionál-
ne	rozpory	a	spory	katolicizmu	a	protestantiz-
mu	a	v	novodobých	dejinách	politické	záujmy	
a	boje	o	hegemóniu.	

V	najsvetlejších	obdobiach	slovenských	de-
jín	boli	veľké	osobnosti	našich	dejín	 schopné	
tieto	 rozpory	 eliminovať	 a	 záujmy	 syntetizo-
vať,	spájať	sa	na	spoločných	cieľoch	slovenskej	
podstaty.	Učinila	tak	najmä	štúrovská	evanje-
lická	inteligencia	v	súručenstve	s	bernolákov-
skou	katolíckou	 inteligenciou	 v	 otázkach	 spi-
sovnej	slovenčiny,	a	taktiež	matičná	generácia,	
ale	i	hlinkovci	s	rázusovcami	v	autonomistic-
kých	 otázkach,	 žiaľ,	 len	 čiastočne	 slovenské	
politické	reprezentácie	v	čase	vzniku	súčasnej	
Slovenskej	 republiky,	 a,	 chvalabohu,	 viaceré	
z	nich	v	časoch	nášho	etablovania	sa	v	zloži-
tom	kontexte	európskych	národov	a		pôsobenia	
v	 Európskej	 únii...	 Pritom	 práve	 tieto	 počiny	
prekračujúce	vlastnú	malosť	prinášali	a	priná-
šajú	pre	 slovenskú	národnú	podstatu,	kultúru	
a	štátnosť	plody	trvalého	charakteru.	

A	práve	 takéto	poňatie	slovenských	dejín,	
uvádzajúce	 do	 súvisu	 národného	 kontextu,	
a	 teda	 naplno	 zhodnocujúce	 vklad	 všetkých	
postáv	a	udalostí	do	našich	dejín,	nám	chýba	
dodnes.	 Pritom	 slovenská	 minulosť	 vnímaná	
a	 formulovaná	 z	 nadkonfesionálneho	 a	 ne-
ideologizujúceho	 či	 nepolitizujúceho	pohľadu	
umožňuje	spliesť	historické	nite	a	nitky	–	ži-
vota	 a	 diela	 tisícok	 slovenských	 historických	
osobností	 a	 množstva	 významných	 udalostí	
spoluvytváraných	 alebo	 aj	 iniciovaných	 slo-
venským	etnikom	–	do	pevného	lana,	ktoré	nás	
kontinuálne	spája	so	staroslovenskými	veľko-
moravskými	časmi	a	pevne	sa	vinie	aj	cez	všet-
ky	štátne	útvary,	ktorých	sme	ako	národ	boli	
súčasťou,	na	ktorých	vzniku	a	existencii	 sme	
sa	aktívne	podieľali,	hoci	sme	v	nich	nenapĺňa-
li	alebo	len	čiastočne	napĺňali	svoje	jazykové,	
kultúrne,	národné	či	štátotvorné	ambície.	Ten-
to	 pohľad,	 ktorý	 nevylučuje	 kritické	 náhľady	
na	postavy	a	udalosti	slovenskej	histórie,	stavia	
do	iného	svetla	našu	cestu	dejinami.	Nezačína-
me	od	nuly,	napríklad	ani	od	roku	1993,	aj	keď	
je	to	pre	nás	zlomový	dátum	ako	aj	rok	misie	
863	 či	 rok	 nadkonfesionálnej	 zhody	 o	 kodi-
fikácii	 slovenského	 spisovného	 jazyka...	 Sme	
tu	a	boli	sme	tu...	Oddávna	sme	patrili	a	stále	
patríme	medzi	kultúrne	a	hodnototvorivé	ná-
rody	stredoeurópskeho	priestoru	i	celej	Európy	
a	sveta,	na	ktorých	osudoch	Slováci	participujú.

Spoločný	menovateľ	našej	národnej	myš-
lienky	 je	 zakotvený	 už	 v	 časoch	 Rastislava	
a	Svätopluka	v	zlatej	ére	slovenských	národ-
ných	dejín,	vytvorenej	cyrilo-metodskou	tradí-
ciou	a	jej	rozvinutím	sa	v	širokom	vnútroštát-
nom	i	slovanskom	a	európskom	kontexte.	Sú	to	
dejiny	slovenského	kresťanského	humanizmu,	
kultúry,	kultúrnosti	a	vzdelanosti	európskeho	
formátu,	ale	aj	zápasu	o	vlastné	sebazáchovné	
a	sebarozvíjajúce	záujmy	vrcholiacie	ich	napĺ-
ňaním	vo	vlastnej	štátnosti.	

Zmyslom	písanej	histórie	nie	je	len	prezen-
tovať	sa	pred	vedeckou	obcou,	ale	aj	vytvárať	
a	skvalitňovať	vedomie	všetkých	príslušníkov	
národa.	V	tomto	smere	je	úloha	histórie	neza-
meniteľná.	A	volá	 po	 vytvorení	 nového	 kon-
ceptu	slovenských	dejín	na	báze	kultúry	a	hu-
manizmu,	ktorý	by	spojil	zdanlivo	spretŕhané	
a	 rozporuplné	 slovenské	 dejiny	 do	 súvislého	
kontinuálneho	prúdu,	na	ktorého	počiatku	stojí	
odkaz	 cieľavedomého	 pozvania	 Konštantína	
a	Metoda	na	Veľkú	Moravu	kniežaťom	Ras-
tislavom	 a	 ich	 jedinečná	misia	medzi	 našimi	
predkami,	 ktorú	 absorbovala	 slovenská	 ko-
munita,	slovanský	svet	a	európsky	kontext	ako	
jednoznačný	trvalý	prínos.

èèè Dokončenie zo strany 1
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je	 jeho	 náboženská	 a	 kultúrna	 záchrana.	
Kresťanská	 viera	 a	 mravnosť	 sa	 stali	 de-
dičstvom	 a	 odkazom	 svätých	 bratov,	 čiže	
cyrilo-metodskou	tradíciou,	ktorá	sa	tiahne	
celými	našimi	dejinami.	Svedčia	o	nej	pa-
mätníky,	ktoré	odolali	ohňu	a	meču,	ako	sú	
Spišské	 zlomky	 staroslovienskeho	 evanje-
lia	z	13.	 storočia,	 rukopisy	misálov	a	bre-
viár	bratislavskej	kapituly	zo	14.	 storočia,	
ako	 aj	 celý	 rad	 literárnych	 a	 historických	
diel	až	po	naše	časy.	Ide	o	diela	reformova-
ných	 cirkví,	 ktoré	 prijali	 cyrilo-metodskú	
tradíciu	 ako	 vzácnu	 súčasť	 slovenských	
dejín,	 ako	 aj	 cirkví	 západného	 a	 východ-
ného	obradu.	Jedno	však	treba	vyzdvihnúť	
ako	príznačné	pre	slovenský	národ:	cyrilo-
-metodská	 myšlienka	 sa	 vynára	 v	 časoch	
najväčšieho	 útlaku	 ako	 mravná	 i	 národná	
energia,	nie	ako	„zradné	vody	spodné“,	ale	
ako	 obrovský	 prameň	 živej	 vody.	 Od	 16.	
storočia	 a	 od	 vzniku	 tlačiarní	 je	 to	 nepre-
tržitá	procesia	autorov,	ktorí	 túto	myšlien-
ku	 pestujú:	 Sinapius	 Horčička,	 Benedikt	
Szölösy	 (Cantus	 Catholici),	 Ján	 Baltazár	
Magin,	 Samuel	 Timon,	 Adam	 František	
Kollár,	Juraj	Papánek,	Juraj	Palkovič,	Juraj	
Fándly,	kardinál	Alexander	Rudnay,	Anton	
Bernolák,	 Ján	 Hollý,	 Andrej	 Radlinský,	
Ján	 Palárik,	 dvaja	 biskupi	 –	 katolík	 Šte-
fan	 Moyzes	 a	 evanjelický	 superintendent	
Karol	 Kuzmány,	 ďalej	 František	 Sasinek,	
J.	Škultéty,	A.	Kmeť,	v	20.	 storočí	Hodál,	
J.	Stanislav,	Miškovic,	E.	Paulíny,	J.	Silan,	
P.	G.	Hlbina,	R.	Dilong,	V.	Beniak,	A.	Žar-
nov	a	mnohí	iní.

Z	kresťanských	ba	priam	cyrilo-metod-
ských	 prameňov	 sa	 v	 roku	 1861	 zrodilo	
pamätné	 Memorandum	 slovenského	 ná-
roda,	 vznikla	 Matica	 slovenská	 i	 Spolok	
sv.	Vojtecha.	Nazvať	všetko	toto	bohatstvo	
posmešným	názvom	„klerikalizmus“	alebo	
ešte	horšie	nebolo	by	ani	objektívnym	ani	
serióznym	zhodnotením	slovenských	dejín	
a	síl,	ktoré	utvárajú	našu	svojskosť	a	totož-
nosť.	Bulhari,	 ktorým	priniesli	 vieru	 a	pí-
somníctvo	slovienski	žiaci	sv.	Cyrila	a	Me-
toda,	 si	 zachovali	 pamiatku	 solúnskych	
bratov	 ako	 národný	 sviatok	 aj	 za	 ateistic-
kého	režimu.	O	koľko	viac	si	musíme	uctiť	
ich	pamiatku	a	zachovať	ich	dedičstvo	my	
Slováci	bez	rozdielu	náboženstva.

A	tak	mravná	obroda	národa	musí	čerpať	
z	 kresťanských	 koreňov	 a	 prameňov.	 Na-
pokon,	 akú	 inú	morálku	 chceme	 vynájsť?	
Nech	sa	však	nikto	nebojí,	že	 tu	 ide	o	ne-
jaký	 konfesionalizmus.	 Čo	 je	 kresťanské,	
je	 zároveň	 hlboko	 ľudské.	Alebo	 slovami	
Druhého	 vatikánskeho	 koncilu:	 „Kristus...	
v	 plnej	 miere	 odhaľuje	 človeka	 človeku	
a	dáva	mu	najavo	vznešenosť	jeho	povola-
nia.“	(GS	22)

Vernosť	Kristovi	a	jeho	evanjeliu	je	teda	
podstatou	cyrilo-metodského	odkazu	a	tra-
dície,	 ktorá	 napĺňa	 naše	 tisícročné	 dejiny.	
Preto	 možno	 povedať,	 že	 slovenská	 duša	
je	 anima	 naturaliter	 christiana,	 prirodzene	
kresťanská.	Veľký	zmysel	slovenských	de-
jín	je	podstatne	kresťanský...	Kto	vytrháva	
Krista	z	duše	slovenského	národa,	pracuje	
proti	nemu.

Dedičstvo viery

Áno,	my	 Slováci	 sme	 dostali	 posvätné	
dedičstvo.	 Čo	 však	 rozumieme	 pod	 tým	
toľkokrát	používaným	výrazom?

List	Efezanom	nám	osvetľuje,	že	ťažis-
kom	tohto	dedičstva	je	jedna	viera,	ku	kto-
rej	sme	všetci	povolaní,	aby	sme	v	nej	rástli,	
kým	nedospejeme	v	zrelého	muža,	k	plnej	
miere	 Kristovho	 vzrastu,	 zachovajúc	 na-
vzájom	jednotu	ducha	vo	zväzku	pokoja.

A	 evanjelium	 nám	 pripomína	 koreň	
a	 pôvod	 nášho	 bohatstva	 viery,	 a	 to	 vôľu	
a	 príkaz	 samého	 Ježiša	 Krista,	 ktorý	 dal	
apoštolom	 a	 učeníkom	 a	 ktorý	 podnietil	
aj	sv.	Cyrila	a	Metoda:	„Choďte	teda,	učte	
všetky	 národy	 sveta	 a	 krstite	 ich	 v	 mene	
Otca	i	Syna	i	Ducha	Svätého.“	(Mt	28,	20)	
Naša	viera,	zdedená	od	sv.	Cyrila	a	Meto-
da,	má	svoj	konečný	pôvod	v	Bohu,	je	Bo-
žím	darom	a	vovádza	nás	ako	synov	do	Bo-
žej	rodiny	Najsvätejšej	Trojice.

Čo	však	rozumieme	pod	vierou?	Je	ona	
naozaj	 to	 veľké	 dedičstvo	 a	 bohatstvo,	
o	ktorom	toľko	rozprávame?	Nie	 je	 to	 iba	
rečnícky	 zápal	 alebo	 romantická	 nadsádz-
ka?

Viera,	 ktorú	 nám	 doniesli	 sv.	 Cyril	
a	Metod,	je	pravda.	Pravda	o	Bohu	a	o	jeho	
živote,	 pravda	 o	 človeku,	 pravda	 o	 svete	
a	 o	 vesmíre.	 Pravda,	 ktorú	 ľuďom	 zjavil	
Boh	ako	svetlo	na	cestu	životom,	ako	silu	
a	istotu,	ako	pomoc.	Viera	dopĺňa	naše	pri-
rodzené	poznanie	a	stavia	do	vyššieho	svet-
la	 niektoré	 známe	 skutočnosti.	Viera	 nám	
dáva	 odpoveď	 na	 najzákladnejšie	 otázky	
bytia,	 na	 ktoré	 prírodné	 vedy	 nevedia	 od-
povedať:	Odkiaľ	 pochádzam?	Kam	 idem?	
Načo	 žijem?	 Viera	 nám	 rozšíri	 poznanie	
a	obzor	na	neviditeľné	skutočnosti,	akými	

sú	Boh	 a	 jeho	 nekonečné	 bytie,	 posmrtný	
život,	moja	večnosť,	Ježiš	Kristus	–	vtelený	
Boh,	jeho	dielo	medzi	ľuďmi,	neustála	prí-
tomnosť	a	starostlivosť	Božia	v	celom	mo-
jom	živote...	Viera	nám	dá	potešujúcu	silu	
a	istotu,	že	pochádzame	z	večnej	lásky	jedi-
ného	Otca,	že	žijeme	večne	a	pre	večnosť,	
pre	nepominuteľné,	nepoškvrnené	a	nehy-
núce	dedičstvo,	že	smrť	nie	je	pre	nás	kon-
com	všetkého,	ale	začiatkom	novej	večnej	
existencie.

Viera	 je	 teda	 mimoriadnym	 obohate-
ním,	 rozšírením	horizontu,	 ale	 aj	 prehĺbe-
ním	presvedčenia.	Je	to	súhrn	právd,	ktoré	
prijímame	nie	pre	ich	prirodzenú	zrejmosť,	
ale	preto,	že	nám	ich	zjavil	sám	Boh,	a	teda	
pre	jeho	autoritu.	Boh	prehovoril	k	ľuďom	
rozličným	 spôsobom,	 ale	 najmä	 prostred-
níctvom	 svojho	 Syna	 Ježiša	 Krista,	 ktorý	
sa	 stal	 človekom,	 jedným	 z	 nás,	 a	 žil	 tu	
na	 svete,	 aby	 vydal	 svedectvo	 o	 pravde.	
Ježiš	Kristus	je	teda	cesta,	pravda	a	život.

Zo	 subjektívneho	 hľadiska	 viera	 je	
ochotné	prijatie,	vyznanie	a	uznanie	týchto	
právd	vo	vlastnom	živote.	 Ja	verím	vtedy,	
keď	nielen	hlavou,	ale	aj	skutkami	a	celým	
spôsobom	 života	 sa	 riadim	 podľa	 týchto	
právd,	 ak	 beriem	 Boha	 vážne.	 Viera	 teda	
nie	 je	 len	 citovým	 nadchnutím	 sa,	 a	 tým	
menej	 vonkajším	 ozdobným	 príveskom	
pre	 slávnostné	 príležitosti.	 Zrelá	 viera	 je	
celoživotný,	 ale	 aj	 každodenný	 projekt	
a	program.	Ona	v	nás	utvára	ucelený	sve-
tonázor	a	utvrdzuje	nás	v	presvedčení,	kto-
ré	nám	dáva	vnútornú	 istotu,	čo	pochádza	
z	Boha.	Istotu	v	prítomnosti	a	pevnú	nádej	
do	budúcnosti	 založenú	na	Božom	prísľu-
be.	Pre	dnešného	človeka	žijúceho	vo	svete	
plnom	neistoty,	pochybností	a	úzkostí	taká-
to	nádej	a	istota	znamená	veľa,	najmä	keď	
sa	treba	vyrovnať	s	krížom,	utrpením	alebo	
s	nejakým	nešťastím.

S	vnútornou	istotou	a	radosťou	nám	vie-
ra	 prináša	ozajstný	pokoj	 srdca,	 ktorý	po-
chádza	 z	 čistého	 svedomia.	 „Všetko	 slúži	
dobrému	 tým,	čo	milujú	Boha.“	Keď	Boh	
s	nami,	kto	proti	nám?

Hovoríme	 samozrejme	 o	 živej,	 čino-
rodej	 viere,	 ktorá	 sa	 prejavuje	 v	 živote,	
v	skutkoch.	Lebo	taká	viera	pretvára	a	zo-
šľachťuje	mravy,	pomáha	človeku	k	vyššej	
dôstojnosti,	 a	 tak	 pozdvihuje	 jednotlivcov	
i	národy.

viera ako kultúra ducha

A	tu	sa	dotýkame	jednej	vlastnosti	vie-
ry,	ktorá	má	význam	pre	spoločnosť,	najmä	
pre	 živý	 organizmus,	 akým	 je	 národ.	Vie-
ra	je	svojím	obsahom	a	účinkami	kultúrou	
a	civilizáciou	ducha.	Lepšie	povedané	–	je	
dušou	 rozmanitých	 kultúr	 a	 civilizácií.	
Bez	 toho,	 aby	 sa	 stotožňovala	 s	niektorou	
kultúrou,	lebo	evanjelium	nie	je	ani	grécke,	
ani	hebrejské,	ani	európske,	prenikne	kaž-
dú	kultúru	a	povznesie	ju.	Viera,	aj	keď	je	
Božím	 slovom	 pre	 človeka,	 musí	 zaznieť	
a	 byť	 ohlasovaná	 v	 reči	 človeka,	 národa.	
Evanjelium,	 aj	 keď	 je	 radostné	 posolstvo	
Boha	určené	ľudstvu,	musí	sa	vteliť,	vrásť	
do	života	národa	a	jednotlivcov;	to	je	vlast-
ne	 inkulturácia.	 Inkulturácia	 je	 práve	pro-
ces	 vtelenia	 sa	 viery	 do	 nejakej	 kultúry;	
proces,	 pri	 ktorom	 viera	 pomáha	 odkryť	
ozajstné	 hodnoty,	 očistiť	 ich	 od	 negatív-
nych	 prvkov,	 povzniesť	 ich	 a	 pridať	 ešte	
nové	hodnoty.

Zjavené	 Božie	 slovo	 treba	 zvýrazniť	
v	 hovorenom	 a	 písanom	 slove,	 ktoré	 sa	
takto	 stáva	 slovesnosťou,	 čiže	 písomníc-
tvom,	teda	kultúrnym	javom.

Viera	sa	však	vteľuje	aj	do	povahy	člo-
veka.	Rešpektuje	 ju,	zošľachťuje	 ju,	nájde	
svoj	 výraz	 vo	 formách,	 ktoré	 sú	 jej	 priro-
dzené.	 A	 tak	 prejavy	 viery	 dostanú	 črty	
vlastné	 každému	 národu.	 Môžeme	 teda	
hovoriť	 o	 slovenskej	 viere,	 o	 slovenskom	
kresťanstve,	o	slovenskej	Cirkvi,	o	sloven-
skej	náboženskej	tradícii.

Treba	 spomenúť	 aspoň	 dva	 druhy	 pre-
javov	 tejto	 našej	 religiozity:	 po	 prvé:	 ob-
sahovo	prevažujúce,	čiže	objektívne	prvky	
a	 komponenty	 našej	 viery,	 a	 to	 najmä	 tie,	
ktoré	nadväzujú	na	 cyrilo-metodskú	 tradí-
ciu	(patrí	sem	aj	mariánska	úcta	a	vernosť	
Petrovmu	stolcu),	a	po	druhé:	charakterové	
alebo	 psychologické	 a	 subjektívne	 prvky	
náboženských	prejavov.	Slovák	nemá	vieru	
len	v	hlave,	v	mozgu,	ale	aj	v	srdci.	Keď	sa	
modlí,	tak	spieva	od	radosti	i	smúti	od	žia-
ľu;	 ľutuje	 hriechy,	 vyžaluje	 sa	 Bohu,	 po-
teší	sa,	rozcíti	sa	pred	Bohom,	rozohní	sa,	
precíti,	 prehreje	 svoju	 vieru.	Taká	 je	 naša	
slovenská	viera.

My	 Slováci	 sme	 najpriamejší	 dediči	
duchovného	bohatstva,	ktoré	zanechali	 sv.	
Cyril	a	Metod.	Krstom	sme	sa	zrodili	nie-
len	pre	vieru	a	Cirkev,	ale	sme	sa	objavili	aj	
na	javisku	kultúrnych	dejín.

Viera	 a	 mravnosť	 zachránili	 náš	 národ	
v	minulosti	 a	 sú	 záchranou	 aj	 pre	 budúc-
nosť.	Viera	 dáva	 silu	 nášmu	národu,	 dáva	
zmysel	 života	 nášmu	 ľudu.	 Ak	 stratíme	

vieru	 a	mravnosť,	 zanikneme	 aj	 biologic-
ky,	 lebo	 nemravnosť	 pochovala	 už	 oveľa	
väčšie	národy	a	začína	rozkladať	i	západnú	
Európu,	ktorá	je	už	pod	hladinou	reproduk-
cie	obyvateľstva	a	nastúpila	cestu	fyzické-
ho	 úpadku.	 Viera	 je	 teda	 v	 mnohorakom	
zmysle	naším	bohatstvom,	naším	vzácnym	
dedičstvom.

viera a kultúra 
ako spojivá s európou

Obrátením	predkov	dnešných	Slovákov	
a	 vybudovaním	 základov	 ich	 kultúry	 sv.	
Cyril	a	sv.	Metod	napojili	ich	aj	ostatných	
pokresťančených	Slovanov	na	Európu,	čiže	
na	 kresťanstvo,	 ktoré	 stvárnilo	 celý	 tento	
kontinent	 v	 dvojitej	 kultúrnej	 forme:	 zá-
padnej	 inšpirovanej	 Rímom	 a	 východnej	
so	strediskom	v	Byzancii.

Bolo	 treba	 zvoliť	 slovanského	 pápe-
ža	–	citlivého	na	hodnoty	národa	ako	etnika	
a	kultúry	ako	duše	národa	(stačí	spomenúť	
pápežovu	dôležitú	reč	v	UNESCO),	aby	sa	
obrátila	 pozornosť	 na	 spoločné	 kultúrne	
korene	Európy,	ktoré	sa	v	dejinách	prejavili	
v	dvoch	doplňujúcich	sa	a	k	sebe	patriacich	
vetvách.	V	podstate	ide	o	dve	zvýraznenia	
jednej	kresťanskej	civilizácie,	z	ktorej	čer-
pal	a	ešte	stále	čerpá	starý	európsky	strom.	
Ján	 Pavol	 II.	 vyjadril	 tento	 svoj	 pojem	
o	dejinách	a	o	skutočnostiach	Európy,	keď	
na	 sklonku	 roku	 1980	 venovaného	 patró-
novi	Európy,	sv.	Benediktovi,	slávnostným	
dekrétom	 z	 30.	 12.	 1980	 pridal	 k	 patriar-
chovi	Západu	ako	spolupatrónov	Európy	aj	
dvoch	svätých	bratov	byzantského	pôvodu	
Cyrila	a	Metoda.

Pápežský	 dokument	 značí	 návrat	 k	 pô-
vodnej	 a	 pravej	 európskej	 inšpirácii,	 kto-
rá	 sa	 živí	 zo	 spoločného	 zdroja	 kultúrnej	
a	 náboženskej	 tradície,	 z	 ktorého	 sa	 usta-
vične	 očividne	 či	 nebadane	 živila	 európ-
ska	civilizácia...	Z	tohto	hľadiska	tradícia,	
dejiny	 a	 kultúra	 slovanských	 národov	 sú	
nevyhnutným	 východiskom	 na	 oživenie	
povedomia,	že	hlboké	korene,	ktoré	spájajú	
rozličné	 národy	 nášho	 starého	 svetadiela,	
sú	neodškriepiteľne	kresťanské.

A	 pápežov	 dokument	 takto	 nadobúda	
dôležitosť	aj	ako	historické	a	prorocké	ges-
to	 pre	 Európu.	 Znie	 ako	 autentická	 výzva	
na	návrat	k	prameňom.	Znie	ako	signál	vrá-
tiť	 sa	 ku	 koreňom	 a	 otvára	 nové	 perspek-
tívy	i	možnosti	vzkriesiť	obnovené	a	plodné	
energie,	 z	 ktorých	môžu	 vyplynúť	 prekva-
pujúce	výsledky.	Slovom,	vyhlásenie	dvoch	
svätých	 bratov	 za	 spolupatrónov	 Európy	
bolo	zo	strany	pápeža	výrečným	a	nesmier-
ne	významným	gestom.	Na	jednej	strane	je	
uznaním	dvoch	kresťanských	tradícií,	z	kto-
rých	 čerpá	 a	 žije	 Európa:	 západnej	 v	 stre-
diskovom	Ríme	a	východnej	so	strediskom	
v	Carihrade.	Na	druhej	strane	je	výzvou	ad-
resovanou	celej	Európe,	 aby	uznala	 a	 spo-
znala	vlastné	korene	vo	svojom	spoločnom	
duchovnom	a	kultúrnom	dedičstve,	ktoré	je	
zakorenené	oveľa	hlbšie	než	terajšie	nepri-
rodzené	rozštiepenie.

PavoL orSzágh-hviezdoSLav

žalm na tisícročnú pamiatku
vierozvestcov sv. Cyrila a Metodeja

žalm 98: „Spievajte hospodinu pieseň novú…“

Nesú knihu života s sebou, nezreťazia jej obsah viacej farizeji:
tvoja reč bude riečišťom, nímž v duše tiecť bude;

rozptýlia skoro bludy cudzinské, lož podvrátia, zdrtia svätokradcov
a vezmú ťa, národe, mocnú pod ochranu,

zaštítia poväzou viery, pripnú ti meč svetla, 
pravdou ťa ohradia, do ríše ducha čo Dunaj napustia valný tok osvety,

budeš ako zakvitlý kmeň lipy, jaro keď zavíta;
ako jabloň obrodená bohatstvom jesene

i znak spasenia nesú, golgotský kríž, 
jemuž márne hrozil skazou žoldnier najatý, renegát Julián;

ten zasadia na vrchol Tatry, v ten stržeň žuly pevný,
skadiaľ nevykýva ho búra, ni sveta svevolnosť,

i svietiť ti bude stadiaľ čo maják ohňom nehasnúcim,
keď zúria príkory, loď bude stíhaná,

pod jeho ramenami nezahynieš, ujmy nepocítiš,
ten v utrpení ti posilou a v boji víťazstvom!

(úryvok, žalmy a hymny, 1885)

Kým	pre	východnú	Európu	začiatok	kul-
túry	 prakticky	 súvisí	 s	 pokrstením	 rozlič-
ných	národov,	pre	národy	západnej	Európy	
dejinný	zjav	môže	byť	trochu	zložitejší,	ale	
ani	pri	nich	nemožno	poprieť	rozhodný	prí-
nos	do	pokladnice	iných	kultúrnych	hodnôt.

Slováci	sa	svojou	polohou	a	aj	historic-
kým	vývojom	nachádzajú	uprostred	dvoch	
kresťanských	 tradícií	–	západnej	 (rímskej)	
a	východnej	(byzantskej).	Tieto	dve	navzá-
jom	 sa	 doplňujúce	 vetvy	 a	 kultúry	 ešte	 aj	
dnes	 jestvujú	 a	 spolunažívajú	 na	 Sloven-
sku	 ako	 kresťanská	 tradícia	 zviazaná	 viac	
so	západom	a	ako	východná,	byzantská	tra-
dícia	slovenských	gréckokatolíkov.	V	tom-
to	 je	Slovensko	bez	zveličenia	v	srdci	Eu-
rópy,	na	križovatke	jej	hlavných	dejinných	
a	kultúrnych	síl.

A	tak	cyrilo-metodská	tradícia	núti	Slo-
vákov	 ako	 priamych	 dedičov	 rozmýšľať	
o	ich	mieste	v	terajšom	a	budúcom	európ-
skom	dianí.	Ak	jestvuje	nejaký	„zmysel	de-
jín“,	tak	si	Slováci	musia	dnes	nevyhnutne	
položiť	otázku	o	zmysle	slovenských	dejín,	
a	to	v	rámci	dejín	európskych.

Význam	cyrilo-metodskej	myšlienky	a	tra-
dície	 v	 dejinách	 Slovákov	 vôbec	 a	 zvlášť	
v	dejinách	katolíckej	Cirkvi	na	Slovensku	je	
prekvapujúco	bohatý.	Ide	tu	o	jednu	z	hlav-
ných	síl	slovenskej	histórie,	o	akýsi	podzem-
ný	prúd,	z	ktorého	náš	národ	čerpal	silu	naj-
mä	v	ťažkých	časoch.

Cyrilo-metodská	 myšlienka	 sa	 preja-
vuje	 v	 slovenskej	 histórii	 ako	 zložitý,	 ale	
pritom	 jednoliaty	prúd	 schopný	vždy	zno-
vu	obnoviť	spiace	alebo	potlačené	energie	
a	hodnoty	na	poli	viery,	kultúry,	literatúry,	
umenia,	školstva	a	výchovy,	ba	i	národného	
povedomia.	 U	 katolíkov	 sa	 k	 tomu	 pridá-
va	zrastenosť	ľudu	s	kňazstvom	a	vernosť	
Petrovmu	 stolcu	 v	 Ríme,	 ba	 azda,	 ak	 sú	
pravdivé	vývody	prof.	Milana	S.	Ďuricu,	aj	
mariánska	úcta.

Keď	 prosíme	 Boha:	 „Dedičstvo	 otcov	
zachovaj	nám,	Pane!“,	to	nie	sú	iba	povrch-
né	 slová.	Ak	 sme	 čo	 len	 trocha	 zodpoved-
ní	 za	 seba	 a	 za	národ,	 tieto	 slová	 značia	 aj	
osobný	záväzok	každého	z	nás	prehlbovať	si	
vieru.	My	sme	ju	dostali	doma,	vo	farnosti,	
v	obci,	stykom	s	kňazom,	s	kostolom,	vyučo-
vaním	 náboženstva.	Možno	máme	 tradičnú	
vieru,	ktorá	je	cenná,	ale	dnes	to	už	nestačí,	
ak	sa	nemá	stať	iba	formalizmom.

Dnes	neobstojíme	s	vierou,	ktorá	nie	je	
naším	 najosobnejším	 presvedčením.	 Mu-
síme	 teda	 rozvinúť	 našu	 tradičnú	 vieru	
na	 vyšší	 stupeň	 osobného	 presvedčenia,	
ktoré	sa	celou	dušou	opiera	o	živého	Boha,	
o	vzkrieseného	žijúceho	Krista.

Verní	 Kristovi,	 verní	 cyrilo-metodské-
mu	odkazu!

Verní	Evanjeliu,	knihe	života!
Verní	 nádeji,	 ktorú	 v	 chmúrnych	 do-

bách	 prorocky	 vyjadril	 P.	 O.	 Hviezdoslav	
vo	 svojom	 žalme	 na	 1	 000.	 výročie	 smrti	
Metoda.
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